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5 mars

Linda Pettersson a

Upfrom the Skies

12 mars

Jamsession
Huskompet

19 mars

Sveriges Jazzband
- perfekt, väloljad swingmaskin!

26 mars

Junior Mance med

Andreas Pettersson

2 april
Bebopdragspelaren
Sture Synnefors
- en höjdare för vönner av dragspelsjazz!

9 april
Ken Peplowski,
PutteWicktnäh och

Claes CronaTrio

Fri entr6!

TABY J.AZZ.
Hotel, Kemistvå§en

ASöndagar

,,
CAFE
30, Täby
kl' 18.30

Täby Park



5 mars

Linda Pettersson &
Up from the Skies

Linda Pettersson voc, Ulf Adåker tp/kapellmcistare, Anders Persson p,

Christian Spering b, Magnus Gran dr.

J gruppen Up from the skies återser
I vi mångsidige Ulf Adåker. bygdens
mångomsjungne son Christian Spering

och den dynamiske Magnus Gran.
Vidare får vi höra en ypperlig pianist,
Anders Persson, som veterligt nu gör
sin Täbydebut.

Linda Pettersson fiån Sundsvall
har hunnitmed en hel del inomjazz-
sångfacket. Hon var t.ex med i Jerker
Lindströms Swedish Radio Jazz Group
Noveau år 2000. Hon har sjungit med

Sandviken Big Band, Mikael Råberg

Big Band och Norrbotten Big Band och

Putte Wickman. Hon har framträtt med

Charlie Norman, Georg Riedel, Toots
Thielemanns och Kenny Wheeler.

Linda har gjort en stark skiva till-
sammans med Peter Gullin. 2004
gjorde hon den första skivan i eget
namn, "Who are you" (Touchd Music)
med i huvudsak samma medmusiker
som dem hon har med sig nu hos oss.

I fjol gjorde hon den andra egna skivan,
"Light & Shade" (Nocturne) diir hon

bl.a hade med sig Ewan Svensson och
Yasuhito Mori. Bertil Sundin skrev om

båda dessa skivor i OJ.

Linda Pettersson från
Sundsvall har hunnit

med en hel del inom
jazzsångfacket.

Ulf Adåker producerade Lindas
solodebutplatta. Han har valt en

del av repefioaren och. gjort
arrangemang.
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Hans rubrik på den första recensionen
var "Mästerligt återhållsamt", på den

andra "Mästerlig sångartist". Han avslu-

tade med att säga: "--- jag är litet
'skuffet'av att behöva leverera min an-

mälan redan nu. jag skulle vilja ha några

månader på mig och lyssna om och om

igen." Då bör man tänka på att Bertil
Sundin är en exeptionellt kvalificerad
och kräsen expert på kvinnligjazzsång!

Ulf Adåker producerade Lindas
solodebutplatta. Han har valt en del av

repertoaren och gjort alrangemang.
Gruppens namn, "Up from the skies",

Eir taget från titeln på en komposition av

Jimi Hendrix. Den ingår i gruppens

repertoar, liksom musik av Kenny
Wheeler, Joni Mitchell och U2.

Er tillgivne sekreterare, som skri-
ver dessa rader, hörde Linda Pettersson

sjunga under Jazzriksdagen i Örn-
sköldsvik i maj. Upplevelsen var odelat

angenäm; det kändes som att dricka
friskt källvatten. Ta chansen att höra

henne och hennes högintressanta grupp!
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12 mars

Fri entrö!

Huskompet: Tommy Larsson p, Jan Ottosson b, Ingemar Björkman dr.

T\ags igenl Vän beprövade Huskomp
Ll gär in på sitt sjutlonde verksam-

hetsår och vi hyser inte minsta tvivel
om att detta våriam ska bli lika omväx-
lande och kul som det alltid brukar vara.

Mycket välkomna, instrumentalis-
ter, vokalister och kunniga lyssnare!

Jamsession med huskompet

Al[rt1E § rroff r#

Hej JANO-vänner!
Söndagen de29 januan kiindes spän-

nande för oss i styrelsen, då vi för
första gången provade en annan lokal
inom Täby Park Hotel, nämligen den

magnifika hörsalen. Premidrgästerna

var fem hdrliga musikanter med Täby-

återvändaren Peter Getz som både

finstämd och svängig sångare. Och tala

om kontakt mellan Peter, Andreas Pet-

tersson & Co och publiken.

Alla var verkligen med på noter-

na och vad beträffar lokalen tyckte
många att man satt bra och att akusti-
ken var bra, andra saknade de vanliga
möjligheterna at äia och dricka samti-

digt som man lyssnade. Musikerna var

också nöjda med lokalen, så nu har vi
ett lockande alternativ.

För övrigt dr det snart dags för
årsmöte igen, mämligen den 12 mars.

Ni iir alla hjiirtligt välkomna att då,

liksom alltid, liimna synpunkter på

vårt program och hur vi sköter klub-
ben.

V är också några i styrelsen som
lämnat synpunkter på ett större projekt
som Täby kommun ligger bakom:
"Samverkan mellan kommun och ideell
sektor". Där har hittills ca 120 fören-
ingar i Täby intervjuats och svarat på en

enkät. Förhoppningarna dr bland annat
att projektet ska förbättra kommunika-
tionen mellan kommunen och förening-
arna.

I Vallentuna rör det lite på sig då

JANO nyligen kallades till information
och diskussion om ett utvidgat biblio-
tek/kulturhus där. I klubbens barndom
ordnades konserter också i Vallentuna.
Varför inte göra ett nytt försök?

Vi ses och hörs hoppas

Per Kjellberg

Bo Nerelius 70 är.
JANOs sekreterare fyllde 70 i decem-
ber och detta firades i Mathiasgården i
Vallentuna den 7 januari.

Tillstädes kom då 40 släktingar
(sekreteraren bidrog själv med åtskil-
liga, barn och barnbarn) samt från
jazzklubben och ndrstående kretsar

31 personer. Jubilaren gladde sig inte
minst åt att två tidigare JANO-ordfö-
randen med bättre hälfter mötte upp,
tillika med många frän nuvarande sty-
relsen. Levande musik utfördes av

Gunnar Olsson Kvartett (Gunnar O1s-

son altsax, Gunnar Astner piano, herr
Jubilaren bas, Göran Alfheim trum-
mor) med gäster: Hasse Ling tenor-

sax, Yann LeNestour basklarinett och

Jacob Ullberger gitarr. Berth Ving-
hammar satt in på trummor och i en

längre paus kunde vi höra fint piano-
spel av Ulf Norlander och Leif Berg-
gren, den senare musiklzirare från
Vallentuna.

Det blev en fem timmar lång fest

och sällan har man väl sett så glada

ansikten. Sekreteraren har föreslagit
följande formulering som samman-

fattning: Med en sådan 7)-årsfest
har livet inte varit förgrives!
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19 mars

Sveriges Jazzband

Eddie Bruhner tp/voc, Gunnar Larsson tb, Erling Ribbing cl/ts, Jan Sjöblom p,

Bengt Hanson b, Jesper Kviberg dr

Q veri-ees Jazzband har sitt ursprunp

rJ i den andra vågen av skoljazzband.
Embryot hette East End Jazz Men och
gjorde sina första inspelningar 1958

(Cupol) och 1959 (cazell). Redan då pro-
filerade sig grabbarna som proffsigt
kompetenta och på senare år har de nått

absolut elitstatus. Det dr ett naturligtvis
etl resultat av målmedveten satsning.

Det hiir bandet består inte av Per-
soner som lever bekvämt; de har musi-
ken som sin huvuduppgift och har tur-
nerat över hela världen i många år. Sve-

riges Jazzband iir helt enkelt en perfekt,
väloljad swingmaskin, sprutande av

energi och välformulerade id6er. Bara

en sådan sak som kompet: så långt bort
som möiligt från det trubbiga lunkande

som emellanåt kan tynga ner i övrigt
mycket trevliga s.k trad-band.

Att höra Sveriges lazzbandhar
alltid varit en fest. Frågan är dock om

inte dagens upplaga, med idel gamla

originalmedlemmar, plus unge trum-
fantomen Jesper Kviberg, dr något all-
deles extra. Eryjoy!

llLT§ii n§

Det hcir bandet har musiken som sin
hela vcirlden i många år. Sveriges

huvuduppgift och har turnerat över
Jazzband rir helt enkeLt en pefekt,

vciloljad swingmaskin.

Blommorna kommer från

Ellagårdsvägen 40, 187 45 TäbY.

Tel 08-792 29 20, Fax 08-768 38 50

Öppet mån-fre 10-18, lör 1G-16, sön 11-16

EXLI §§ IS

Hos Exlibris
iTäby Centrum
hittar du alltid
bra iazzmusik.
Välkommen in!
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Hans Backenroth b, Ronnie Gardiner dr, Junior Mance p, Andreas Pettersson g

26 mars

Junior Mance
Andreas Pettersson m fl

l\ rfed kinder blossande av stolthet
IYlpr"r"rterar vi denna alton en av

de mera betydande musikerna inom
jazzen, en utsökt fin artist ur den
generation som formade det som rir
mainstreamjazz idag.

Julian Clifford Mance Jr, eller
bara Junior Mance, föddes den 10 ok-
tober 1928 i Chicago. Hans far var
professionell pianist inom stride, blues
och boogie woogie och han gav sin son

lektioner. Redan vid 10 års ålder §orde
unge Julian Clifford j azzspelningar,
samtidigt som han studerade musik, bl.a
två år på Roosevelt College i hemsta-
den. Som nittonåring började han med
Gene Ammons orkester.

Aret 1950 tillbringade han i Lester
Youngs band. Åren ddrefter tjänstgjorde
han i armdorkestern vid Fort Knox;
bröderna "Cannonball" och Nat Adder-
ley och Curtis Fuller fanns också i det
bandet.

Tiltbaka i det civila arbetade
Mance som huspianist på klubben Bee-
Hive i Chicago, vilket innebar möten
med en rad av jazzens förgrundsfigurer.
Han var Dinah Washingtons komp-
pianist i inte mindre än 18 månader,
därefter blev han medlem i bröderna
Adderleys första kvintett, 1956-57.

Nästa jobb blev två är iDizzy
Gillespies kvintett. följt av en sejour
hos Eddie "Lockjaw" Davis och Johnny
Griffin. 1961 bildade han en egen pia-
notrio, som spelade reguljiirt på Village
Vanguard i New York. Trioformatet blev
ddrefter hans modell - bl.a Billy
Cobham och Shelley Manne har varit
med i hans grupp.

Junior Mance iir en vänlig, god-
hjåirtad och på alla sätt sympatisk per-
son. Han dr främmande för all överdri-
ven självhävdelse. Tiots att han hela
tiden varit bland de bästa och spelat
med de främsta, gjort skivor med Char-
lie Parker, Clifford Brown och med alla
de förut niimnda jazzgiganterna, har han

förblivit alldeles för lite känd - en mu-
sikernas musiker. Dock har detta i nå-
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gon mån ändrats till det bättre under
senare år. Från mitten av 1990-talet har
han med sin trio spelat i New Yorks
Town Hall och på flera större festivaler
och det har kommit uppmärksammade
skivor med inspelningar från sådana
framträdanden. 2fi)3 gjorde han dess-
utom ett fyrstjiirnigt album tillsammans
med barytonsaxofonisten Joe Temper-
ley, "The Music Of Thelonius Monk"
(Chiaroscuro).

2004 kom Andreas Pettersson på
den lysande id6n att organisera en
Sverigeturn6 med Junior Mance, Hans
Backenroth, Ronnie Gardiner och sig
själv, dvs samma laguppställning som
dagens. Det blev sex konserter den
gången. Mottagandet blev sådant att
Andreas nu har beslutat göra det igen.
Bara en sådan sak borde rendera honom
ett väl tilltaget kulturpris!

Vi har bara att tacka, buga och för-
väntansfullt samlas kring en av de stora
traditionsbdrarna, förtjänstfullt upp-
backad av sina svenska vänner!

Junior Mance rir en vcinlig, god-
hjiirtad och på alla scitt sympatisk

person. Trots att han hela tiden
varit bland de bcista och spelat

med de friimsta, gjort skivor rued
Charlie Parker Clifford Brown och

andra jazzgigante4 har han

förblivit alldeles för lite k)nd - en

musikernas musiker

2004 kom Andreas Pettersson på den lysande idön att
organisera en Sverigeturnå med Junior Mance.
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2 april

Solar - Sture Synnefors
Kvintett

Sture Synnefors acc, Rune Stålspets fl/ts, Christer Karlberg g,

Lars Burman b, Bosse Söderberg dr.

T Tnder ären som sån har JANO
LJ gartuts au flera-au den svenska

dragspelsjazzens stora. Här kommer
ytterligare en, Sture Synnefors. Han

föddes 1936 i Sorunda. Hans nio år

äldre bror Percy spelade dragspel, vil-
ket Li11-Sture i smyg började träna på.

Han var fem år gammal, när han fyllt
sex spelade han upp för familjen som

var samlad till julmiddag. Sture gav en

perfekt tolkning av Svinsta skdr, store-

bror tappade hakan och slängde bestic-

ket i tallriken. Han förstod att hans äls-

kade dragspel hade använts i hans från-
varo från hemmet. Sedan gav han sin

förlåtelse och bröderna började så små-

ningom spela till dans tillsammans runt
om i Nynäshamnstrakten.

Storebror Percy, som snart gick
över till att spela bas och lät Sture ta

hand om dragspelandet, hade den ut-

märkta vanan att köpa hem jazzskivor.

På så sätt introducerades unge Sture fcir

Ellington, Basie, Goodman och - inte
minst - Art van Damme. Senare, på 50-

talet, hörde han skivor med Benny
Carter, Charlie Parker, Lucky Thomp-
son och Paul Desmond. Med Art van

Damme kom han senare att samman-

träffa, när van Damme besökte Sverige

i Svenska Dragspelares Riksförbunds

Rune Stålspets, tenorsaxofonist

6

ordförande Ove Hahns regi. van

Damme utnämnde Sture Synnefors till
en av världens tolv bästajazzdragspe-
lare. "Han kan få bli min kronprins",
tillade han.

Genom van Dammes fötmedling
kunde Sture dessutom komma över ett
SANO-dragspel, specialbyggt efter
Stures egna ritningar. Det spelet har han

naturligtvis med sig till den här konser-

ten, liksom det andra favoritspelet, ett
Zero Sette B 26. Sture älskar van Dam-
me och den fenomenale bopdragspela-
ren Frank Marocco. SANO-spelet lik-
nar han vid en flygel, ett instrument för
fina nyanser. B 26:an lämpar sig för
mer robusta tongångar, ä la Frank
Marocco.

Sture Synnefors har haft ett syn-
nerligen verksamt musikerliv. Under
1950 och 60-talen var han musiker på

heltid. Till allt annat han varit med om

hör också en turn6 med självaste Carl
Jularbo. Sture kan spela det mesta och
säger sig tycka om "all sorts musik,
svensktoppsmusik undantagen". Men
detär jazz som är den stora passionen.

Och nu, när han med pensionärens

rätt åter kan ägna sig åt musiken på

heltid, och dessutom spela precis ndr

och precis vad han vill, har han tagit
steget till en ny högplatå. Han säger att
han tänker i bilder neir han spelar. Lik-
som en målare stannar han ibland upp

"och tar ett steg tillbaka - det måste gå

sekundsnabbt när man spelar förstås -
och samlar sig för nästa serie pensel-

drag"--- "Spelarjag en Charlie Parker-

låt ser jag Charlie Parker framför mig

och tänker på hur han skulle ha format
solot. Det blir som att måla en tavla".

Nu har han också en riktigt fin
grupp som har funnits åtminstone sedan

förra våLren, då gruppen gjorde ett be-
jublat framträdande i Tyresö.

Det hiir lovar att bli läcker sPis,

precis som sig bör på Täby Park Hotell

van Damme utncimnde Sture

Synnefors till en av vcirldens tolv
bcista jazzdragspelare. "Han kan få

bli min kronprins", tillade han.

Åffiqedb kslan
S:ockholmsregionen, Täbykontoret

Box 3103, 183 03 Täby
Telefon 08-544 434 ffi, Fax O8-544 434 70
E-post: sodra.roslagen @ medborgarskolan.se
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9 april

Ken Pe§lowski, Putte Wickman
a Claes Crona Trio

Ken Peplowski cl/ts, Putte Wickman cl, Claes Crona p, Jörgen Smeby b,

Petur "Island" Östlund dr

TJ n av den svenska iazzens Grand

-Dora Men, Putte #ickman, Claes
Cronas perfekta trio och - för första
gången på Täby Park Hotel - klari-
nettisten och saxofonisten Ken Pep-

lowski.
Ken Peplowski föddes i Cleve-

land, Ohio den 23 maj 1959. Han bör-
jade spela klarinett mycket tidigt och
gjorde sitt första professionella fram-
trädande när han var 10. Han tog klari-
nettlektioner och spelade både klassisk
musik och jazz. 1978 spelade han med

egen kvartett i samma lokal som Tom-

my Dorsey Orchestra under Buddy
Morrow, vilket ledde till att Peplowski
omgående anställdes i TDO.

Med det bandet blev det mycket
turnerande, bl.a i Europa. Han fick till-
ftille att träffa och studera för Sonny
Stitt och efter två och ett halvt år med
TDO bosatte han sig i New York. Han
arbetade i symfoni- och studioorkes-
trar, turnerade med showen "Annie"
och gjorde inspelningar med olika jazz-
grupper. Hans musikaliska praktik spän-

ner över hela jazzfä7tet, frän tradjazz till
fri form.

Bland hans skivor kan nämnas två
album med Benny Goodman och in-
spelningar med Mel Torm6, Peggy Lee,
Rosemary Clooney, Hank Jones, Ge-
orge Shearing, och Scott Hamilton.
Han glorde en skiva med Antti Sarpila
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Ken Peplowski föddes 1959 i Cleve-
land, Ohio. Han började spela
klarinett mycket tidigt och gjorde sitt

fö r s t a p rofe s s i o ne lla framt r cidande
niir han var 10.

En av den svenska jazzens

Grand Old Men, Putte
Wickman.

och Allan Wachd 1995 och skivan
"The Other Portrait" för Concord Jazz
1991.

Vi minns att det fanns de som inte
gick till Jazzkaföet niir vi hade klari-
nettisten Eddie Daniels för några år
sedan. Den vanligaste motiveringen var.

att man "aldrig hört talas om" Daniels.
Efteråt har det framkommit att en del
av dessa personer ångrade sig, niir
de insåg vad de hade missat. Ldr
av den erfarenheten!

Det här blir en fantas-
tisk avslutning pä en fan-
tastisk säsong!
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Hallå alla JANO-medlemmar!
Du får 10% rabatt på noter och tillbehör och
15o/o rabalt när du köper instrument eller likvärdig
UtfUStning . Erbiudandet kan ei kombinens med atfrra ebiudanden.)

Gitarrer * Bläs * Hemkeyboard *Tillbehör

uusffi
N'ilXI§TAB

:.rrr::.:..... ffOS OSS

' "'iål'du råd.
Dettjänar

du på, Arkaden, Tåby C.,O8-753 99 11

årsmötet!
Glöm inte

Söndag 12 mars kl 16

i Täby Park Hotel

Dagordning,.
l<an hömtos &tz,
5 mqrs ochfrt *
på h*tasidan!
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tyrelse
Ordförande
Per Kjellberg

Violvägen 6,186 34 Vallentuna
Telefon: 08 - 511 728 61

e-post: per.kjellberg @ kb.se

Vice ordförande
Hans Ling

Hjulsta Torg 1, 163 35 Spånga

Telefon: 08 - 160 22 05

e-post: hans.er.ling @ se.abb.com

Kassör/Redaktör
Margit Annerstedt

Täbyvägen 258,187 50 Täby
Telefon: 08 - 510 503 20

margit.annerstedt @ glocalnet.net

Sekreterare/Orkesterbokare
Bo Nerelius

Teknikvägen 17, 186 32 Vallentuna
Telefon: 08 - 511 706 69

Övriga ledamöter
Birgit Litzell, Hans Åberg
Anne-Christine Larsson

Suppleanter
Hayati Kafe, Mats Blomberg
Inger Linddn, Greger Röhr

Yvonne Mellbjer-Borg

JANOs adress är
Täbyvägen 258,181 50 Täby.

Telefon 08 - 510 503 20
Postgiro 19 25 83-3.

§

Avgifterna
våren 2006
Medlemsavgift/halvår 150 kr
Dito inkl halvårsabonnemang,

alla säsongens konserter 450 kr
Medlemsentr6/konsert 80 kr
Entr6 för icke-medlem 100-160 kr

Ungdomar under 20 år gratis entrö!
Gäller även liirare med elev(er) i
sällskap!

JANO önskar att många löser abonnemang

av två skäl - att få en stampublik och att

tidigt få in pengar till kassan.

Om man går på fyra konserter så lönar
sig abonnemang. När man ändå har betalat så

kan man ju titta in utan extra kostnad och

kanske hitta någon musik som man inte tidi-
gare känt till.

Entrdavgiften för medlemmar höjs aldrig
oavsett evenemangets kvalitd, vilket diiremot
kan ske med entrdn för icke-medlemmar.
Medlemmar får klubbtidningen PiJano samt

ibland annan information hemsänd.

Alla JANOs inkomster går till musi-
kergager, tidningen, administration, piano-

stämningar samt en liten del till övriga kostna-

der. Inga arvoden betalas till klubbens styrelse

eller andra funktionifer.
Täby Park Hotel står för lokalen och

hoppas att många tar del av pubens meny.

En av fördelarna med att vara medlem
i JANO rir givetvis rabatten på entrdavgiften
till Täby Jazzkaf!. Samt förstås attfä PiJano
hem i brevlådan.

Som JANO-medlem får du rabatt när

du besöker andra SJR-anslutna klubbar i
Stockholmsområdet - det finns ett tiotal.

räby t)u.c^re
Söndagar kl 18.30
Täby ParkHotel,
08 - 506 483 00

*

Restaurangen öppnar
kl17.30. God matoch

lullständi ga rättigheter.
Ej bordsbeställning!

www.fano.nu

Så här hittar du oss

5rgtr'må

Från Stockholmcity (17 km).
Med bil: FöLj skyltar mot motorväg
818 till Nomiilje ellerE4 nomrt mot
Arlanda/Sundsvall.

818 - följ motorvägen norrut mot
Norrtälje. Ta av vid avfarten Täby
kyrkby/Mggbyholm. Sväng vänster
och fortsätt över jiirnvägen, diirefter
första vZinster igen vid Badminton-
tiiltet (Marknadsvägen). Vid Statoil
bensinstation svZing höger och följ
Kemistvägen till Täby Park Hotel.

E4 - följ motorvägen norrut mot
Arlanda/Sundsvall. Tag av avfart till
El8 norrut mot Norrtåilje. Se ftird-
beskrivning E1 8.

Med allmiinna kommunikatione r :
Ta tunnelbana eller buss till station
Tekniska högskolan. Dfifrån avgår
Roslagsbanan mot Täby regelbundet
under hela dagen. Ta linjen mot
Österskåir och kliv av på station
"Galoppftiltet". Sedan går du Kem-
istvägen till hotellet (ca 10 min).

Bidrag till nästa nuflrmer
av PiJano önskas senast

den2A atgusti 2ffi,6.
Skickas till red.

Hans "Lino" Åberg
Riddarstigen 7

183 30 Täby.
E-post:

linopino@teliacom

Tidningen PiJano
utges av Jazzklubb Nordost, Täbi;
Ansvarig utgivare: Margit Annerstedt
Tryck: Orion,Täby2006

§f" '!t"
PiJano 2/06


