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LaGaylia Frazier och Jan Lundgren 26 januari 
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35 årsjubileum 2014 

Ni ska ha stort tack alla kära 

medlemmar och musikentusiaster 

för ett bra Janoår 2013 med många 

besökare och flera bevis på stor 

uppskattning från er. 

 

Vi önskar er alla en god fortsätt-

ning på det nya året 2014! 

 

En nyhet för i år är att vi i samar-

bete med Vallentuna Kultur kom-

mer att ha en konsert innan ordina-

rie säsong börjar där vi presenterar 

vårt program för våren 2014. Kon-

serten ingår inte i förmånerna med 

medlemsavgiften. 

 

Vi bjöd in den kände trombonisten 

och pianisten Dicken Hedrenius 

från Vallentuna och hans band ”De 

Tre Bråkarna Buse”. Dicken kom-

mer med Håkan Trygger bas, Mar-

tin Wikström trummor, och Micke 

Thelander gitarr. Konserten ska 

ske i Vallentuna Kulturhus den 18 

januari kl 16.00. 

 

När jag skriver det här är det snart 

jul, men när ni har tidningen i er 

hand har konserten antagligen va-

rit. En möjlighet att få ut sådan 

information snabbare skulle vara 

att de som vill anmäler sin e-post-

adress till oss. Då skulle vi kunna 

skicka ut information i form av 

nyhetsbrev i framtiden. 

 

 

För jubileumsåret 2014 har vi till-

mötesgått mångas önskemål om att 

få återse och höra Anders Linder 

och Sven Zetterberg efter den stora 

succé som de båda hade hos oss 

under 2012. 

 

I april 1979 bildades jazzklubben i 

Täby och i år är det alltså 35 årsju-

bileum. Det vill vi fira lite extra 

med ett ambitiöst program och vi 

har bjudit in den kände pianisten 

Jan Lundgren med Trio tillsam-

mans med fantastiska sångerskan 

och entertainern LaGaylia Frazier 

till vår premiär den 26 januari. 

 

Vi kommer också ha en särskild 

jubileumsfest den 6 april då Täby 

Park Hotel serverar en fin middag 

till ett bra pris. Denna fest ingår 

inte i ordinarie program. Vi arbetar 

som bäst med att utforma pro-

grammet för kvällen. De som vill 

äta middagen kommer att få anmä-

la och betala i förväg men det åter-

kommer vi till. 

 

Så varmt välkomna att tillsammans 

med era musikintresserade vänner 

komma till oss och ha trevliga sön-

dagskvällar under våren till ett 

späckat program med mycket bra 

musik. 

 

Kjell Lövbom 

Trälhavets Rederi AB Österskär 

Vi stöder Jano 

Skärgårdsturer och räkkryssningar. 
 
Vi hjälper er gärna med alla arrange-
mang, såväl privata som företagets. 
 
http://www.rodloga.com/ 

NYA MEDLEMMAR TILL 

JANOS STYRELSE SÖKES 
 

Att komma till Jano och avsluta 

helgen med en skön jazzkonsert 

är mycket uppskattat. 

 

Det finns behov av att få mera 

aktiv hjälp med konsertarrange-

mangen. Någon tekniskt kunnig, 

som kan sköta ljudanläggningen, 

någon som sköter belysningen, 

någon som bär stolar, någon som 

kan sitta i kassan. Även styrelse-

medlemmarna vill kunna vara 

lediga någon helg. 

 

Några frivilliga ställer ofta upp 

och hjälper till med en del prak-

tiska saker utan att ingå i styrel-

sen och det är vi tacksamma för. 

Att delta i det aktiva arbetet med 

jazzklubben är både roligt och 

lärorikt. 

 

Valberedningens arbete inför 

årsmötet i mars 2014 har påbör-

jats och vi inbjuder klubbmed-

lemmar, som är beredda att göra 

en insats för JANO att ta kontakt 

med oss. Självklart kan ni även 

vända er till någon i styrelsen. 

 

Valberedningen består av: 

 

Ingrid Bäckman Zachrisson 070-

483 66 37, Stig Lindén och Benkt

-Arne Philipsson 
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LaGaylia Frazier sång, Jan Lund-

gren piano, Mattias Svensson, bas 

och Zoltan Csörsz trummor. 

 

Kom i tid! Det här får ni inte mis-

sa! Det här kommer att bli liveun-

derhållning när den är som bäst 

med fantastiska musiker. 

 

LaGaylia föddes i Florida, USA 

och flyttade till Sverige 2001. Med 

sin kraftfulla röst, musikaliska 

bredd och otroliga scennärvaro har 

hon blivit en av våra mest uppskat-

tade artister som hunnit med både 

stora turnéer och melodifestivaler. 

LaGaylia besitter en speciell för-

måga att äga flera genres. Vare sig 

det handlar om rock, disco, pop 

eller jazz är LaGaylia en sångerska 

i absolut toppklass. 

 

Det spelar ingen roll om hon 

sjunger med en kör i Pingstkyrkan, 

stor konsertsal med symfoniorkes-

ter, West Side Story, eller 

Rhaphsody in Rock med Robert 

Wells. Hon levererar ALLTID! 

 

LaGaylia upptäcktes i mitten av 90

-talet av den legendariske mana-

gern Eliot Weisman på Premier 

Artists. Eliot var också Frank Si-

natras manager fram till dennes 

död och ansvarande även för artis-

ter som Liza Minelli och Sammy 

Davis Jr. LaGaylia engagerades 

ofta på de större scenerna i Las 

Vegas och Atlantic City. Hon 

medverkade i Sylvester Stallones 

film ”Specialisten” där hon bland 

annat sjunger ”Shower me with 

love” Hon har också samarbetat 

med den kände producenten Ric 

Wake som också har arbetat med 

Céline Dion, Toni Braxton och 

Mariah Carey. 

 

Vilken tur för oss att hon har flyt-

tat till Sverige och blivit svensk 

medborgare. 

 

Jan Lundgren är en av våra absolut 

bästa pianister som gästat oss flera 

gånger. Jan turnerar regelbundet 

över hela världen, framför allt i 

Europa. År 2007 blev han som 

förste och ende nordiska jazzpia-

nist utnämnd till Steinway & Sons 

exklusiva grupp "Steinway Artist". 

Han är sedan 2010 Artistic Direc-

tor för Ystad Sweden Jazz Festi-

val. År 2012 tilldelades han Regi-

on Skånes kulturpris. 

 

När kvarterets ungar sprang ut för 

att leka satt Zoltan Csörsz bakom 

trumsetet och bankade jazzsynko-

per. Det var mormor som kastade 

in honom i musiklivet när hon an-

mälde nioårige Zoltan till en av 

Ungerns största talangjakter. Helt 

oförberedd fyrade han av några 

solon och vann tävlingen. Zoltan 

har spelat med många av våra mest 

kända sångare och sångerskor och 

med proggrockbandet Flower 

Kings har Zoltan turnerat över hela 

Europa och USA. 

 

Mattias Svensson bas, har gjort sig 

känd som en mångsidig och virtu-

os basist som spelat med många 

internationella storheter. 

 

Om man vill boka de här musiker-

na får man vara ute i god tid! Vi 

bokade den här konserten för länge 

sedan och är mycket glada att få 

börja vårt jubileumsår med dessa 

fantastiska musiker. 

 

Varmt välkomna önskar 

 

Kjell Lövbom 

LaGaylia Frazier med Jan Lundgren Trio 26/1 
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Anton Ottosson g, Alexander Brott 

g, Andreas Henningson b, Dennis 

Egberth tr. 

 

Jag undrar ofta vad är det som gör 

detta ,vår nordligt belägna land, så 

enormt bördigt när det gäller att 

ständigt föda fram och fostra nya 

märkvärdiga musikaliska talanger. 

 

Det är förmodligen kombinationen 

av en musikgen som finns hos 

svenskar och det utomordentliga 

sättet dessa talanger får ta del av 

kunskapen och utbildningen på 

institutioner som kommunala mu-

sikskolor samt våra förnämliga 

musikhögskolor. 

 

JANO har haft som mål att varje 

höst och vår att presentera minst 

en ung konstellation musiker. Och 

vi har verkligen lyckas plocka 

fram sådana ensembler som så 

småningom blivit etablerade ut-

övare och nått ut till den stora pu-

bliken. 

 

Den 2 februari gästas vi av en gi-

tarrbaserad kvartett från Stock-

holm. De spelar bebop och swing 

från 40- och 50-talen, med influen-

ser från både svensk och ameri-

kansk tradition. Allt framförs med 

värme och elegans. 

 

De kallar sig Six String Swing och 

är resultatet av ett långvarigt sam-

arbete mellan vännerna och gitar-

risterna Anton Ottosson och Alex-

ander Brott. Under sin studietid på 

Kungliga Musikhögskolan i Stock-

holm fann dessa att de delade ett 

stort intresse för swing- och be-

bopmusiken från 40-och 50-talen. 

 

De utforskade tillsammans musik-

arvet från amerikanska jazzikoner 

som Duke Ellington, Bud Powell 

och Warne Marsh samt svenska 

legender som Lars Gullin och 

Bengt Hallberg. 

 

Tanken med att bilda en kvartett 

föddes när de första gången hörde 

Joe Pass-albumet ”For Django” 

som har sättningen två gitarrer, bas 

och trummor. Det självklara valet 

blev då musikerkollegerna Andre-

as Henningson på bas och Dennis 

Egberth på trummor, för deras 

kommunikativa och svängiga spel-

stil. Musiken får tankarna att gå till 

gitarrlegender som Joe Pass, Wes 

Montgomery och Charlie Christi-

an. 

 

Six String Swing har nu hunnit 

med många spelningar i Stock-

holm med omnejd och fått mycket 

beröm för sina smakfulla och upp-

finningsrika improvisationer, samt 

för sina kreativa arrangemang. 

 

De är med stor glädje och förvän-

tan som vi välkomnar dem till 

JANO den 2 februari. 

 

Hayati Kafe 

Six String Swing 2/2 
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Dick Nilsson vo, Hans Bergman 

ss, as, ts, cl, Janne Sjunnesson as, 

ts, cl, Thomas Johansson as, ts, fl, 

Jerker Halldén ts, fl, piccola, Stig 

Bengtsson bars, fl, altfl, Hjalmar 

Öhrström p, Paul Höglander b, 

Lars Åkesson tr. 

I kväll kan man säga att vi har ett 

storband men utan brass. Med Sax-

arus kan man säga att vi fyller 

kvoten med ett lokalt band. De 

spelar ofta i Åkersberga och har 

varit på Jazzdagarna i Norrtälje. 

De som har varit med länge i klub-

ben kanske kommer ihåg att Saxa-

rus besökte oss 2004 men då hette 

man Åkers Saxar. Bandet bildades 

2001 av Hans Bergman, Janne 

Sjunnesson och Lars Åkesson. 

Hans Bergman och Janne Sjunnes-

son kanske flera känner igen. Hans 

har varit hos oss med Sonora Big 

Band och Janne har varit på vårt 

jam och även med Sundbybergs 

Storband. Hans är dessutom kom-

positör och arrangör samt musika-

lisk ledare. 

Övriga i saxsektionen är Thomas 

Johansson, Jerker Halldén och Stig 

Bengtsson vilka spelar allehanda 

saxofoner och flöjter. Stig och Jer-

ker skriver även en del arrange-

mang. 

I kompsektionen hör vi Hjalmar 

Öhrström på piano, Paul Höglan-

der bas och Lars Åkesson på trum-

mor. Lars är även bandets admi-

nistrative ledare. 

Som kronan på verket hör vi också 

Dick Nilsson som crooner á la 

Frank Sinatra och Tony Bennet. 

Vi kommer att få höra många be-

kanta jazzstandards och även en 

del egna kompositioner. Så väl-

komna till en garanterat trevlig 

kväll hälsar 

Hasse Lehto  

Saxarus 9/2 

Foto © Lars Åkesson 
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Anders Linder sång, saxofon och 

klarinett, Hinke Ekestubbe te-

norsax och tvärflöjt, Stephan 

Lindstein trombon, tenorsax och 

klarinett, Janne Bergnér bas, 

Fredrik Hellberg trummor, Kjell 

Berggren piano. 

 

Anders Linder och Prima gästade 

oss senast i november 2012 och 

gjorde stor succé. Väldigt många 

av våra medlemmar har önskat att 

de ska komma tillbaka. Eftersom 

Jazzklubb Nordost är till för sina 

medlemmar och vi vill att det ska 

vara kul på konserterna har vi valt 

att återigen bjuda in dem. 

 

Prima är ett svenskt All Star Band 

som startade 1984 och som fortfa-

rande idag 2014 spelar Las Vegas 

Jazz i den stil som Louis Prima 

och Louis Jordan gjorde stor succé 

med på 40 och 50-talet. 

 

Hinke Ekestubbe startade gruppen. 

Hinke hade tidigare spelat i Blå 

Blus tillsammans med bland annat 

Björn Skifs. Stephan Lindstein 

behärskar allt från dixie till Tom-

my Dorsey. Pianisten och sångaren 

Kjell Berggren har spelat med 

Cave Stompers. Basisten Jan Berg-

nér har spelat med de flesta namn-

kunniga jazzmusikerna i landet. 

Ursprungligen var det Boris Lind-

qvist (Rock-Boris) som stod för 

sången i Prima. Idag har Anders 

Linder tagit över som sångare och 

han spelar också saxofon och kla-

rinett. Anders är känd från många 

tv-program under årens lopp. Han 

har nu blivit 70 

år, men vilken 

underbar kille, 

vilket ös, han 

fortfarande bju-

der på. Med 

andra ord kan 

man säga att An-

ders fungerar 

som ”motor”. 

Han bidrar till-

sammans med de 

övriga professio-

nella musikerna 

till bra underhåll-

ning. 

 

Ni får räkna med 

högt tempo, 

mycket humor 

och stor publik. 

 

Kom hit, ha kul 

och lyssna på 

”tre tenorer” till-

sammans med 

skickliga musi-

ker. 

 

Hälsar 

 

Kjell Lövbom 

Prima med Anders Linder 16/2 

Foto © Mats Blomberg 
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Anders Söderberg vo, munspel, 

Emma Sannervik b, Olle Thun-

ström ts, Magnus Ottner g, Kalle 

Sjölin p, Daniel Olsson tr. 

 

Det är inte så ofta som ett band 

får komma tillbaka efter bara några 

år. Kvällens band hör till ett av 

dessa sällsynta. 

 

De spelar en blandning av swing, 

boogie woogie och rythm and 

blues. Det kommer att vara ett 

högt tempo från första till sista ton. 

 

De har turnerat i både Sverige, 

Belgien, Tyskland och övriga Nor-

den. De siktar på att erövra även 

andra länder. 

 

Sångaren och munspelaren Anders 

Söderberg är ett veritabelt energi-

knippe och är frontfigur tillsam-

mans med Olle Thunström med sin 

mustiga tenorsax. 

 

När de var hos oss senast så fick 

de stående ovationer så vi räknar 

med att alla som hörde dem då 

kommer tillbaka. Ni som inte var 

här då har nu chansen att reparera 

skadan! 

 

Hasse Lehto  

Sweet Emma and the Mood Swingers 23/2 

Foto © Morgan Jansson 
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Jazzklubb Nordost 

c/o Margit Annerstedt 

Täbyvägen 258  

187 50  TÄBY 

08-510 503 20  

PlusGiro 19 25 83-3  

www.jano.nu 

jano@jano.nu 

Tf Ordförande 

Birgitta Fogelvik 

birgitta.fogelvik@ 

gmail.com 

076-81 81 333  

Orkesterbokare 

Hayati Kafe 

Tomtebogatan 20 

113 38  STOCKHOLM 

08-34 98 80 

hayati@comhem.se 

Styrelseledamöter 

Lennart Andersson 

Margit Annerstedt 

Mats Blomberg 

Hans Lehto 

Inger Lindén 

Birgit Litzell 

Kjell Lövbom 

Marie-Louise Margolis 

Ansvarig utgivare 

Margit Annerstedt  
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Jazzteckningar 

Anders Lundmark 

Tryck 

Grafiska Punkten i Växjö 

Medlems-/entréavgifter våren 2014. Endast kontant betalning i kassan. 
 

Medlemsavgift, 150 kr/halvår, berättigar till fast entré 100 kr per konsert. 

 

Köp till abonnemangsbiljett för 450 kr inkl moms/halvår (totalt 600 kr inkl medlemsavgift) så har du fri 

entré till alla säsongens konserter. 

 

Entré för icke medlem 150–250 kr inkl moms beroende på artist. Ungdomar under 20 år gratis entré. 

Gäller även lärare med elever 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 tidigare upptäckt. 

 

Medlemmar får klubbtidningen PiJano samt ibland annan information hemsänd. 

 

Alla JANOs inkomster går till musikergager, tidningen PiJano, administration samt en liten del till övriga 

kostnader. Inga arvoden betalas till klubbens styrelse eller andra funktionärer. 

 

Som JANO-medlem får du rabatt när du besöker andra klubbar i Stockholmsområdet som är anslutna till 

Svensk Jazz – det finns ett tiotal. 

Bidrag till nästa nummer 
 
av PiJano önskas senast den 31 januari. 

 

Skickas till Mats Blomberg 

m.bg@telia.com 

Så här hittar du till oss 
 

Från Stockholm city (17 km). 

 

Med bil: 
Kör E18 norrut mot Norrtälje. Ta av vid avfarten Täby 

Kyrkby/Viggbyholm. Sväng vänster och fortsätt under 

järnvägen, därefter vänster i rondellen. Vid Statoil bensin-

station sväng höger och följ Kemistvägen till Täby Park 

Hotel. 

 

Med allmänna kommunikationer: 
Ta tunnelbana eller buss till station Tekniska Högskolan. 

Därefter Roslagsbanan mot Österskär. Kliv av på station 

Galoppfältet. Sedan går du Kemistvägen till hotellet (ca 

10 min). 

Jazzklubb Nordost, c/o Annerstedt, Täbyvägen 258, 187 50 TÄBY 

Vill du spela på JANO? 
 

Läs på hemsidan www.jano.nu under 

knappen  

 

Vårens program del 2 
 

2/3  Jam 

 Föregås av Årsmöte kl 16.00 

9/3  Ronnie Gardiner All Star Band 

16/3  KMH Big Band 

23/3  Georgie Fame  

 med Claes Crona Trio 

30/3 Sven Zetterberg Blues Band 

6/4 35-års Jubileum 


