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22/3 Uno Pettersson Trio
Andersson - Peterman
Kvintett

29/3 Berger-Knutsson-Spering

19/4 Kustbandet
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Jazzvänner!

"Musiken skall hållas igång så länge den varar" (Ramel) och det har

vi tagit fasta på i Täby Jazzklubb JANO.

Hoppas du har trivts hittills på vårt Cafd och att Du gläds med oss åt

att vi får allt fler besökare och medlemmar.

Våren har tagit fart, hoppas jag, när Du får detta medlemsblad. Idag,

den 25 februari försöker vintern komma tillbaks. Det snöar lite
försiktigt.

Vi har nu börjat planera för höstens program. Programrådet har sitt

första sammanträde i dagarna. Har Du önskemål om någon artist, sit!
det gärna till någon av oss nåir vi ses. Vi kan ju välja bland goda

musikanter både professionella och amatörer.

Det var en väldigt fin kväll när vi hade musikskolans elever i ett

riktigt storband under ledning av Christer Krokstedt. Det lät verkligen
som det skall om de fina standardlåtarna. Kul att de unga vill vara

med. Vi hör dem gärna igen. En eloge till Christer för det jobb han

gör.

Välmött igen i vårens tid på Täby jazzcaf€, Täby Park Hotel.

Tillgivna

tsirgitta Wifranfer



aa

Trion: (Jno Pettersson tp/flh, Torbiörn
Allard g, Lars Ekström b/voc.

Kvintetten: Nils Andersson tp/flh, Kalle
Peterman s, Mattias Algotsson p, Hans

Backenroth b, Johan Löfcrantz dr.

Vi upprätthåller sedan ganska många år

tillbaka en kontakt med jazzklubben i
Falun. Den tar sig uttryck i vår program-

sättning på så vis, att vi brukar ha gästspel

omväxlande med Jan Olov Lindholms band

och olika konstellationer med den här
kvällens första kapellmästare, Uno
Pettersson. Han är en utomordentligt sym-
patisk, personlig, avspänd och njutbar
trumpetare. Den eminenta trio som han

framträder med innehåller två musiker, som

var här senast med gruppen Local Herd;
båda är färgstarka exponenter för en hård-
svängande och modern jazzuppfattning.
Siirskilt basisten och sångaren Lars
Ekström har gjort sig känd, han har en CD
ute i handeln och ytterligare en är på gång.

Det blir lågmäld kammarjazz baserad på
bebopidiomet, blandat med standardmelo-
dier. visor. Beatles och Olle Adolphson.

TABY JAZZ CAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby

Söndagar kl 18.30 - 21.30

Lars Ekström
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Sedan kommer vi med en produk-
tionsidd som kläckts av vår egen

Nisse Andersson, Täbys svar på

Chet Baker (fast han envist vägrar
att börja sjunga). Det blir klassisk
bebop-kvintett med en fullfjädrad
boptenorist och ett komp bestå-

ende av tre av våra bästa yngre
proffsmusiker. Kalle Peterman är

från Blekinge. Han studerade vid
Berghs reklamskola på 5O-talet
och var sedan verksam som illu-
stratör. Han gjorde sig redan på

den tiden känd som jazzmusiker.

Han är numera återbördad till
födelselandskapet, där han är

mycket aktiv. Han har gjort tur-
n6er med Länsmusiken och deltog
i fiolårets jazzfestival i Ronneby.

Det blir självklart en del moderna
jazzstandards, men också original-
kompositioner av Peterman.

Nils Andersson

Karl Peterman



Jonas Knutsson s, Christian Spering b,

Bengt Berger perc

Den hiir kvällen hade vi tiinkt presentera en
amerikansk tenorist, som av omdömesgilla
personer har betecknats som den främste i
världen just nu. Men det sprack, tyvärr,
turn6n blev inte av.

Vad gör man då? Man kan som vår till-
givne sekreterare säga: Den intressantaste
jazzen idag hittar man ofta hos svenska
grupper. Och, för attyarauppriktig, den
trio vi nu presenterar gär sannerligen inte
av för hackor!

Vi har en ganska lång relationtIIl2l3 av
bandet . Christian Spering hörde ju till vår
förenings ungdomssektion i början av 80-
talet. Och nzir unge Jonas Knutsson kom till
Stockholm (från Umeå) för att gå indivi-
duell studiegang vid Kungliga Musikhög-
skolan fick han kontakt med Christian och
Johan Söderqvist. Så vi kunde presentera
dem på Täby Jazzkaf|, ndr de befann sig i
början av karridren. Wekama hette gruppen.
Vi har också hört Knutsson med gruppen
Enteli och senast han spelade hos oss var
vid J azzriksdagen I 994.

Jonas Knutsson är född 1965. Han började

Bengt Berger
Jonas

Knutsson
Christian
Spering

Foto: Amigo

spela sax vid nio års ålder. De första im-
provisationerna utförde han till en George
Wallington-inspelning av What's New.
Från 14-årsåldern och några år framåt fick
han undervisning av Sahib Shihab på som-
markurser. Vid den tiden började han lyss_
na på Michael Brecker, som imponerade
genom sin timing, teknik och stora sound.
David Sanborn står också på favorit-listan,
av sarnma skäl. När han kom till Stock_
holm och träffade Spering och Söderqvist
började han lyssna på Jan Garbarek. ytter-
ligare en av hans husgudar är Miles Davis.

Jonas Knutssons första erfarenheter ay att
spela i fast organiserad grupp var med ban_
denCabazz och Mynta. Han blev också
presenterad för Elise Einarsdotter och Olle
Steinholz, vilket ledde till bildandet av
Elise Einarsdotter Ensemble, en grupp som
fortfarande finns och har hälsan.

Bengt Berger är en slagverkare som fcir-
utom jazztrumslagning har lärt sig trumspel
genom studieresor i Afrika och Indien. Han
är en driven tekniker och fantastisk impro_
visatör. Alla som minns konserten med
Enteli håller säkert med om detta.

Berger-Knutsson-Spering är en utomor-
dentligt lyckad konstellation. Den har giort
en rad framgångsrika framträdanden och
släppte nyligen en CD på märketAmigo.



Armstrong, Morton, Fletcher Henderson,

Ellington. Och de har rönt uppskattning,

även från sina förebilder. Flera av dem har

framträtt med bandet genom åren och ut-

tryckt sitt gillande. Armstrong själv skrev

faktiskt, efter att ha hört en platta med or-

kestern, och uttryckte sin önskan att få sitta

in: "It would be wonderful if someday I
will come over (alone) with just me and my

little Satchmo trumpet, give a consert with
you and your band" (brev till Kustbandets

manager l97l).

Kustbandet har varit en jämnt lysande fix-
stjärna pätradjazzens himmel och man har

turnerat över hela världen. Prestigefyllda
spelningar, som t.ex Nobelfesten, festivaler,

dans och konserter. Arrangemangen sitter

vid det här laget, och på snart sagt varenda

stol stol sitter en hörvzird solist.

Baru att ta för sig, alltså, niir detta klassiska

band äntligen besöker vår hemmascen!

Bent Persson, Ola Pålsson, Fredrik Olsson

tp, Jens Lindgren, Bo HenrY Juhlin tb,

Göran Eriksson, Jan Åkerman Jonte

Högman s/cl, Claes Göran Skoglund P,

Hans " Rosten" Gustafsson bio/g, Göran

Lind b, Christer Ekhö dr

Vi har en "kvot" för traditionell jazzivät
programsättning. Dels lanserar vi våra

egna, lokala exponenter för de äldre sti-

larna. Dels har vi, som alla säkert mdrkt,

börjat en liten inventering av de klassiska

orkestrarna på området. I den given iir nu

turen kommen till ett Stockholmsband, som

hört till de ledande i mer än tre decennier.

Kustbandet!

Hzir kan man verkligen tala om ett All Star-

band. Idel välkända representanter för den

bästa nutid a 2}-talsjazzen. Bandet har

specialiserat sig på tidig storbandsswing:

Kustbandet
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Välkommen till Studieftirbundet Vuxenskolan och TMI!
TMI - Täby Musikinstitut ftir alla åldrar

TMI har studiecirklar för dig som vill liira dig spela.

Instrumenten åir Keyboard, Elgitarr,
Elbas, Trummor och Slagverk.
TMI har även undervisning i sång,

piano och akustisk gitarr.

ctt-
V

Studieft rbundetVuxenskolan, Kemistvrigen 14, Box 137, lg3 22 Töby
Tel: 08-756 40 60,756 50 60 Fax: 08-756 il 60
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Jazzcafd Syd
lazzfest, Rågsveds Folkets Hus
kl 11.00 - 16.00, fri entr6

Network, Fria Teatern Högdalen,
kl 19.30, entr6 50,-

Jamsession, vrird Kay Welander
Rågsveds Folkets Hus kl 19.00,
fri entrd

JazzKrbb Syds Storband, Fria
Teatern Högdalen, kl 19.30
entr6 30,-

Jamsession, vdrd Curt Landberg,
Rågsveds Folkets Hus kl 19.00
fri entr6.

Dixie land B and fo rt s citter me d
gladjazz under våren på Restaurant

Louis, Söderhallarna.
Varje onsdag kl 19.30 brakar det loss och du kan
njuta av både musik och god mat. Det är gratis

entrö så det iir bara att slinka in.
Blomman och hans band lovar dig

Gör gärna en beställninE, vi kan snabbt få
fram skivor enligt dina önskemå|.

Öppettider: Tisd - Fre: 1 1.OO - 18.00
Lörd: 11.00 - 15.00, Sönd, Månd & Hetgd: Stängt

BJÖRNS SKIVOR
Tiärhovsgalan 12,

 VAVAVAVAVAVAVAVAV YAV YAVAV V
116 21 Stockholm, Telefon /Fax 08-643 21 0B

7



Täby Jazz Caf6
Söndagar kl L8.30 '2L.30

Täby Park hotel
08 - 732 80 60

Puben serverar smårätter till
" J azzpriser" fullständi ga

rättigheter.
{<

Konstutställning

Hur tar man sig till TäbY Jazzcafå

Om man fiirdas i motorfordon iir det E18

f d E3. Om man kommer från Stockholm

åker man via Roslagstull förbi Riksmusdet

och Mörby Centrum, följer E18 och tar av

vid en trafikplats som zir s§ltadVallen-
tuna/Viggbyholm.
Följ Bergtorpvägen över jiirnvägen och

sväng vänster in på Marknadsvägen. Tag

första gatantill höger in på Kemistvägen.

Jazzcaf€etligger i Täby Park Hotel. Man

missar inte giirna byggnaden för det står

Täby Park Hotel med stora bokstäver på

fasaden som vetter ut mot ett parkerings-

område (med gratisparkering dygnet runt).

Åk"r man kommunalt kan man välja

Roslagsbanan från Stockholm Östra. Man

åker mot Åkersberga/Österåker och stiger

av vid hpl GalopPfältet.
Ett flertal busslinjer finns också, t ex 610

eller 695 från Danderyds sjukhus till hpl

Gribbylund södra.

Birgitta Wikander
Palissadgränd 60

187 46Täby
Tfn:08 -76857 64

Nils Andersson
Skaldvägen 34

t87 70Täby
Tfn:08 - 510 119 35

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258

187 50 Täby
Tfn: 08 - 510 503 20

Bo Nerelius
Teknikvägen 17

186 32 Vallentuna
Tfn:08 - 51170669

Hans Ling
Hayati Kaf6
Stig Lind6n

Rolf Lundh
Åke Arell
Per Kjellberg
Birgit Litzell

Ordförande:

Vice ordf.

Kassör:
Red.

Sekreterare:

Övr ledam:

Suppleanter:

JANOs adress: Palissadgränd 60

187 46 Täby, tfn: 08 - 768 57 64

JANOs postgironummer 19 25 83 - 3

JANOs medlems- och entr6avgifter:

* Medlemsavgift/halvår L50 kr
* AbonnemangsaYgift/halvår 300 kr
* Medlemsentr6/konsert 50 kr
* Entr6 ftir icke medlem 80 - 120 kr
En av fördelarna med att vara medlem i
JANO är givetvis rabatten på entr6avgiften

till Täby Jazzcaf€. Samt förstås att få
PiJano hem i brevlådan. Men som JANO-
medlem får du också rabatt när du besöker

andra SJR-anslutna klubbar i Stockholms-

området - det finns ett tiotal sådana.

ffi
rÄsy PARK HOTEL

STOCKHOI}I

NORNTAUE

TABY
CEMRUM


