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Barfo ta J azzmen Ragtime
COnStellatiOn - nio pa scen meci c)iclre jazz

ÅkefS SaX Af - Jbm saxar i amerikansk Sv-talsstil
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,Gotlähd§ka J'azzlå§,0t,,1,, , ,,: i 
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- en swingkvintett som det stcinker om

Tessan Nlilveden Quintet
Sören Rydgren Kvartett
- m;ed en av.V:,å.ra frtimi,it:a dragspelare

2 S-årsi uhileum',,.fiif JANO !
Jazzklubb Nordost firar med spcickat jubileumsprogrqm.

Arr. Jazzklubb ll/ordost - Tdby Kultur- och Musikskola - Medborgarskolan



Marknadsliiringen av jazzkaf6kvällama har, utöver PiJano, skett

genom affischering såväl inomhus som utomhus på olika stiillen i
Norrort, kalenderuppgifter i dagspressen samt artiklar i Lokal-
tidningen. "Mun till mun-metoden" har stor betydelse.

Regionalmöte. JANO stod som viird fiir ett mycket välbesökt

regionalmöte i Svenska Jazzriks/örbundet (§,rrR/ söndagen den 1 6

mars på Täby Park Hotel med representanter fran SJR-anslutna

klubbar i Stockholmsregionen. Förutom representant från SJRs kansli

deltog styrelsefolk från Fasching, Jazzklubb Syd, Jazzklubb Söder,

Jazzens Vänner i Norrtiilje och Haninge Jazzklubb. Vi fick fylliga
lägesrapporter om klubbarnas verksamhet. Mötet nominerade

JANOs sekreterare som representant ftir regionen i SJRs stgelse.

Nomineringen bekräftades vid styrelsevalet pä Jazniksdagen.

Jazzriksdagen, SJRs årliga kongress, hölls i Västerås den 2-4 maj.

JANO var den fiirening som var talrikast representerad, sex delegater:

ordfiiranden, vice ordftiranden, kassören, sekreteraren, Birgit Litzell
och Åke Arell. Ungdoms- och jämstiilldhetsarbetet ägnades vederbör-

lig uppmärksamhet vid sidan av årets viktigaste håindelse, Kultur-
rådets utredningom jazzerts och den samtida konstmusikens situa-

tion. Rådets utredare av jazzfrägoma, Erik Centerwall, rapporterade

och jazzens framtid belystes i en estraddebatt, diir bl.a Kristina
Rennerstedt fran Kulturrådet deltog.

Styrelsen har under året hållit sju protokollftirda sammanträden.

Den har haft foljande sammansättning:

Ordforande Stiglind6n
Viceordfiirande PerKjellberg
Kassör Margit Annerstedt
Sel«eterare Bo Nerelius
Ledamöter Nils Andersson

Hans Ling
BirgitLitzell

Suppleanter Åke Arell
Hayati Kaf6
Mats Blomberg
IngerLind6n
Anne-Christine Larsson

Adjungerad Åke Bäckman (/ör PiJano)

Sammanfattningsvis kan sägas att styrelsen uppfattat att den verk-

samhet som har bedrivits i JANO under året har frrngerat bra samt

legat på en nivå som varit möjlig med hänsyn till personella och eko-

nomiska resurser.

Styrelsen har upplert ett bra gensvar genom bra publiksiffror och

stor uppskattning fran JANOs medlemmar och andra besökare på

Täby Jazzkafö.

Täby den 26 jantai2004
Styrelsen Jazzklubb Nordost
Stig Lindön Bo Nerelius

Ordförande Sekreterare
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Verksamhetsberättelse för Jazzklubb Nordost (JANO)
1 januari-3l december 2003

r 2003 var det 25:e i JANOs verksamhet och det nionde i
Rotundan på Täby Park Hotel. Klubben arbetar fiir att ge

invånarna i Täby med omnejd möjlighet att höra levande, god jazz-

musik. De grupper vi bokar spelar tradjazz, swing, mainstream och

bebop. Huludparten av programmen faller inom de två sistnämnda

stilartema och vi anlitar huvudsakligen professionellt verksamma

musiker.

Under namnet Täby Jazzkaf| har vi anordnat tio konserter och en

iamsession under våren samt nio konserter och en jamsession på

hösten. Varen visade vår hittills bästa publiksnittsiffra: 176,8 beta-

lande per kväll. Hösten var något lugnare med snittsiffran 142,5 per

kväIl. Vi har alltsedan våren 1997 haf\ snittsiffror runt 150 betalande

per kväIl. Detta kan jämftiras med ca 50 betalande per kväll när vi
höll till i anspråkslösare lokaler. Täby Park Hotel iir perfekt fiir vår

verksamhet - det anses ganska allmänt blandjazzfolk att vi har den

bästa lokalen fiir jazzmusik i hela landet.

De bästa enskilda publiksiffrorna under året noterades 26 oktober
(Arne Domnerus, Putte Wickman och Claes Crona Trio, 416beta-
lande),2 februari (Ulf Johansson-Werre Big Band Explosion, 329), 5

april (Ronnie Gardiner Tivoli Happy JazzBand,275), 13 april (Lars

Erstrand Swingtett, 272),23 november (Ann Kristin Hedmark och

Bemdt Egerbladh Kvintett,250), 23 februari (Blommans Dixieland
Band,2l7) och 28 september (Latin Lover Big Band, 163 betalande).

lazzkaföprogrammen utarbetas av ett programråd med fem medlem-

mar, där ordfiiranden alltid ingår och sekreteraren fungerar som sam-

mankallande. Programmen läggs med ledning av demo-skivor som

inkommer och ftirslag från programrådsmedlemmar och kaf6publik.

Programfiirslaget godkänns av styrelsen, som är i sista hand ansvarig.

Bokslutsresultatet ftir året iir gott. JANO hade under året 347 med-

lemmar, det högsta hittills. Medlemsavgifter inkl abonnemangskort

och entr6avgifter har givit en bra intäkt. Kulturbidragen (aktivitets-

bidragen) från Täby kommun, Svenska Jazzriksfijrbundet (SJR) och

Medborgarskolan är ett bevis på att man tror på JANOs verksamhet

och därmed möjliggör denna vad gäller omfattning och standard. För-

månen att fä disponera den fina lokalen plus öppen restaurant på

Täby Park Hotel, utan kostnad, är naturligtvis en sponsring som

ligger till grund fiir att nuvarande verksamhet över huvud taget kan

bedrivas.

Merparten av kostnaderna utgör ersättning till uppträdande musik-

grupper (inkl skatter och sociala avgifter) medan ca 30 procent är

administration (motsv). Ingen ekonomisk ersättning utgar till styrel-

sens medlemmar och inga löner har utbetalats.

PiJano iir klubbens tidning och har utkommit med fira nummer

under året. Den trycks i 1000 ex varav ca 400 ex sänds per post till
medlemmama, medier, andra jazz}Jrtbbarm fl. Resten används som

programblad vid konsertema eller utdelas till Täby bibliotek, vissa

fi5reningsgårdar, Täby Centrum information m fl samt privatperso-

ner. Tidningen röner stor uppskattning tack vare informativa artiklar
om de uppträdande banden/artisterna, skrivna av Bo Nerelius, samt

sin allmänna utformning.

PiJano2lO4



7 mars

Barfota Jazzmen
Ra§,time con§tel lation

ags for säsongens tradjazz-
kväll. Vi har kallat in ett band

som ärbaserat i norra Sverige. Claes
Ringqvist, kornettisten, är kapellmäs-
tare. Han har ett ftirflutet i den stock-
holmska skolbandsjazzen, och hans

husgud iir Bunk Johnson som han som

elvaåring hörde på en stenkaka av mär-
ket Decca. Vid {orton fick han Itir forsta
gången tag på en kornett och började
spela i Bunks anda, och han har inte
slutat.

Claes Ringqvist har grundat sven-

ska Bunk Johnson-sällskapet och han d.r

även verksam som musikforskare och

skribent. Till professionen är han läkare

och på yrkets vägnar hamnade han i
Sundsvall. I början av 1970-talet fick han

kontakt med två andra stockholmska
skolbandsjazzare, banjoisten Mats
Fagerberg och sousaphonisten Bengt
"Bim" Ingelstam, som hade fl)'ttat norrut
for att kunna leva ett något lugnare liv.

Dessa tre, tillsammans med klarinettisten
Kjell Sundin, som gjort sina ftirsta 1äro-

spån i olika tradband och student-
orkestem Renhornen i Umeå, bildade
Bufotalaznnen.

Man kan folja bandets utveckling på

två kassetter och fura cd-skivor. Första
inspelningen, från 1988, presenterar de

fyra band-grundarna plus trombonisten
Lars Kjellberg, pianisten Åke Dahlbäck
och trumslagaren Bertil Falk. Lars Kjell-
berg kommer från Västra Götaland och
har sin träning från västgötska blåsork-
estrar. Åke Dahlbäck och Bertil Falk
hade jobbat med pop- och dansband.

I 990 tillkommer vokalisten Kersti Bill-
ström och året efter ansluter sig violinis-
ten Svante Nordell. Svante har klassisk
skolning , vilket bl.a betyder utmärkt
notläsningsformåga. Han var med andra
ord väl rustad att ge sig i kast med den

gamla ragtimerepertoaren.

PiJano 2lO4
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Svante Nordell vi, Claes Ringqvist cor, Lars
Kjellberg tb, Kjell Sundin cl, Åke Dahlbr)ck p,

Mats Fagerberg bjo, Bengt "Bim" Ingelstam tu,

Bertil Falk dr Kersti Billström voc.

[nte många orkestrar har samma
bredd som Barfota Jazzmen, ett

band baserat i norua Sverige.

IÅIit!{t§
tI

Barfota Jazzmethar al1tså funnits i
trettio år, den nuvarande sammansätt-
ningen har man haft sedan 199 L Det
borgar {tir samspelthet och en salnman-
svetsning som grundas på musikalisk
samsyn. Inte många orkestrar har en lika
stor bredd : Från ragti mekompositioner
från forra sekelskiftet, över tidig blues
till låtar som "Marie", "Button UpYour
Over-coat" eller "Our Bungalow Of
Dreams".

Bandet har fått lovord i svenska och
utliindska jazztidningar. "... his stabbing
Bunk style lead is well suited to the
band's style and repertoire", skriver
engelskaJazz Joumal. "... this is a

beautiful production featuring players
who are comfortable enough to go
beyond the obvious", skriver amerikan-
ska The Mississippi Rag. "The end
product is first class", skriver Jazz Rag,
NyaZealand.

Väl b ekomme, Wår a tr adj azzälskare !

Och, naturligtvis, även alla andra musik-
älskare!

,, ..,., 
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Haninge Jazzklubb
Tisdag 2 mars Folkets Hus. Limehouse
Swing småbandsswing med den nya
sensationella sångerskan Anna Sise.

Tisdag 6 april Kulturhuset. Rigmor
Gustafsson, berömd jazzsångerska, med
Mathias Algotsson Trio.
Måndag 19 april Folkets Hus. Jazz-

klubbens husband med Mathias Algotsson.
Trio med en svängig gästsolist.
Tisdag 11 maj Folkets Hus. Contemp-
orary Bebop Quintet, ett stjärnband som

bjuder på högklassisk tidlös bebop.

lazzcaföerna i Folkets /{as, Handen-
terminalen 5, startar 19.30. Iazz i Kultur-
,rsel, Poseidons Torg, Haninge Centrum
den 6 april startar 19.00.



14 mars

Åkers Saxar
Sånggruppen Ambrosia

Åkers Saxar: Hans Bersman. Jan Siunnesson as, Thomas Johansson, Jerker Hallden ts,

Stig Bengtsson bars, Lirs Orbact p, e&" Höglander b, Lars Åkesson dr.

Ambrosia: Birgitta Mattinson-Lövmark, CillaWaller, Johanna Olsson, Helena Blomön

voc, Arne Tengstrand p, Alexander Lövmark b, Anders Lövmark dt

TÄ n^rglädjen presentera två lokala
7 band Åkers Saxar fran Akers-
berga och Täbybaserade sånggruppen
Ambrosia-

Altsaxofonisten Jan Sjunnesson,

som dr en gammal storbandsräv, har

samlat ihop ett vasst gäng med Super-

sax-sättning. Herrar Bergman, Ha11d6n

och Bengtsson har ett fiirflutet i Kung-
liga Hovkapellet. Jerker Ha11d6n hörde

vi hösten 2007, rm han gjorde ett fram-
trädande på duo med gitarristen Christer
Carlberg. Det var riktigt bra.

Vi kan lugnt utgå ifrån att hela ban-

det är av sanlma klass. Samtliga får
soloutrl,rnme, men frågan är väl om inte
de väloljade ensemblerna tar priset.

Tänk er Supersax eller 1950-talets ame-

rikanska västkustgrupper med Jimmy
Giuffre, Lennie Niehaus och likasin-
nade, så får ni ett begrepp om stilen. En
del arrange-mang har man köpt in, men

de tre fd Hovkapellisterna skriver också

en hel del.

Åkers Saxar på Operan.

Ambrosia cir
en sånggrupp

som sprider
gkidje. Den

behrirskar
scenen med

stor aulrlori-
tet.

§ ånggruppen Ambrosia bildades på

D tgso-tut.t. vi hörde den t.ex pä

Jazzkaf1et och på Jazzfesten i Tibble
Teater 1985. Den var på Täby Park
Hotel i november 1991 och i mars 1999.

Nu är den tillbaka, med delvis ny sätt-

ning. Gruppens ledare och arrangör,
Birgitta Mattinson-Lövmark, har nu
inte bara äkta maken Anders vid trum-
morna utan även sonen Alexander på

bas. I stället för ordinarie medlemmen

Margareta Stark-Theander rycker Cilla
Waller in.
En utmärkt ersättning!

Ambrosia är ett band som sprider
glädje: De låter bra, har en vä1vald om-

växlande repertoar och behärskar sce-

nen med stor auktoritet. Ovationer och

extranummer brukar det bli när Ambro-
sia ger konsert. De kommer med säker-

het att försvara Täbys färger även denna

gång!

PiJano 2lo4



21 mars

Gotländska Jazzlagel

Bengt Oslöf ss/ts/cl/voc, Bengt Engqvist
Ante Fröberg b, Janne Persson dr

vib, Göstha Hallden g/voc,

Se upp för gutarna! Nu kommer den gotlcindska swingmaskinen farande
till Tdby. Från vcinster Bengt Engqvist vibt Göstha Halldön git, Jan

Persson dr, Bengt Öslöfktar+sax, Ante Fröberg bas.

D., mesta av det jazzliwi ser ut-
I 'rprlus iGöte-Matm-Holm. Men

runt om i övriga landet finas det gott om
forsta rangens formågor. Inte minst gä1-

ler detta Gotland, ett landskap som
tycks sjuda av musikalitet.

Den gotländska kvintett vi presen-
terar ikväll representerar 250 år av sam-

lad musikalisk erfarenhet. Kapellmästare
Öslöf (som har solistdiplom från KMH)
och herrar Fröberg och Persson har ett
forflutet i Visby Storband. De två sist-
nämnda är tillika inftidda gutar. Göstha
Halld6n var med på Nalen under de ftir-
sta guldåren. Vibrafonisten Bengt Eng-
qvist kommer fran Kalmar, är självlärd på
instrumentet och anses vara en talang
av rent erstrandska mått.

PiJano 2/o4

Gotländska Jazzlagethar haft sin
nuvarande sammansättning sedan 1 979.
Man odlar en form av swingmusik som
har en formåga att höja lyssnamas hu-
mör och sätta ftitter i rörelse. Efter en cd,
"Shine", som blev väl mottagen for ett
par år sedan, har bandet börjat turnera
flitigare dn {tirr. Det har blivit klubbspel-
ningar och Sandviken Big Bang. Recen-
sionerna har varit starkt lovordande.
Och nu får vi alltså chansen att höra
den gotländska swingmaskinen på en
av jazzmusrkens finaste svenska scener,
TäbyParkHotel.

Missa inte detta, ni kommer att bli
en positiv upplevelse rikare!

VelWagb##
ffiW*o
Jazzklubb Syd
Tisdag 2 mars 19.30. Jazzk|tbb Syd 20 år.

Ett jubileum som firas på olika sätt.
Lördag 13 mars 12.00-17.00. Ungdoms-
dag med flera band.
Tisdag 30 mars 19.30. Jim Leopardi sax,
Alf Häggkvist p, Ove Gustavsson bas och
Mats .Iadin dr. JAM
Tisdag 27 april 19.30. Rune Stålspets
sextett med Nisse Sandström. JAM
Tisdag 11 maj 19.30. Med anledning av
Ellington-veckan Ellingtonz ett gäng som
leds av Jan Adefelt. JAM
Lokal dr Vår Teater i Farsta Centrum.



28 mars

Tessan ' [\I,itv§sl,eh Qu i ntet
med Krister,,Andersson

är jazztidningar ordnar favorit-
omröstningar brukar man ha en

kategori Itir talanger som ftirtjänar större

uppmärksamhet. Under den rubriken
platsar utan tvekan kvällens hur.udper-

son, Cecilia "Tessan" Milveden. Hon
har fått beröm av Dalademokratens Uno
Pettersson, som talar om "en utstrålning
och en formåga attpä ettnaturligt sätt

sjunga jazz" och "- - - en begår,ning

utöver det normala - - -värme och raffi-
nemang". Hans kollega Bo Degerman

skrev: "Cecilia Milveden äger något som
jazzens utövare ofta saknar, nämligen
estradörens fiirmåga - - - en aptitretande
invitation, som när man ställer blommor
på ett middagsbord. Varsågoda! Hon
sjunger tydligt, utan att sista bokstaven

stannar i halsen, rösten bär ända fram, dr

full av lyster."
M har hört Tessan hos oss flera

gånger, senast med gruppen Evergreen-

ish våren 2000. Den nu aktuella kvint-
etten bildades v ären 2002. Repertoaren

beskrivs som "ballader, blues och lite
bebop". Det betyder j azzstandards,
egna kompositioner med text och musik
av Tessan, instrumentala lätar av Krister
Andersson (Gyllene skivan-vinnare
1 994) och gamla låtar med nyskrivna
svenska texter avViveka "Mp" Hell-
ström. Tessan Milveden, Krister An-
dersson, Göran Strandberg, Ivar Lindell
och unge Fredrik Rundqvist - det är

faktiskt ingenting mindre än en svensk

All Star-orkester.

Ni kommer att trivas!

Tessan Milveden Quintet (eller helt
enkelt "TMQ") har en repertoar som

baseras på jazzstandards men cir

betydligt bredare cin så. På bilderna
Tessan med Krister Andersson.

Cecilia "Tessan" Milveden voc, Krister Andersson
ts, Göran Strandberg p, Ivar Lindell b, Fredrik

Rundqvist dx

.Y{Hdn#wdr

##"wwww
Jazzcafö Karby Gård
Jazz i trivsam miljö på Karby gårds konst-

centrum i Täby. Bergtorpsvägen, bussarna
610 och 611.
Vi öppnar 19.30 och spelar 20.00-22.00.
Entr6 80 kr, studerande 40 kr.
Göran Lindelöw gitarr, Nils Wäckl6n kon-
trabas, Nils Danell trummor med gäst-
artister:
Tors 18 mars Krister Andersson tenorsax

Tors 22 april Gunnar Bergsten barytonsax

Mer info på sajten www.goranlindelow.com

Blue Diesel Jazz
i gamla dieselverkstaden i Sickla avslutar sin

vårsäsong med två konserter:
Fredag 19 mars Jan Allan Oktett
Fredag 16 april Nils Landgren med hus-

bandet Solid lazz Qtartet.
Lokalen öppnar 18.00, musiken börjar
19.00. Entr6 båda kvällarna 120 kr.

Avgifterna våren 2OO4

Medlemsavgiftlhalvär 150 kr
Abonnemangsavgift/halvår 350 kr
Medlemsentr6,&onsert 60 kr
Entr6 for icke medlem 100-140 kr

Ungdomar under 20 gratis entrö!

6

Om man tänker gå på fyra konserter så

lönar sig abonnemang, och när man

ändå har betalt så kan man ju titta in
utan extra kostnad och kanske hitta
någon musik som man tidigare inte känt
till.

Entr6avgiften ftir medlemmar höjs aldrig
oavsett evenemangets kvalitet, vilket
däremot kan ske med entr6n for icke
medlemmar. Medlemmar fir klubbtid-
ringen P iJ ano samt öwig information
hemsänd.

PiJano 2lO4
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f/o**vara känsliga f,or vår

/ publiks önskemäI. och Sören Ryd-
gren är en musiker som önskas ofta.
Därftir har vi bett honom göra detta sitt
tredje besök på Täby Park Hotel.

Sören Rydgren, som blevjunior-
mästare på dragspel när han var elva,
har spelat i alla tänkbara sammanhang,
inklusive Nobelfesten. Han är inte bara
mästare på instrumentet, han har skaffat
en gedigen teoretisk grund, som gör det
möjligt fiir honom attlätafantasi och
uppfinningsrikedom flöda fritt. Han be-
härskar snart sagt all slags repertoar och
han komponerar. Sören Rydgren dr kort
sagt ett fenomen. Dessutom är han en
enormt sympatisk person.

Med detta avslutar vi på bästa tänk-
bara sätt vår vårsäsong. Söndag efter
påsk kommer vi tillbaka med en extra
begivenhet, det festliga firandet av värt
25-årsjubileum.

flera timmar med skön läzzt.
Programmet presenteras i

PiJano's jubileumsnummer,
som utkommer i början av april.

Sören Rydgren acc, Nicke Svensson g, Torgny
Stenberg b, Roland Bolander dr/voc.

Sören Rydgren rir en meistare
på dragspel och behrirshar all
slags repertoar. Han kommer
nuför tredje gånger till Jano
på många medlemmars begci-
ran!

Jazzens Vrinner i l{orrtelje
Torsdag 11 mars Restaurang På G. Tessan
Milveden Quintet med Krister Andersson
tenorsax, Andy Fite gitan, Ivar Lindell bas,
Jesper Kviberg dr.
Torsdag 25 mars På G. Ingela "Mama"
Nelson gör ett efterlängtat återbesök på
jazzklubben, uppbackad av Mississippi
Seven.

Torsdag 8 april Restaurang Havspiren.
Tommy Johnson Trio. Tommy Johnson
bas, Anders Bromander piano, Mats Eng-
ström dr.
Torsdag 22 april Havspiren. Fyris Jazzbatd
med Peo Österholm på kornett. Ett välkänt
band från Uppsala som spelar gamla
standards.
Torsdag 6 maj Havspiren. Dr Rulles Wash-
board Band är en ny upplevelse flor Norr-
täljes jazzpublik. Bandet spelar gladjazz.
Torsdag 20 maj Havspiren. Susanne Otter-
bring Kvintett med Roger Nordling sax,
Erik Ojala bas, Daniel Olsson dr, Mattias
Åström p.

Mer info på sajten www.norrteljejazzclub.se

Tyresö Jazz & Blues
Söndag 14 mars 18.00. Tyresö Jazzband.
Torsdag 18 mars 19.30. Final lazzsänglät
plus Åkers Saxar.
Söndag 4 april 11.00 Jazz ä G:ud. Hep
Cats. Bollmoradalens kyrka.
Onsdag 14 april 19.30 Johan Setterlind
med Mathias Algotssons Trio.

14/3, 18/3, l4/4 i Föreningsgården!

Musik och person
Musiksmaken speglar personligheten,
påstår forskare borta i Amerikat. Den
som gillar jazzär öppenfi)r nyhetet; lcre-
ativ och intellektuell. Det är väl ingen
nyhet, men nu ldr det vara bevisat.

Du kan testa dig själv "instant, free
and anon),mous" på sajten
www. outofs ervice. com .

PiJano 2lO4

Musiker söks
U tbildad j azzlrumslagare söker med-
musikanter. Avsikten är att bilda trio,
kvartett eller kvintett ftir att spela 40-,
50- eller 60-talsjazz.
Kontakta M år t en N il s s o n, mobiltelefon
0709-10 53 72.



,.,fäby Jazz Caf6,

' §" - då§arr,klt8;§0 
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Täby FarkrlloIelj,,o8-506 483 oo

Prisvärd " Jataburtfö". FuI lst. rättigheter.
Restaurången öppnar kl i7.30

§ bordsbeställning!

Konstutställning

JANOs adres s är Täbyväg en 258,
187 50 Täby, Telefon 08 - 510 503 20

Postgiro 19 25 83-3. Hemsida wwwjano.nu

Medlems- och entröavgifter stär på sida 6.

En av lordelama med att vara medlem i JANO är
givetvis rabaffen på entr6avgiften till Täby J az*afö.
Samt ftirstå s att fa P U an o hem i brevlådan.

Som JANO-medlem fär du ocksårabattnär du

besöker andra SJR-anslutna klubbar i Stockholms-
området- det finns ett tiotal.

Tidningen PiJano,, .,."

utges av Jazzktubb Nbrdost, Täby,,,,.,.:,

Ansvarg' utg ivare ; M a:rglt A n'n erste&
Tryck: §tib:o, Täby ; 20a4 
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Så här hittar du oss
Från Stockholm city (17 km).
Med bil : Följ s§ltar mot motorväg E 1 8 till Norrtiilj e

eller E 4 nomrt mot Arlanda/Sundsvall.

E 1 8 - lolj motorvägen norrut mot Norrfålje. Tä av

vid avfarten Täby kyrkbyA/iggbyholrn. Sväng vänster

och fortsätt överjärnvägen, därefter ftirsta vänster

igen vid Badmintontiiltet (IMarknadsvägen). Vid
Statoil bensinstation sväng höger och folj Kemist-
vägen till Triby Park Hotel.

E4 - folj motorvägen nomrt mot Arlanda/Sundsvall.

Tag av avfart till E I 8 norrut mot Norrtälj e. Se f;ird-
beskrivningElS.

Med allmrinna kommunikationer: Ta tunnelbana
eller buss till station Tehriska högskolan. Diirifran
avgår Roslagsbanan mot Täby regelbundet under

hela dagen. Ta linjen mot Österskär ochkliv av på

station "Galoppfältet". Sedan foljer du Kemistvägen

till hotellet (ca 10 minuters promenad).

JANOs styrelse
Ordftirande

Stig Lind6n, Åvavägen I l, 187 32Täby
Telefodfax: 08 - 758 91 36

e-post: stig.linden@telia.com

Viceordfiirande
Per Kjellberg, Molvägen 6, 186 34 Vallentuna

Telefon:08-51 172861
e-post: per.kj ellberg@kb. se

Kassör/Redalrtör
Margit Annerstedt, Täbyvä9en258,187 50 Täby

Telefon: 08 - 5 l0 503 20
e-post: margit.annerstedt@swipnet. se

Sekreterare/Orkesterbokare
Bo Nerelius, Teknikvägen 17 ,186 32 Vallentuna

Telefon/fax: 08 -51 1 706 69

Öwigaledamöter
Hans Ling, Nils Andersson, Birgit Litzell

Suppleanter
Flayati Kaf6, Åke Arell, Mats Blomberg,

Inger Lind6n, Ann-Christine Larsson
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