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29 januari

Peter Getz Kvintett
- en scillsynt stark laguppstcillning!

rft
5 februari
Carin Lundin ocn

Jan LUndgfen - en hcirtig

sång e rska, en b e ty dande j azz.mus iker !

12 februari
Jazzin- Topzies
- storband med 14 man, två vokalister!

19.februari

Ann Kristin Hedmark
med Mats ÖnergTrio

26 februari
FredrikLindborg
KVaftett - stort, fyttigt sound!

TABY JAZZCAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby

Söndagar kl 18.30

Arr Jazzklxbb Nordost - Töby Kultur- och Musikskola - Medborgarskolan



29 januari

Säsongspremiär med

Peter Getz Kvintett
Obs! Konserten hålls i hotellets Hörsal, ingång på plan 3. Mer om det på sida 7l

Peter Getz voc, Micke Skoglund p, Andreas Pettersson g,

Jan Adefelt b, Ronnie Gardiner dr

i börjar våLrsäsongen med en

manli g j azzvokalist, Peter
Getz, son till Stan Getz. Med

sig har han som synes ett kanongäng
med bara förstaklassens instrument-
alister. Vi vill påstå att detta dr en säll-

synt stark laguppsällning.
Peter Getz dr kanske ett nytt namn

för många, men han har hört till musik-
rörelsen i Nordost ända sedan 7O-talet.

På den tiden använde han sin mors ef-
ternamn, Torgner. Föddes 1958 och

bodde i Täby från 1916 tlll 1985. Han
hörde till kretsen kring Ulf Larsson,

med vilken han gjorde revyer på Tibble
Teater. Han spelade gitarr med bl.a Erik
Häusler och Johan Ekelund i Vita Villan
(som då kallades Villa Lobos) och på

F2, nar de lokalerna öppnades för
musikverksamhet. 1983 var han med på

JANOs Jazzfest med en grupp som

hette "7UP!" - då som sångare. Och

sång blev det diirefter. Han var med

Gunilla Backman i något som kallades

Gula Nejlikan Show och han var stand

in för Tommy Körberg i Les miserab-

les på Cirkus.
Sedan var han med i ytterligare sex

musikaler. Och år 2000 deltog han till-
sammans med b1.a saxofonisten Wojtek
Goral i gruppen Midnight Band i Euro-
pean Song Contest i Göteborg med

låten "Tillsammans". Men i fjol be-

stämde han sig för att satsa på sin fars

Hos Exlibris i Täby Centrum
hitlar du alltid bra iaz-musik.
Våikommen in!

musik. Han gjorde ett jazzgig i Kungs-
ängen med Andreas Pettersson och
Ronnie Gardiner, och de har hållit igång
sedan dess. Repertoaren air bred, med
rätt mycket bossa nova, svenska låtar
och, naturligtvis, hela The Great Ameri-
can Songbook, såirskilt sådana saker
som brukar förknippas med Frank Sina-
tra och Tony Bennett.

Just nu arbetar Peter Getz med en

soloskiva med eget material, som ska

komma ut på På Spåret-pianisten Carl
Martin Carlssons skivbolag CMC och
distribueras av Universal Records.

Peter Getz cir kanske ett nytt
namn för många, men han
har hört till musikrörelsen i
Nordost iinda sedan 7)-talet.
Med sig denna kvcill har han

ett kanongcing med bara

förstaklas s ens instrumenta-
lister Vi vill påstå att detta dr
en sdllsynt stark lag-
uppstiillning.

Vi har som bekant väldigt få bra
manliga jazzsångare i landet. Det iir
därför extra roligt att få presentera en

sådan artist som Peter Getz. Hur han

låter kanske ni kan bilda er en förhands-

uppfattning om genom att ta del av hans

programförklaring. Han säger att hans

stora idoler 2ir Nat "King" Cole och

Monica Zetlerhnd, diirför att de skapar

magi med hjälp av personlig textning,
timing och röstklang.

Välkomna att möta en kommande

vdrldsstj drna, uppbackad av våirlds-

stiärnor!

**§
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5 februari

Carin Lundih ocrr

Jan

Carin Lundin voc, Jan Lundgren p,

Dan Fredriksson dr.

Lundgren

Mattias Welin b,

m vi lider en viss brist pä

manliga jazzsångare, är förhål-
landet det alldeles motsatta

beträffande de kvinnliga. Könsrollerna

är fast rotade hos oss alla.

När vi ordnar konserter brukar
nästan bara de manliga styrelsemed-
lemmarna visa sig intresserade av ljud-
anläggningen, för att nu ta ett näralig-
gande exempel. När unga människor
samlas för att spela tycks någon djupt
liggande impuls automatiskt föra tjej-
erna fram till sångmikrofonen. Det
kommer säkert att behövas långvarigt
och medvetet arbete för att komma till
botten med detta.

Hur som helst: Att vi har en upp-

siö av sångerskor har naturligtvis något
gott med sig. Urvalet blir stort och

topparna fler. Och vi har verkligen sett

några utmärkta i azzvokalister komma
fram de senaste åren. En av de finaste.

och en som lyckats undgå att bli över-
exponerad, är kvällens ena huvudper-
son, Carin Lundin.

Hon gästade oss i mars 2002 och

vi presenterade henne då som en full-
ljädrad musiker. Välutbildad, med

musikalutbildning i Göteborg, Birka-
gårdens musiklinje och fyra år på r»lH,
plus en praktiksejour i New York. Skiv-

li.§$'ri..t.t

/
En av de utmdrkta jazzvokalister sont

kommit fram de senaste åren cir
kvciLlens ena huvudperson, Carin

Lundin. Att vi nu får höra henne med
Jan Lundgren, en av våra riktigt

betydande j azzmus ike r geno n1

tidema, gör att den lrcir L:vcillen lovar
ax bli oförglöntlig!

debut 1997, uppmärksammad skiva.
"Babble", på Sittel, inspelad 2000.
Tredie skivan. på Prophone, kom i fjol.

Jörgen Östberg i OJ skrev om

skivan "Babble": "--- hon dr en härlig
sångerska med ett avväpnande chose-

fritt tonfall. Hon har en tilltalande
stämma. framf'örallt i mellanregistret
--- musiken är traditionsbunden main-
stream --- Framför allt tolkar man

standardlåtar, moget och övertygande
--- Och när Carin Lundin någon gäng

dessutom sjunger låtarnas verser ---
blir det genast -euldstjärna. Hon gör
också intryck som kompositör --- Jag

har lyssnat mycket på Carin Lundins
nya skiva, också låtit den gå på i bak-
grunden under andra bestyr, och tycker
mycket om den; framförallt blir jag
uppriktigt glad av musiken".

Ja, fbrvisso, Carin Lundin iir en

sångerska som man helt enkelt måste

älska. Att vi nu dessutom kan få höra
henne med Jan Lund,uren, en av våra

rikti-tt betydande j azzmusiker genom

tiderna, gör att den här kvällen lovar att

bli oförglömlig!
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12 februari

Jazzin'Topzies

Linus Johansson, Björn Öpik, Tobias Åkerberg tp, Gustav Lind, Henrik Nilsson tb, Linda
Lindström, Oskar Lind, Emma Johansson, Karin Sandesjö s, Christian Larsson p, Torbjörn
Nager bjo, Ville Malmborg b, Markus Johansson dr Anna Nage4 Lisa Arehn-Sörensen voc.

rän l9l1 och framåt kan vi följa
j azzmusikens utveckling via
skivor. Före den tiden fanns t.ex

ragtimemusik, som finns bevarad på

fonografrullar och noter.

Hur den tidrga jazzen i New Or-
leans lät kan vi bilda oss en uppfattning
om genom de plattor King Olivers Cre-
o7e Jazz Band gjorde pä 1920-talet i
Chicago. Vi kan se hur solospelet ut-
vecklas, framförallt genom Louis Arm-
strong, och hur orkestrarna mot 20-
talets slut växer, för att kunna göra sig
hörda i de allt större och större dans-
palatsen.

Den här tidiga storbandsepoken,
som vid 193O-talets mitt övergick i
swingeran, har utgj ort inspirationskäl-
lan nummer ett för några av våra ambi-
tiösa utövare av s.k klassisk jazz.Yihar
Kustbandet. Classic JazzBand och
några till. En av de mest drivande i des-

sa sammanhang dr trumpetaren Bent
Persson, som under många år verkade
som musiklärare i Upplands Väsby.
Under hans fdrla utvecklades bl.a en

organisation som kallades Stora
Vilunda Bomullsplockare (på Täby
Jazzkat| hösten 1995). Kvällens mäk-
tiga l4-mannaorkester med två sånger-

skor kan sägas vara en avläggare från
den orkestern.

Det iir alltså den tidiga storbands-
jazzen, med förgrundsfigurer som El-
lington och Fletcher Henderson, som
är förebilden. Jazzin' Topzies hörs ofta
på Stampen och har framträtt på Nalen
och på ett stort antal jazzfestivaler.
Orkestern har kunnat gläd1a sig åt

välrenommerade gästsolister som Bob
Barnard, Dan Barrett, Tom Pletcher och
Bob Hunt. Och som "gästsolist" har
man alltsom oftast också sin egen men-
tor, Bent Persson. M hoppas på att han

också kan vara med denna afton!
Om ni vill förbereda er, lyssna på

bandets cd "Deep Rhythm", som gjor-
des till orkesterns 1O-årsjubileum
200 l, med Gerl Palmcrantz som in-
spelningstekniker !

4

Den tidiga storbandsjazzen, med förgrundsfigurer som Ellington och
Fletcher Henderson, dr förebild till kvcillens mriktiga l4-mannaorkester

med nå sångerskor Jazzin' Topzies hörs ofta på Stampen och har

framtrc)tt på Nalen och på ett stort antal iaz<festiyaler.

Blommorna kommer från

El lagårdsvägen 40, 1 87 45 Täby. Tel O8-7 92 29 20, Fax 08-768 38 50

Öppet mån-fre 10-18, lör 10-16, sön 1 1-1 6
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19 februari

tt

Ann Kristin Hedmark med

Mats Oberg Tiio

Ann Kristin Hedmarkvoc, Mats Öberg
Rafael Sida perc.

nn Kristin Hedmark besökte
oss i november 2003. Då hade

hon nyss fått årets Jan Johans-

son-stipendium, med motiveringen att
hon dr "en norrländsk huldra med ena

benet i den afroamerikanska jazztradi-
tionen och det andra i den nordiska
folkmusikens genuina vemod".

Hon började som elvaåring hem-
ma i Skellefteå med att sjunga på park-
kvällar och i amatörtävlingar. 1965-73
ingick hon i Yngve Forsells orkester.
Efter det har hon rört sig i den stora
våirlden. arbetat med Cornelis Vrees-
wijk, sjungit blues och rock, tolkat
Kristina Lugn, sjungit med storband
och studerat och framfört afrikansk
musik. Hon har turnerat i USA, gjort
radio och TV och mer än 15 egna ski-
vor. Hon har skaffat sig en grundmurad
position i folkets medvetande genom

sin värme, iirlighet och djupa musikali-
tet. Hon dr en av de ganska få som fått
Ingemar Glanzelius att brista ut i ore-
serverat beröm. Om hennes och Berndt
Egerbladhs skiva "It Happened To Me",
som kom 2002, skrev Glanzelius: "Hon
lägger sån kraft i rösten att den tar mig
i nackskinnet --- i nästa stund lägger
hon rösten i mitt knä så det känns godis
--- Bestämt kan man kalla Ann Kristin
Hedmark en jazzsängerska --- hon är
friare och djiirvare och mer äventyrlig
än de flesta tusen andra sångerskor som

regnar över Sverige".
Ann Kristin Hedmark förgyllde

också vår minneskonsert för Berndt
Egerbladh förra hösten. Och nu rir hon
hiir i en ny och spännande kombination.
Den förnämlige basisten Hans Larsson
har vi hört förr, men de andra två i den

ackompanjerande trion iir hiir för första
gången. Dels den oförliknelige slag-
verkaren Ralael Sida, dels lenomenet
Mats Öberg.

Mats zir född l97l i Umeå, diir han

också växte upp. Hans far iir baryton-
saxofonisten Staffan Öberg. Det fanns
piano i hemmet och gott om jazzskivor.
Mats började spela i tvåårsåldern.
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Berndt Egerbladh var hans mor-
bror och niir Berndt i sin egenskap av
producent på SVT 2 fick med sig in-
tressanta skivor hem, hamnade de ofta
hos systersonen. I tioårsåldern mötte
Mats den jämnårige Morgan Ågren,
vilket blev börian till gruppen Mats &
Morgan, en konstellation som består än
idag. En annan yngling från Umeå, Jo-
nas Knutsson, kom också att befordra
Mats' utveckling. Under fyra somrar,
1983-86, deltog Mats i de sommar-
kurser i jazzimprovisation som kom-
munala musikskolan ochlazz i Umeå
anordnade på Strombacks folkhögskola.
Många musiker har vittnat om de avgö-
rande intryck de fick ddr genom liirare
som bl.a Sahib Shihab, Ulf Adåker och
Mikael Råberg som lärare. Den sist-
nämnde gav f.ö Mats tillnamnet "Mr
Terror", eftersom den unge eleven ald-
rig kunde låta bli att göra alla möjliga
egendomliga ljud på sitt klaviatur
medan ldraren talade...

1988 kom Mats till Stockholm
och gick två år på individuella musiker-

klav/harm, Hans Larsson b,

Ann Kristin Hedmark har skaffat sig en grundmurad position i folkets
medvetande genom sin vcirme, rirlighet och djupa musikalitet. Denna

afton sjunger hon jazz och visor med Mats Oberg trio, men vi får också
höra trion musicera separat.

linjen vid «vH. Han lät omedelbart tala
om sig i stadens jazzh.tetsar och hade

snart en rad musikaliska aktiviteter
igång. Han har samarbetat med Mikael
Ramel, Ale Möller Band, för attbara
nämna några. Förutom Mats & Morgan
har han en nyskapande trio med Filip
Augustsson och Sebastian Voegler. Han
har medverkatvid jazzlinjen på Vasa-

skolan i Gävle och gjort en skiva med
cunn, Gävle Ungdoms Big Band.

Inte minst betydelsefullt för ho-
nom har varit att han fått tillfiille att
samarbeta med Frank Zappa: Ett möte
mellan två suveräna gränsöverskridare !

Denna afton kommer dels Ann
Kristin Hedmark att sjtnga jazz och
visor med trion, dels kommer vi att får
höra trion musicera separat. Tillfrågad
om vad konceptet för den instrumentala
delen kommer att bli svarar Mats: "Sånt
brukar vi prata igenom ungeflär en kvart
före konserten".

Räkna med att kreativiteten kom-
mer att flöda!



26 tebruari

Fredrik Lindborg Kvartett

Fredrik Lindborg ts, Gustav Lundgren
Kenji Rabson b, Moussa Fadera dr.

dr kommer en nybildad grupp
som planerar att ge ut sin
första skiva nu i dagarna.

Basisten och trummisen dr nya namn

för oss, de andra två känner vi sen förr.
Fredrik Lindborg föddes 1979 och

fick jazzmusiken i blodet från födseln;
hans far spelade niimligen ofta plattor
med Charlie Parker, Sonny Rollins och

andra. Fredrik började spela saxofon i
Nacka musikskola ntir han var nio. Han
gick musiklinjen på Södra Latin och

började spela på Faschings afterwork-
och lunchjazzkonserter. Efter sejourer
på Skurup och Fridhem kom han till
musikhögskolan i Göteborg. Han hade

då tillfälle spela med Bohuslän Big
Band. 2003 var han tillbaka i Stock-
holm.

Vi har kunnat följa Fredrik Lind-
borg sedan början av hans karriiir. Han
var på Täby Park Hotel i februari 1998

med Calle Bagge-Fredrik Lindborg
Kvintett. Året efter fick vi höra Fredrik
Lindborg Trio med Gustav och Hampus
Lundgren, en grupp som sedan blev den

sensationellt fina Hot Club du Suöde.

I februari 2004, nar han var återbördad
till ostkusten, hörde vi honom spela
Parkerlåtar på altsax i den tajta gruppen

Marmaduke. Och nu i våras var han hos

oss med Daniel Tilling Swing
Collective.

o

Med den egna, nya kvafietten spe-

lar han i en lite modernare stil än vi
hört honom göra förut. Förebilder iir
bl.a Sonny Rollins och den sena 5O-tals

och tidiga 60-talsbopen. Vi får, förutom
några av de odödliga standardlåtarna,
höra mycket av Fredriks egna komposi-
tioner.

I februari 2004 hörde vi
Fredrik Lindborg spela
Parkerlåtar på altsax i
den tajta gruppen
Marmaduke.
Och nu i våras var han

hos oss med Daniel Tilling
Swing Collective.

Vi vet att med Fredrik Lindborg i
fronten kan vi påräkna ett stort, fulligt
sound, flödande iddrikedom, och ett

kontinuerligt, naturligt sväng.

Han står stadigt med båda fötterna
påjorden och fast förankrad i den mu-
sik han blev impregnerad med som
nyfödd!

J
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"*,ffiq*dbmkohn
Stockholmsregionen, Tilbykontoret

Box 3103, 183 03 Täby
Telefon 08-544 434 60, Fax 08-544 434 70
E-posL sodra.roslagen @ rnedborgarskolan.se
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Ett ljudligt höstiam
utbröt den 6 november. Huskompet var
på plats, så ock femton hugade jamm-
are. Vi fick höra Nils Andersson tp,
Bengt Lindblad tblfl, Olle Orrje tblp,
Kay Welander cllbars, Malte Söder-
qvist ss, Johan Christoffersson as,

Willem Bleeker, Horst Hart och
Hans Ling ts, Erik Svanholm p,

Bo Nerelius b, Göran Järvstrand,
Mårten Nilsson och Berth Ving-
hammar dr, samt Lisbet Bäse voc.

Ncista jam blir den 12 mars, efter
årsmötet.

29 januari:
Lokalexperiment!
\ f id säsongspremitiren prövas något

V ,ytt' konserten förläggs till Audi-
toriet, eller Hörsalen som lokalen
också kallas. Ta hissen till Plan 3!

Vi har många gånger funderat på att
testa hur den lokalen fungerar för den

typ av musik som vi lanserar, och nu
blir testet av. Publiken får avnjuta kväl-
lens grupp sittande (publiken alltså) i
bekväma, sammetsklädda teaterfåtöljer.

Niiringsintaget får begränsas till
tiden före konserten och under pausen,

som blir tillräckligt lång för att man ska

hinna förfriska sig. Visar sig försöket
positivt - medlemmarnas åsikter väger
tungt - kan det upprepas någon annan

gång.
STYRELSEN

Piano ti!! salu!
Äldre, brunt, upprätt med
två kandelabrar, från kungl.
hovleverantör Billberg, Göte-
borg. Ring 08-511 777 46,
Märja Hällsön.

Vgiian*"^e,lr
ffigdr#fiå4§§r
Som JANO-medlem får du rabatt
när du besöker andra SJR-anslutna
klubbar i Stockholms-området - det

finns ett tiotal. Klubbamas program
införs i PiJano utan kostnad i mån av
plats. Observera senaste lämningsdag

- datum står på sista sidan!

Jazzmusikens Vcinner
Norrt?ilje, tondagar kl I 9.30 :

L6 februari Bräcke Kardanorkester. Rest. "På G

Zmars EjkLart! Rest. "PåG"
16 mars Patrik Ajax6n Kvartett. Rest. "På G"
30 mars Swing that Music. Rest. Piren
13 april Ej klart! Rest.Piren

27 april Swing Delight. Rest. Piren

11 maj Dick Nilssons Band. Rest. Piren

Spehiden är 19.30 - 22.30.

Besök sajten www.nonte lj ej azzc lub. se

Notera i kalendern:

årsmötet!
Söndag t2 mars kl 16

i Täby Park Hotel

Dagen då
demokratin
dammas
av!

6#ffiWffi,§
^A/l:l"uläåx'};:iTxLj obbar med J azzklubb Nordost
tänker alltid att detta ska bli vårt
bästa år. Personligen harjag
svårt att vara missnöjd med året
som gick. Möjligen hade vi hop-
pats på lite mer publik några av
kvällarna, men med det utbud
av musik och nöjen som finns i
Stockholm även en söndagskväll
är konkurrensen stenhård. Ibland
iir vädrets makter inte nådiga el-
ler teveprogrammet alltför lock-
ande. Alltnog, musikaliskt bjöds
manga höjdpunkter och Ramel-
kvällen var nästan magisk.

Vi kör vidare med vår bland-
ning av olika stilarter tnom jazz-
en. Tyvlirr har vi sett oss nödgade
att höja abonnemangspriset en

femtiolapp till 450 kronor pga

ökade omkostnader, som det så

"populdrt" brukar heta. Måste
ändå framhålla att vi nagelfar

utgiftssidan lika noggrant som
inkomstsidan. Vi har alltid satt en

iira i att betala vettiga gager till
våra duktiga musiker, men kan
också nu glädja oss åt att de ser

så positivt på JANOs verksamhet
att också de försöker hjälpa oss

att ge mycket för pengarna.

För vårens abonnemangskort
kan avnjutas hela elva kvrillar
med förhoppningsvis harlig jazzt

Slutligen några rader omvå-
rens första konsert den 29 ja-
nuari. Vi gör då ett litet experi-
ment och provar den stora fina
hörsal som också finns på Täby
Park Hotel! Den kvällen blir
alltså lite annorlunda - inte så

mycket klubb, utan mer en kon-
sertkväll. Missa inte möjligheten
attataoch dricka något före musi-
ken och i pausen.

Varmt välkomna till en ny
jazzsäsong!

Per Kiellberg

Hallå alla JANO-medlemmar!
Du får 10"Ä rabalt på noter och tillbehör och
15% rabatt när du köper instrument etler likvärdig
Utf UStn ing . grbiudandet kan ei kombineras med andra erbiudanden. )

Gitarrer * Blås * Hemkeyboard *Tillbehör

Hos oss
får du råd.
Dettjänar
du på.

sffiiHl,
Arkaden, Tåby C. 0&758 99'l't
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Styrelse
Ordförande
Per Kjellberg

Violvägen 6, 186 34 Vallentuna
Telefon: 08 - 511 728 61

e-post: per.kjellberg @ kb.se

Vice ordförande
Hans Ling

Hjulsta Torg 1, 163 35 Spånga

Telefon: 08 -760 22 05
e-post: hans.er.ling @ se.abb.com

Kassör/Redaktör
Margit Annerstedt

Täbyvägen 258,187 50 Täby
Telefon: 08 - 510 503 20

margit.annerstedt @ glocalnet.net

Sekreterare/Orkesterbokare
BoNerelius

Teknikvägen 17, 186 32 Vallentuna
Telefon: 08 - 511 706 69

Övriga ledamöter
Birgit Litzell, Hans Åberg
Anne-Christine Larsson

Suppleanter
Hayati Kafe, Mats Blomberg
Inger Linddn, Greger Röhr

Yvonne Mellbjerg-Borg

JANOs adress dr
Täbyvägen 258,187 50 Täby.

Telefon 08 - 510 503 20
Postgiro 19 25 83-3.

Täby JazzCatå
Söndagar k!18.30
Täby Park Hotel,
08 - 506 483 00

Hestaurangen öppnar
k|17.30. God matoch

f ullständi ga rättigheter.
Ejbordsbeställning!

Avgifterna
våren 2006
Medlemsavgift/halvår l50kr
Dito inkl halvårsab onnemang,

alla säsongens konserter 450 kr
Medlemsentr6/konsert 80 kr
Entrd för icke-medlem 100-160 kr

Ungdomar under 20 år gratis entrö!
Gciller iiven kirare med elev(er) i
srilkkap!

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 iu titta in utan extra kostnad och

kanske hitta någon musik som man inte tidi-
gare känt till.

Entrdavgiften för medlemmar höjs aldrig
oavsett evenemangets kvalitd, vilket diiremot
kan ske med entrdn för icke-medlemmar.
Medlemmar får klubbtidningen PiJano samt

ibland annan information hemsåind.

Alla JANOs inkomster gå,r till musi-
kergager, tidningen, administration, piano-

stämningar samt en liten del till övriga kostna-

der. Inga arvoden betalas till klubbens styrelse

eller andra fu nktionuirer.
Täby Park Hotel står för lokalen och

hoppas att många tar del av pubens meny.

En av fördelama med att vara medlem

i JANO 2ir givetvis rabatten på entrdavgiften
till Täby Jazzkaf€. Samt förstås att fä PiJano
hemi brevlådan.

Som JANO-medlem får du rabatt när

du besöker andra SJR-anslutna klubbar i
Stockholmsområdet- det finns ett tiotal.

lM,lrw.lano.nu

Så här hittar du oss
,r§,t &§ YÅu-§trllt§

tlrY sffit
HE*T&rE

bfaflr.
§"rgå0öa-r.

SrEaxlgI

Från Stockholm city (17 km).
Med bil: Följ skyltar mot motorväg
El8till NomäjeellerE4 nomrt mot
Arlanda/Sundsvall.

El8 - följ motoruägen norrut mot
Norrtiilje. Ta av vid avfarten Täby
kyrkby/Mggbyholm. Sväng vänster
och fortsätt över jiirnvägen, därefter
första viinster igen vid Badminton-
tiiltet (Marknadsvägen). Vid Statoil
bensinstation svåing höger och följ
Kemistvägen till Täby Park Hotel.

E4 - följ motorvägen norrut mot
Arlanda,/Sundsvall. Tag av avfart till
El 8 norrut mot Norrtiilje. Se ftird-
beskrivning El 8.

Med allmtinna kommunikationer :

Ta tunnelbana eller buss till station
Tekniska högskolan. D?irifran avgfu
Roslagsbanan mot Täby regelbundet
under hela dagen. Ta linjen mot
Österskiir och kliv av på station
"Galoppftiltet". Sedan går du Kem-
istvägen till hotellet (ca l0 min).

Bidrag till nästa nufllmer
av PiJano önskas senast

den29 januan2006.
Skickas till red.

MargitAnnerstedt
Täbyvägen 258

187 50 Täby.

E-post:
margit.annerstedt @ Sloc&et.net

Tidningen PiJano
utges av Jazzklubb Nordost, Täby.

Ansvaig utgivare: Margit Annerstedt
Tryck: Orion,Täby 2006
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