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JamSession dlwumE$Tu
höIIs för and.ra gång'en i Yiggbysalen d'en

ZftZ. (, Första gången var vår försökskrälI
d.en 20/J).
Bo Eriksson från Vallentuna spelad.e tnrmpet,
Jannes Carlsson tenorsax, Hans Marschall
baryton, Rorurie Gustavsson gitam, And'ers
Stålhammar och Torsten Sjöd-6n pianol Bosse
Nerålius bas, Rei Ticteströme Ivar Eennborg
och Bert llinghammar truttmor.
I jammet d,eltog också MaLacodas
konpl aIltså Christer Frös':6n på pianol
Offä'Ha6son, bas och ,A-nders Nyberg på
tnrmmor.
Bland låtarna som spelad.es minns vi
31ues för Gustavl Scrapple from the Applet
Ind.iana, 'Iin Roof Blues, Ä11 of Mel SloE
Boat to China och Jumpin'with §ymphonl Kid..

Svärr saknad.e vi många Jano-musiker på
Jammet, åven musiker son bor relativt nära
Tazn-caff.et" Får vi be orn en skärpningi

SPELNnIGÅR PÅ UNGDOI,ISGÅRDAX.

T*åby kulturnämnd. har bett Jano
förraed-la spelningiur på ungd.omsgård.ar
till sina orkestrar.
Nu är d.et emellertld. så att ga6et
för d.essa spelniqgar inte uppf)ller
åe minimigage-gränser Jano har satt
upp som ett av kravon i sin vorksambet"
Men - å and-ra siåan - har Teiby Kultur-
nämnrl varit bus:;ig mot Jano och hjä1pt
oss på rnånga sätt, Och vi vi1I gärna
hjäIpa Täby Kulturnämnd.. Vl inser
ocks& att d.e"[ta. är ott utmärkt sätt
a bt sprirli.r. jazzen till nya ålders-
grupper som ofta ald.rig f&r ohanseu,
att §ssna på rrriktLg,tt yazz,
nåirför kan vi inte }åta bli att
säga ett tveksamtr men änd-å JA.
Så d.ärför vi11 vi härmed. med'd-ela våra
orkestrar, att ni som är intresserad'e
av spelningar på ungd.omsgård'ar kan
kontakta Torill Find-eisen på ttiby
Kulturnämnd, tel. 758 03 2A,
§pelningarna är ungefär en tlmme.

Jazzen är iu ti11 sitt urspffirgr' dettsffilsik'
fitä. alla-de förnärnliga spisarkvällar som

Juii.uio.t biudit oss hela höste! gav den

initiativrit<å t<tubbstyrel sen medlemmarna
jämte medhavda moati6er tillfäl1e att av-
äiJta höstsäsongen med att uppleva hur
it O*t och roligl det är att inte bara
fVitnu utun ävän dansa till god iazzmusik'

Evenemanget ägde rum den I 5 december i
io.* uu iRtto,i iutfest i Näsbydalsskolans
matsal. Ei m'indre än ll0 iazzvänner tog
olatt varå på tillfället att få supera
öch därefter beträda ett dansgol v utan
åti storas av discodunk el'ler svensktopps-
iku.l. För det uppseendeväckande facila
pri set av 45 kr ti I I handahöl I s, förutom
iatlåmstarink, en god och riklig måltid
inkluderande välhänqd rostbiff ned pota-
tissallad, vin, ö1 öch kaffe variämte
möilighet gavs att under kvä'llen även

1[9öra baren.

l7 utmärkta rnusiker ur JANO:s egna led'
' fördelade på 3 orkestrar' svarade för

att temperaturen i den inledningsvis-av
änergisirararskäl tämligen svala lokalen
inåuut iraaAe en optimalt behaglig n'ivå'
Ett variationsrikt utbud av högeligen
dansbar iazzmusik i olika stilar pre-
senteradås hela kvällen av de tre
orkestrarna.
A1 

'l i gator Jazz Band i nl edde med skön '
itomfiig trad- och dixielandiazz. Eg
Sii;i ii kvartett biöd på härligt sväns'is
di^agspel siazz av bästa sort varvat med

en öcir arrnan vals eller rocklåt' Base-

nrent Swingers avrundade kvä'l1en friskt
och trevligt med modernare boppiga ton-
gånEar.

Vi som var där vi11 gärna gratulera
tacka arrangörer och-musikanter för
verkl igt lYckad helafton.

och
en

Ivar Wennborg
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Tilken start!
PYGIIIE 

, JAZZ 3ÄI{-}

lgen!
Vt går ut hårt direkt! ?remlärkvät1en
den 15 Ja-nuarl startar vl med ett
nytt besök av en arr -79:s al1ra mest

uppskattade orkestrarl PYGIIE' J A7,Z BÅ]fD.

Mlssa inte t111fä11et att höra
011e Töraqvist spe1.a trumpet och prata
1 sord.ln. På trombone:Knut Rutenborg -
mannen som inget högre öaskar iin att
få spel-a llabash 31ues, bara någon vågar
be honom om det. Och när ni åindå begär
en 1åt: Be herr
framföra Runnlng

II.Sporre på kJ-arlnett

Vadl lars Brogren,
vt1I spela vet vl
v13-1 epel-a. VlLket vt är myoket tacksauma

för. Speciellt om vi lnte hunnit få
planot flxat, vilket vi dock hoppas vi
ska klar& 8yr Detsamma hoppas säkert
Janne Palm på basenl han står ju så t111
på vår vaekra estrad.
§lut1lgen på t:rrrnor: clen sohwelzlska
vokallsten S.nelIert, en fröjct för såväl
öga som öra.
MIS§A II{[E DEN ATTO}TE}I I

JUST -INZ6 ned JA]§IVE§ CARISSON sonn

muslkaLlsk ledare, är gruppen som spelar
OnNI[H0tr0GY oeh yfEAntr BIUES med samma

glacta sjä1.

o
&^

(BAFEPffi ffi.ffiffiffiHM,Effe
13.1

äflåKLTNGAPygmd!

ryddstället
&
K

lYil-d.

den kåinde ptanlsten
1nte, mer än att han

w§.&
I,AZT,FRIETDS

J A'Z'Z F R I § N D S stäLIer upp med
d.en besättning som numera får räknals som
d-en ord-inariee Hans Marschall bs. Christer
rr,i;ss.f*, p, &ryr@jle, §6--
Joh?nssog b, K@ di. Som
gästsollst frarnträd.er in6en mindre än
trumpeta::en UI{. A{åker, synner}igen vii}-
känd blwar" från SruppE mBA.

SlzJUSr$§uZ 6äSTERT

I I Å K L I N C A har lite anrnorlund.a
sättning nu rnot i höstas. Vi får hö-
ra llrllL_{peger! tp, 41dersjg4g@ as,
Melirer Isaksson p, Ulf Nordtuist b,
Kai l.iord.quist g, @ dr.
Repertoeiren består huvud.sakligen alv
egna 3-åtar och egna arrangemang. Det
mesta med latinamerikanskt beart.

K BY n D S [Ä t L E f är namnet på en
trio ned" 3jörn Bergrnan i spetsen. Kil-
I-urna alternerar på violin, gitarr, f1öjt,
kontrabas ooh sång. På repertoaren firurs
mångalrand.a, t.ex. svenska folk}åtare rrlel
även såd.ant som ttslreet GeorgS-a Blownr' -
med. svensk text.

Vi har tänkt oss att B}åklinga sker. f§,
inleåa krrä]len. Kryddstället komrner c!a
20.15 och spolar en trel<avu,rt eller så,
varofter 3Iåklinga avsluter l<rrällen.

Jannes spelan, liksom vltl sltt framträtlande
på eafedt i höstas vlbrafon, tenor och

klarinettl §on 6äst hörs b1.a. [orbJörn
Gustavseon, vj-\rafonist fråu Yallentuna.



J R LLGA F tE T, h dste,n' r7

sÅ uÄn sÅG llöstm[s sPu,PRoGRaM ur:
z/9 llZz FRIIf,vDS med. gästsolisterna

Bernd.t Olofsson och
Christer Fröss6n.

g/9 sssm4rNT SWTNGERS och DÄG SPrE,',S
JLZZ }IJILR'IET merl Sengt Jansson.

t6/9 tt lxtrNGA

zt/9 rusr tmz
7 /to xt tGAtoR Jazz BÄivD

t4/to puppr LUNDIvTABK§ occAtroNrr SIIARTET
och PER U,I\IINGERS orkester med.

b1.å. fl:om Sergh och Kenneth Arnström.

VALLm[tONErurlA ooh GI]II]IAR OLSSONS OnK.

PYGI'IE JAZZ BAl'tD

Stängt
EH I,A-BAS JLZ,Z SAIID rned. EVa Lind.gren

JOIIAI.I ATMI{IU§ KVARTET

Önomapo'lucgt och FoSSILEBNA

M.AIACODA och JAM SESSI0N

IBIS med. Gödta Nilsson, Bengt hnryd.,
lvlonica Sonfors m.f1 .
EruING RIBNING KVI.RTETT

T5h2 JULtr'EST meå AJ,LIGÅ'IOR JÄzZ BÅIID,
DA0 SPIU,S OfiKESTER samt BÄSm{mSf
SI.Iil'{GENS

2t/to
?B/Lo

4/Lt
LLhL
rB/n
25/Lr
zt/tz
2/t2
eh2

14 epe3.kvä1Iar Z/g - g/12 Helgstiing,t 4/11
Iota]-t Genomsnitt/kräll

Betalande: 616

§ya ned.l. 154

Modv.mugikerl 09

45 r4
11 ,0
7r8

PubLtkrekorctet hlttiIls sattes aea 9/9
då vi" hade 81 betaLand.e.

6 spellnräILar genomfördes av 1 grupp ensan.

5 spelkyäI1ar tleLades av 2 grupper

1 spelkvälL delades av 1 grupp och Jarn.

2 gnrpper (Aazz Frlends och Eh Ia bas)

genomförde slaa kvälLar tilleommans med

gästsoLister.
Totalt medverkade 19 oI1ka Jazzgrttpper.
Åv dessa var 15 reguS-jära grupper.

4 gnrpper rar tll.lfäLLigt sarnpansatta f6r
franträdandet På cafedt =
rlPuppert L,r.rndrnarks Kvartett - Ton Sergs

0rkeEter - G"Olssons Kvintett - Johan

ALenlus Kvartett.

I ett fal-L G.Olssons Kvlntett - bestod

gruppotr av muslker från tre olika
JÅNO-grupper.

1, grupper Yar ansl-utna tilL JÅ§0 '
Eadast tre }cvä114r t 14/1a, 1e/11 ocn 9/12

hatte vi gästape3. av gndra §rupperr

GIIN ABERG
är frislcare nu, mår riktigt
bra och tackar alla snäl1a
julfest-deltagare för vackra
blommor. Snart ses vi i kassan
p3, 3azz-caf6et igeni

Et-oRcEt-ulIlERvr§NTNG ,nd

Är d.u intresserad. - passa pä att snarast
anmäla d-itt intresse til}
iflI : S El-0r*le1-Studis»
innan kurserna 'blir filllsa'bta.

LOI{Atr Biblloteksgår:6en Js I tr, TABY C,

Ring Lizzi Knom för närmare upplysningeir.
Telefon oB/ ffg BB 65 elrer 768 46 oo



YA],IENTO§ERNÅ

berl.rlver sln verksamhet sou ABLr-

aqsLuten studiecirkeL. Vl brukar
träffas Iördagar 14.00-17.00 t
IIJäLnstaskolans au1a, ValLentuna.
Inför vårterninen har vl pJ.ats för
en eller två nya deltagare rhelst
bIåsare.
Rlng 3o Nerellus 0?62/2489s (uost.)
eller 08/15 27 .2a (arb.)

JUST JÅZZ

behöver en KOI{TR.å'BA§ISI

Blng Jan:res Carlsson
o8/7>A 27 57 el1er 768 32 10

§toBBÅIfD Mod.Äldre
iir under biltlende. Önskas:

trunpetare, trombonist, banJotst,
basist , trumslag&re och pianlst.
Rlng, 08/758 27 57 e1ler 76e t2 10

PIANIST

sökes av Konsuu tlll- barngynnastik 1

Ytggbysalen fredagar Kl.09,00 - 11.00.
Arvoclerat. Rlngl Irls firthlborg
teI.arb. 747 55 69

blir j:nte d.en I - Z/3. Troligen gör vi en
end.agsrfest i mitten av ieprif . Vi Ar i
starkt; behov av hjä}p mecl d.et praktiska
arbetet inför festen. Styrelson kur,n inte
klara allt med. egna krafter. vi Hoppas
att varje gruppr som vill spela nå,- fes_
ton sk:ickale en mern ti1l Jeuzzfestkommi b_
tdnå alrbotsmöten, som kornrler iutt börjtr
a;nhålIa,s inom d.en nänniisto fra,mticlon.

I Jazzf,estkommittdn ingår bl.a Bo sereliustel. 1) 27 ZA / OrcZ-Z4B !g och Christcr
§tolt teI. 758 62 23 / 62 B? o?.

§Å niin HrmAB lq_rrw JAZz4lrEETr

nloJ
lieve, Qn

J LZZFE STEN

PI-JANO
organ för JazzkLubb Nordost
Red: Jan Åberg, teL a76z/tz?6? (rren)

08/ 44 9, 40 (arb.)
Bed.eekr I 3o Nerellus, teJ. O76Z/Z4gge (fren)

oa/ L5 27 zo (arb.)
Redaktionsadres6,l

c/o Åuerg
Vtktngavägan 57
LS' 41 TÄBY

Bankglro, 759 - 8621
CWruAf HATMAIaDE


