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Välljudande jazz i nordost 
Jazzklubb Nordost flyttade nyligen från Täby till nya 
lokaler i Vallentuna. Musik & Ljudteknik gjorde ett 
besök på inbjudan av LTS-medlemmen Mats Blomberg. 

Av Pekka Johansson 

 

Flera LTS-medlemmar engagerar sig för ljud-
teknik, musik och andra kulturaktiviteter även 
i andra sammanhang. För ett par år sedan 

skrev Musik & Ljudteknik om Duke Ellington 
Society of Sweden vars två senaste ordförande har 
varit LTS-medlemmar. En annan LTS-medlem, 
Mats Blomberg, är styrelseledamot i Jazzklubb 
Nordost, förkortad Jano, som startade 1979 och 
därmed är inne på sitt 36:e verksamhetsår.  

Mats gick med i Jano 1981 och är föreningens 
ljudteknikansvarige och webbredaktör. Mats och 
undertecknad kom vid visningen av Pioneer TAD 
Reference i Dansens hus i Stockholm att samtala om 
föreningsverksamhet och MoLt fick en inbjudan att 
besöka Vallentuna norr om Stockholm där 
Jazzklubb Nordost huserar sedan oktober.  

Jano startade i Täby men när den tidigare spel-
platsen Täby Park Hotel såldes i höstas tvingades 
föreningen att söka nya lokaler. Vallentuna 
kommun drog det längsta strået och Jazzklubb 
Nordost flyttade in på Vallentuna teater och fick 
samtidigt ett lyft för tekniken.  

Swing och annat 
Jazzklubb Nordost har omkring 350 medlemmar. 
Klubben arrangerar tio konserter per termin och 
programmet presenteras i medlemstidningen 
Pijano. Mer än 800 konserter har det blivit totalt 
genom åren. Jano har ett brett utbud och erbjuder 
gamla och unga, kända och okända musiker tillfälle 
till publik spelning. Ambitionen är att tillfredsställa 
alla smakinriktningar inom jazz. 

När Musik & Ljudteknik är på plats gästas 
Vallentuna teater av Stockholm Swing All Stars som 
består av gräddan av Stockholms jazzmusiker. 
Bandet startade 2002 och inriktar sig på musik av 
giganter som Dizzy Gillespie, Count Basie, Johnny 
Hodges och Duke Ellington. Musikerna i Stockholm 
Swing All Stars har även tidigare spelat hos 
Jazzklubb Nordost i olika konstellationer. Den 
flyhänte gitarristen Gustav Lundgren bjuder på både 
underhållande spel och mellansnack. Saxofonisten 
Fredrik Lindborg, som är en av bandets grundare, 
är bekant från filmen om Monica Zetterlund där 
han gjorde rollen som Arne Domnérus. 
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Höga ambitioner 
Mats Blomberg har höga ambitioner för konsert-
ljudet. Vallentuna teater nyinvigdes hösten 2013 
efter ett och ett halvt års renovering då salongen 
fick ny inredning, ny scenteknik och ny ljud- och 
ljusanläggning. Hjärtat i ljudanläggningen är den 
digitala mixern CL5 från Yamaha. Högtalarsystem 
och slutsteg är från Nexo och ingår i installationen. 
Allt är uppmätt och korrigerat för lokalen. 

 

Stockholm Swing All Stars soundcheckar inför konserten. 

Till sin hjälp har Mats studerande från årskurs 2 vid 
ljudtekniker/producentlinjen på Studio Blue som 
får möjlighet att göra praktik hos Jazzklubb 
Nordost. Praktikanter i år är Leo Mengarelli och 
Patrik Edenhall.  

Musik & Ljudteknik har inte för avsikt att recensera 
ljudet närmare utan nöjer sig med att konstatera att 
det låter mycket bra. 

 

Mixerbordet Yamaha CL5 är helt digitalt och jobbar med 
nätverksprotokollet Dante.  

Även bakom scenen ser det välordnat ut. Artisterna 
förfogar över en stor loge med möjlighet till om- 

 

En rad affischer berättar om teaterns historia. 

byte och vila inför konserterna. Soundcheckningen 
blir den här aftonen en omfattande historia efter-
som en tidigare användare har lett om ljudet i det 
avancerade mixerbordet. Mats och hans med-
arbetare hinner dock ställa allt i ordning innan 
publiken släpps in i salongen. 

För redaktören, som till vardags lyssnar sporadiskt 
på jazz men har besökt ett antal jazzetablissemang 
inklusive Village Vanguard i New York, öppnar sig 
en ny värld. Entusiastiska medlemmar i Jazzklubb 
Nordost berättar i kafeterian före konserten att ett 
stort antal jazzföreningar finns runt om i 
Stockholmsområdet. En kvinna berättar att hon är 
medlem i inte mindre än nio föreningar.  

 

Mats Blomberg vid ljusanläggningen. 

Musik & Ljudteknik riktar ett stort tack till Mats 
Blomberg och Jazzklubb Nordost för en trevlig 
kväll med musicerande, ljudkvalitet och stämning 
på topp.  

Mer information om Jazzklubb Nordost finns på 
föreningens webbplats www.jano.nu. 


