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TKBY ]AZZKAF
/

E
Kafeterian 1 Blblloteket Täby C söndagar k1 19.00 - 22.00.

svar Carl Zachrlsson teL. 08

Lasse A: HenrY Gustavsson te, Mate
Larggon g, Lasse Andersson b,
Martin Lövgren dr.

Jazz Anbassadors: Jan Frohm, Staffan
Kristensson tb, Jannes Karlsson,
Per Garberg, Tomas Ryne11 s , ltllkae1
Strön p, Lol1o Eskeröd bJo' Larg
Gottfrieds b, Håkan Selg tu, Anders
Löfmark dr, Sylla AppeLtoft, Gunilla
Granström, Annika RYde11 voc.

TVÅ V;iLilNDA GRUPPER FöR VÅRA LYSSNARE

LAS S E ANDERSSONS FINA KÅI!{IIIARJA Z ZENS EIdBL

oeH vÅR SToLTHET, TiiBYS FLETCHER

HENDERSONSINSPIRERADE AIIBASSADöRER.

VÄL MöTT TILL EN PERFEKT BöRJAN

PÅ EN LOVANDE SÄSONG!

3/2

Creole Jazz B: O11e Törnkvist cor,
Knut Rutenbong tb, Jan Åkerman c1, Ulf
Llndberg p1 Tommy Gertoft bjo,
Mate Jugner tu, Sigge Dellert wb.

Hip Bones:, Rune & Jens Henri_ksson tb/voc
Lars Lundell p, Johan Nllsson g,
Nlkl-as öhrner b, Mikael B1orn6 dr.

CREOLE JAZZ BAND ÄR JU ITTER iiN VJILK;|NDA
OCH ÄVEN HTP BONES BÖRJAR BLI ETT IN-
ARBETAT NAMN FöR VÅR PUBLTK. DET ÄR SOT,I
BEKANT BUNTAS TROMBONIST SOU TTLLSAMITIANS
I{ED SONEN JENS I DENNA GRUPP GER UTLOPP
FöR SINA TIÅINSTREAI{BETONADE IDEER.
DAGENS UPPLAGA AV BANDET ÄR UPPFRÄSCHAD
MED NYA, UNGA KBAFTER PÅ PIANO RESP.
TRUMMOR: VI FöRSÄKRAR ATT DET ÄR ETT
KOMP SOU FUNGEMR FINT. JENS KOUMER
TROLIGEN ATT LÅTA HÖRA SIG PÅ TRUUPET

tr,U
Z7/l Nexus hlu )azzens€mblc

FaTu Jazzensemble: örn Askerlund t Jan Olov Lindholm as Rolf Edstnöm
Magnusson b, Kje11 Hägglund dr.

Nexus: J en Nileson ts U1f Rådeli-us b, Anders r1öf dr.

EN KVÄLL MED TVÅ GÄSTGRUPPER: VARIFRÅN JAZZENSEMLEN KOMMER FRAMGÅR Av NAI.INET ocH
VARIFRÅN NEXUS KOIITMER VET NT SÄKLERT: DET ÄR DEN !,IEST ruiNDA JAZZGRUPPEN FRÅN ItfALuö,
MöJLIGEN JiiII{SIDES MED 'ITOLVAN'I .
JAZZENSEMBLEN HAR HöRTS I MDIO NÅGRA GÅNGER; DEN ODLAR EN STIL
FRAMFÖNAI,LT FRÅN LEE KONITZ OCH LENNIE TRISTANO. NEXUS, SOM HAR
GRUPP I ÅTTA ÅR OCH SOU PftTVIT JAZZKURSERNA I SKURUP NÄSTAN I,IKA
MDIO OCH PÅ LP - MAN HAR BL A GJORT EN tP MED ENRICO RAVA. BARA
BANDETS STATUS KAN N.äiMNAS, ATT THÅD JONES KTASSAR JöRGEN NILSSON
BÄSTA TENORI§TER:
KOU T GOD TID, SÅ ATT NT FÅR SITTPLA

SO!{ IÄNAT INSPIMTION
FUNNTTS SOM PERIiIANENT
LiiNGE, HAR HÖRTS T
SOM ETT EXEMPEL PÅ
SOI.I EN AV EUROPAS

TSER! ! ! ! !

20fi
Lasse findersJon q Creote lazz Band
JazzAtr,bassa do Hfp Bonee

A o^rsf,. ?
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Rogttrurc Reyfval
Take off
Itagtim-e- Rev; Tlans j"arlsson cor/voc,
Ånne Os€å.r"sscn vtb/et, Lnclers Lind p/tu
ilel-1e rlnberg bjo/tu/voe, Rei Ti.deström
dr/woodb1.

Take Off : TIacke 13jörlrs'l;en tL'7 I,ars
Erst::anrt vi b, Arne trvilhelmsson b t
Pe1le Hu1t6n dr.

-[teriqen två välkäi:rda. oeh myclre'l, upp-
skatiade grupper, som återirommer på
ali.rnän oeh enträgen begäran. [ake Off
hade iu iänge Jazzkaf{ets prrhlikrekord,
så vi få:' nog förvarne om trängsel i
1o'ka.len!
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Vi känner oss a.lltid lika. lyckli-
ga varj e gång vi l<an rappr:rtera
om en ny jazzfören:'-ng i våra grann-
trakter. lch verd, frågar vi oss, kun-
c1e vara grannare än Inreseati? Där,
närnare bestämt vi Stockholms Uni-
versitet , lnar i d_agarna i:ildats en
förening vid. namn S U J A'Z Z .
Ska1l uttydas StockhoLms Univer-
sitets Jazzfötening. 3n av kontakt-
personerna d.r [äb1rb6 esh, faktiskt,
revisorssup3rleant i JAI{O: Sven
Lange heter han. Ha,n spelar trom-
bone i }{arket fitreot Stompers,
oc,h Ilarlcet jjtreet l:itompe::s är
just vii.rl ni l.;r:mmer a,tt ffi. höra,
om ni boger er ti1l säsongens
första SUJAZZ-evenemang. Torsd.ag
den 1l f t häncler det, kI. 19.00
i Ällhusets .Pub, Ta T-banan till
Ii'rescati och f ölj clen asfalterade
vägen i sned. ostsyd.ostlig riktningl
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I"'aqL*. "-IS3,i". jlto_l].b;mrn:. rhe tru r: i c
of ilril< 'lPu.ppe rr f,undmark.
Dra,Ton LP 81 .

l'Puppetr är lite av et.N J,{1,T0-barn.
Vi har kunnat föIja. honorn nä.sti:.n
än<la fr&n starten; han spelade piL
Täby Jazzl<a,f 6 reclan första säsongcnpå hösten -79 7 ocin han har å.ter-
korn-mit troge-1 . J.Jel-l-an va.rven hp-r
han hunnit meri iierl<lee , t:u-rnier
i Sveriger T)rskl;.rn]1 iltor;ge och
.Danna,rk, Och ni kan vara allr,reles
1u6na.: Ni kommer att fr',. ihöy;t.
honom på. J a.zzkaf 6et i vår.
rrPuppestt första I,i, var en fi-ir-
nämlig produktion t:i!. eiiet för-
1r€; - vi recenserade Cen här i
PI-JhN0 i oktober -BJ, lIu är d.et
t).ags i;;en, och c'l.e'b ska sa.gas
omecldelbart: Cm ni ,1yiIIade clen
förra plattan b-]-ir ni inte besvi-
lcen pei clen här heller.

fngen mind.re än Steve Swal1oi,r
rekommencierar d-en, kan vi ti1-,
lä.gga. Pfi skiv«rmslaget skriver
han: "1{är är ny, starJr musj-k,
viil vtircl er u.pi::märksa.mhet, il en
är Sjord. meC omsorii och kä.rlek,
kraftfu11 och käl.nsl-irj., rlä.r finns
flo'bt om p1ats,Tott om J-jus och
ryrnd".'l

0m niS.got ska, ti-lIäggas skul_Le
c;'etiir;,lnske vara cletta med
I'Pulr,pesrr specifikt nordiska
naturl<äne1as -Det finns en e&'en
ton, rniirkbar red.an i debut-J,p:n,
cn tyf.l.lig2 unrlerliliga.nde striim-
ning'av skogsmagi, en glans av
mossa och slcymningsljus virl
ensliga insjöar. .r-rrir finns också
ett drag av nästan frostig sva.lka
oeh en viss rastlöshet.
tr-1.,up',oetr har gå,tt en Iång vä14 re-
lan, och han :nör r..lig mecl storm-
crteit. l)et skir. 1:-l-i intressa.nt a.tt
f i5l ja ha,nr..; viclarr: fram.lla.rtl

]]T TlrlJ
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L\rL LU8
(srrlte Holtdav)

Hörd genom huden:

dlna fåglar I barndomen

då e1ler nu och snön'

snön som fö11 i blodet;

skuggan av vlngen eon aldrlg

gav plats för andra vi'ngar

och ja8

sotr lämnar din röet.
Fl"ickan fnån ninnet

lika gärna

stenen gom llvmodern.

Lare B0low
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Chet Baken

Chet Baker kommer ända från dödsriket
Han kommer snabbt in i rummet och

är fullkomligt närvarande

I två timmar seglar han som en vråk:
Fritt och lagbundet, högt och nära

mitt i förorten.

Musiken växer underifrån, blind och

stark som gräs.

I två tirnmar känns vär1den
rättvänd.

Bo Nerelius
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crazy rhythm på täby jazzcaFd

ute novembermörker och kyla
inne på caf6et
Jazzvärme

några tassande gitarrer
Iägger ut en gungande rnatta
För saxolonerna att studser på

med basens s töd i ryggen

1ätt, Iuftigt, akustiskt

sinnena skärprs
våra kroppar lutar siq frar,råt
öronen spetsas
ero gitarrslinga rini;1ar upp
genomskinlig
men ändå flu1lt synlj.r_1 i stråIkastarljuset

en p1öts1ig rytmföräncJring
och vi halkar nästan av våra sto la r

efteråt
går vi hemåt mecl Iäcta steg

och gör synkoperade hopp
över imaginära vattenpöIar
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Roger Nybong



VI BEHÖVER EN NY REDAKTOR!

Ti11 vår s0rg har vär PI-JAN0-redaktör, Jan Aberg, bett att fä lämna

uppdraget. Skä1en är flera, kort, kan de samrnanfattas i trötthet.
Jan har arbetat härt f0r vär förenlng ända sedan starten större delen

av tlden s0m bäde ordförande och redaktör. Han har ett krävande yrke

och han hål1er pä att bygga hu.s. 'Vl unnar honom att f ä vlla f rän

föreningen. Men: vl mäste ha en ny redaktör! Känner Du för att c:a en

gänq i mänarJen sätta av nägra timmar tili klippning, klistrlng, rubrik-
textning och eventuellt nägon renskrivning? Detta är vad redaktörs-

sysslan, i stort sett, lnneburlt den senaste tiden. 0m nägon skulle

vilja göra mera av .Jobbet, sä flnns alla möJligheter: Ta fram bild-
material, bestä11a artlklar av talanqfulla medlemmar göra intervjuer

med musiker etc. Det kunde kanske vara en stimulerande uppgift?

Hör av Dig 0m Du känner Dig manad! Nästa redaktionsmöte är den 4/2.

VALIENTI;,ryA
1*7zKA Ft
EKEBYGÅRDEN

9rocKHoLfiISy@nKe§TEf
rlenqt Sinonsson, CG johaneson tp/f1h,
Staffan Ärnbergr Iirlstlan Eneberg tbrITikael Sne11man, Tlo vesLerherg, iians Jlrllsenr .Tan nerg sr IllfI,Iorrltdåe" p,
Anders Llndberg g, I'l.ns lrlksson b,
?ntrtk näckströn dr, tsnrln lJungström
voe.

vel,l,uxruNe .ltzzxepE _ rApEpr ugo

VAR}TA SI{öRGÅSARNA

Teknikvägen (npf
FREDAGEN 25/l k1

Nomgården )

.20.00

ANNONSER

Ledig utbildad jazztrumslagar:e
söker jobb. Mårten te1.OT62/SO4SZ

Något större TAMA med

och stä11 för 7.000: -
Mårren tel. 0762/5o4g2

packväskor
med symbaler

med 15" högtalare bytes mot
Minibrute 1 e1ler Minlbrute Z

Ring Bo Nerelj_us 0T62/T06 69.

Rullbandspelare
Revox A TT , Z spårs 3.000: _

rel. T5B 40 zB



INBJUDAN TILL J A Z7 F E S T I 5.

Söndagen den 24/3 1985 anordnar JANO sj.n sjunde år1iga Jazz-
fest i Tibble Teater, Täby Centrum. Vl räknar med att börja
13.00 och sluta 20.00. Det ger oss plats för 14 Jazzgrupp€l',
som vardera fär cia 22. minuten effektiv speltld.

Vår må1sättning är att få fram ett varierat program med stil-
mässig bredd: Helst vi11 vi ha med a1la stilriktningar, från
ragtime och New Orleans ti11 samtida iazzfctrmer.

Om Du och din jazzgrupp är lntresserad av att delta 1 Festen,
fy11 då i nedanstående svarstalong och sklcka ln den ti1l oss,
senast söndag den 27/L. -en kommittr6 som består av JANO:s

styrelsemedlemmar, kommer att vä1ja ut 14 grupper och ka11a dem

och andra som vi11 arbeta för Festen, ti11 två arbetsmöten.
K1.19.00 i sammanträdesrummet, Biblloteket 5/2 och 4/3.

::I:::::: ::: ::: ::::1::II1 . .. ....
ANMÄLNINGSBLANKETT TILL JAZZFEST

Härmed anmä1er jag vår orkester: ti11 Täby Jazzfest i Tibble Teater
Söndagen den 24 mars 1985. Anmälan är bindande.

Gruppens namn ............
Kontaktperson (namn+te1.nr).... ..............
Sättning (medl.namn och instrument). .........

a.aaa..aaaaa

t""

tttt"t"'

,/om utrymmet ej räcker
Vi åLr också tacksa.mma,
gruppens nusik och hur
Dessa uppglfter kommer

til1 skriv på separ:at papper/
om Du på ett separat papper, kort beskrr.ver
Du vl-11 ha den prresenterad 1 programnet.
b1.a. också att användas L presei.nformabl'on.



JANO-JAM

det sista .Iam,/seminarlet för äret
gick ut över Hörsalen-scenen
den 25/tl

PI- ANO

Huskompet bestod denna dag av
Christen Fröss6n, Piano,
Lars Gottfrieds, bas, A1i Dierldi,
trummor.
Jammare var: Lars Dahlgren, a1t-och
tenorsax, TommY Larsson och
John Pää5, piano, Jan Ottosson och
Bo Nerelius, bas, Mårten Nilsson och
Leif Persson, trummor.
Professor Frössen meddelade under-
visning ti11 de särskilt intres-
serade. Vi hade en de1 åhörare
också, b1.a. visade si8 tre
damer frän TäbY När-radio, som
intervjuade a11as eder

Bo Nerelius

Populär Inforuration från JANO

Ärlress:/ ,, - -c/o i.'a1lerman. Tingsv. 1
1e1 4a Täby

PI-JÅN0 är med,lemsblad för
J !,Z7,KL,LJBB I,{ORDOST (.lanO)

Ord.förand.e och adressregister :
Iierstin \,.raIIerman oB/ 756 49 51

Kassör och arkivarie:
1,,-rik l/a.esterberg OB/ 758 42 48

Sekreterare och bokningar :
llo l,Terelius A762 / 7A6 69

IIed.lemsa.v,gif t;
l?ostgiro; 1) 2J

mvSkcrmn Repro le 86
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