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Hej igen alla jazzväwrer'.

Hoppas Ni alla haft en skön och vilsam jul- och nyårshelg. Eller har Ni

som jag lyckats placera den årliga influensan just precis till- mellan-
dagarna, då vi skulle vara lediga, koppla av oö håimta nya krafter inför
1991? I !

lfur är det förresten med nyåirslöftena? Det d.är med att sluta röka,
motionera mera etc! Jag har en utmärkt id6: PIIOI.{ENERA VARJE SöNDAG TILL

JAZZCAF-EET: På så sätt sIår Du två flugor i en snäl1l Du får notion både

för kropp och själ, det sista inte minst viktigt i dessa oroliga tider
ciå ju 1991 irar startat på ett olvcksbådande sätt ned oroligheter på flera
hå1I i världen.

Alltså, vi ses på caf6et med start den 27 januari. Vi iir väldigt gLada

att dä få hälsa IONICA ZETIERLT^ID välkommen. Det iir någo+- vi 1åinge önskat

son nu iintligen blir av, mycket tack vara Bosses entusiasm och ihärdiga
arbete att fA hit sin skolkompis från Hagfors.

Ti1l sist ETT STORT TACK TILL JIJLFESTK0I4I,IITIEN som fixade JANO:'s julfest
den 8 clecember. Som vanligt var rlet fu1l fart, god stiimning och en mycket

dansant publik. Den fantastiska orkestern SOUL CLINIC blir ju bara bättre
ocir bättre. Tack Gerd, Tonrny, Claes, Janne och Ingemar!

P.S. Nu är det dax att Iösa ut
Inbetalningsavi bifogas.

rnedlemskortet för vären.

D.S.

Birgitta
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13 MARS 19.OO

DAGORDNING VID JA]TO:S ÅRSMöTE 1991-03-13 FöRENINGSGARDEN

§ 1 Mötets öPPnande
§ Z Fråga on-mötets behöriga utlysande
§ s Faslstältande av dagoräning
§ 4 Val av ordförande för mötet
§ 5 Val av sekreterare för mötet
§ O Val av 2 justerare, tillika röstriiloare
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 8 Resultaträkning 900101-901231
§ 9 Balansräkning. Per 90LZ3L
§ 10 Revisorernas berättelse
§ ff Frågan om ansvarsfrihet för avgående -styrelsen
§ 12 Nya-frågor: motioner och styrelsens förslag
§ fS gästäEnande av årsavgiftens storlek
§ 14 Val av stYrelse
§ fS Val av 2 ievisorer jåimte en supaleant till följande årsmöte

§ fO VaI av valberedningit<onunitt6 tiff följa1de årsmöte
§ 17 Öuriga frågor
§ 18 Mötets avslutande
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PROGRAM
TABY JAZZCAFE

Söndagar kI 18.00 21.00

Föreningsgärden, Bibliotekshuset Täby Centrum
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3i2 Jannils
Tripl e Heater

Janni I s: Ni I s Andersson tplfl h
Jan Berg ts, Björn Axe'lsson p,
Jan 0ttosson b, Berth Vinghammar
dr.

Triple Heater: Roland Keijser
saxar/fl , Peter Janson b, I'lenrik
l^lartel dr.
Onr nj har besökt något av våra
jam nyligen har ni säkert'lagt
märke till en distingerad herre
med silverstänk j hår och skägg, sont
spelar trumpet och flygelhorn-med
ovanligt stor känsla för harmonier
och uttrycksfullt, lyriskt sound.
Denna man h'ittar n'i fronten för
detta nybildade band, där manf.ö kan höra två Jan, båda med-'lemmar av JAN0: s styrel se. Val -
beredningens Berth V är också med,
nredan pianot sköts av en för oss
ännu okänd förmåga. Han ska vara
mycket hörvärd, uppges det.
I kvällens andra qruDD hittar vi
r'del kända namn ui Abh svenska
moderna jazzmus'iken . Kapel I mästare
Kei jser har ett förflutet .i gruppen
Arbete & Frit'id, han har ockiå
spelat med Bengt Bergers Chapter
Seven. Gruppen Triplå Heater'kan
man höra på en nyutkommen CD,
"Tallars ta1", IAM 1001. Keijser
var också föremål för en helsides-
presentat'ion i DN på Stan för
några veckor sedan. Gruppens mu-
s'ik har bred spännv.idd, Keijser
har stark förankri ng .i Sonny
Rol I ins-idiotn, rnen har också syss-
1at mycket med vår egen svenskä
folkmus'iktradition. Vad han kan
utveckla i tätt och 1yhört sam-
spel med de fantastiskt skickl-i-
ga medspelarna blir beroende av
atnrosfären i lokalen och publikens
reakti oner.

Trip'le Heater kommer att börja sin
avdelning omkring k1. 19.00.



PROGRAM
TABY JAZZCAFE

10/2 Arne Els6n Band

Lina Nyberg Kvintett

AEB: Lennart "LiIIen" Andersson ts
Jan Sjöb1ofl p, Björn Alke b, Arne "L'inus"
El s6n dr.

Kvintetten: Per Johan§son ts, Esbjörn
Svensson p, Hans Backenrot b, Mjkel
Ulfberg dr, Lina Nyberg voc.

Arne Elsän har vi hört förr, han har
bl.a framträtt här hos oss med Pelle
Andersson Kvartett. Han råkar komma från
Sundsvall, där han var fl'itigt musika-
l'iskt aktiv under 50-talet och början
på 60-taiet. Den här gruppen består av
musiker som han spelade med under den
t'iden, den låter därefter, dvs det
är en stabil grund av bebop som gä'l1er.
"Kvartetten bjöd på stor musik", skrev
lokalpressen, när bandet provstartade
i sin gamla hemstad sent 'i höstas,
och det är lätt att tro den upp-
gi f ten , när man betänker v'il ken kval i -
f icerad saml i ng mus'iker som här
återförenas.

Andra hal van av den här kväl I en
svarar en betydligt yngre grupp
för, men stilidealen är i hög grad
I 'ikartade. Unga Li na Nyberg har
hunnit sjunga med de flesta av de
bästa, i somras var hon t.ex på
Skeppsholmen med Njsse Sandström och
Bernt Rosengren. Hon är en av de
allra bästa bland de talrika yngre
vokalförmågorna i landet, och hennes
grupp går inte alls av för hackor,
om man säger så. Per Johansson har
n'i hört förr, med Dicken Hedrenius
och Peter Asp'lund b1a, de övriga
är också för oss välkända namn.
Väl bekomme, bebop-fans!

19 91

Söndagar kI 18.00 21.00

Föreningsgärden, Bibliotekshuset Täby centrum

17/2 Essthetics

Jamsession med Huskompet

Essthet'ics: Jan Hudner tp, Jocke
lVdaht ts, Klas Gunnarsson p, Robert
Robertsson b, Hans Johansson dr.

Huskompet: Tommy Larsson p, Jan
0ttosson b, Ingmar Björkman dr.

Så är det dags för säsongens jam-
kväl I . På höstjammet dök det upp en
ung trurnpetare och dito trummis,
vid närmare förfrågan visade det
s'ig, att de höl1 på med en egen
kvintett, och det är den som inle-
der kvällen. Ungefär en t'imme får
Essthet'ics på sig, sedan ger vi
plats för vårt beprövade Huskomp och
hela den (antar vi) tånga raden av
spelsugna jammare. Medtag instrument
och/el 1 er sångröst !



Länge leve
kulturcn!

Mänga känner kanske inte Piren-
iterna som de glada fYrar vi är.

Yi ar nog mer kända som ett
renodlat fastighetsbolag noterat
på Stockholmsborsens A1-lista.

Piiens affärsrd€ dr att vara
marknadsledande på att utveckla
fastigheter och hyra ut dem till
näringslivet i norra Storstock-
holm. Sveriges mest exPansiva
kommersiella sektor.

Vårt mäl dr att skapa en tillväxt
i substansvärdet som väsentligt
overstiger inflationstakten och
samtidigt ha en synlig vinst, som

möjliggor utdelning i nivå med
branschgenomsnittet.

Pirens fastighetsbestånd dr r

dagsläget marknadsvärderat till ca
tre miljarder kronor.

Vi ses pä Jazzclub Nordost!

AB Piren, Box 35, 18217 DANDERYD,
tel 08-753 38 00.



?DIXIE TUNES

ett glatt och samspelt DIXIE-gäng
sorn umgätts och spelat thop I drygt 5 är
och med ett antal speluppdrag bakom och

framför oss söker en

BAI{JOI ST /GI TARRI ST

(vär nuvarande flyttar tyvärr tilI Gotland)

Hör snarast av Dig till
Christer Daun tel bost 0760/89259

arb 08/7916544

ANDRIHGAR OCH TILLi.{GG

F örra nurnret berättade vi, att
Carlsson-Lundgren Kvartett, sotil
spelade hos oss den 4/ 11, hade ny
basist. Uppgiften var riktig nog,
dock inte nanrnet på bas'isten -
N'ils 0ssrna ska ciet vara. Dessutom
kan vi berätta, att kvartetten har
bytt namn sedan dess, numera kallar
cien sig In 0rbit.

Den 18/11 hade vi besök av Per Lind-
borg Trio från Ingesund, där hade
vi angett sättn'ingen rätt, sånär
som på Per Lindborgs instrument,
han spelade den här aftonen
p'iano och intet annat.

Den 2/ tZ hade vi fint besök av
Annika Grunciströnr, sonl backades
upp av Alberto Pinton bars/fl
och den fantast'iske .lohnny Johansson
g. Fjärde rnedlenr i gruppen var Dan
liergl und b. En kvartett al I tså, i nte
en kvintett, som v'i antydde i PI-JAN0.

UN twctPq

TORSDAGSTRAFFEN
söker

BASIST och SAX0F0NIST

0m Du vill vara med och spela

GLADJAZZ
rins Rasnar Lindön tel 08/7586429

AIIIi}ulrl!
Sfiockholme ffn*anpoclr,t t ilnfiblh.

FrEoehEndslil.
Alldd mnsBtenytt!

Stor amerlkanek iirportt
Vl lrtu pl: - pcrronlh rcrvlcc - hOertr hudlvrlttct

- Och hoa ors kr.n du Saulh id rom hebr j utai crtrt kosta.d.
Ocb du kan neturlBrvi! lyrtDl pl vårr rlivor tnoen du bcrilnrcr dt8.
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tltisTJAMi"lET

ägcle runi den 4111, tned b'istånd av
l-luskonrpet, dvs Tot:mly Larsson p, Jan
0ttosson b, Ingmar Björknan dr.
De korripetenta kornparna fick sköta
sin syisla nästan helt utan inbland-
ning, det var bara herr Björkt,mn som

fic[ av]ösning, av Berth Vingharnmar
och en nykonrling, Hans Johansson.
I ett pai 1åtar På slutet hetsade
nnn även er tillgivne sekreterare att
nredverka. På gitarr lrörde vi unge
Fre«lrik Broberg, solil har en känd
far. Vår gamle vän Ulf i'lohrlander
bidrog med dragspe'lsrnusik och
Torbjörn Sahlin trakterade blues-
nrunspel . [lvriga b1åsare var
Jan iluclner tp, N'ils Andersson f1lt,
Kay lielander (direkt från en bY-
passoperation) cl, Jan Berg ts,.
Christer Krokstedt och Lasse Dahl-
gren bars. Den 17/2 är dgl-iamdags,/----\

hv€J.' )

VALB EREDN I tlGS K0t'lrl I TT El,l

har sänt oss föliande nnning:

För att vi t'il I sanrmans ska kunna
hålla 'igång den för iazzen rrrycket
viktiga verksarnheten i vår förening
behövs hel a t'iden ett ti I I skott
av nya, friska krafter, som kan
bidra nred goda id6er och arbetsinsat-
ser av ol'ika s1ag. Vi i vaIbered-
ningen ser oss just nu om efter
några intresserade personer, sp'isa-
re eller musikanter, som skulle
kunna tänka sig att prova På ett
år i JAl.l0:s styrelse, från nars
i år och frani till nästa årsmöte.
Var inte b1yg, du behövs! Koniakta
någon av oss:

Berth Vingharnmar 08-658 69 50
0E-758 27 97 al t. 768 50 97

Bernt Olofsson 0762-771 62 (h)

Le'if Persson 0t62-722 27 lh)

Keep Täby sw'i ng'i ng !

(h )
(a)

'igen !

TH,Y C4t'rrlr€ tnAr
/WAf F,ce n€
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ts=,t-r-,U Folkuniversitetet

VÅLKOMMEN TILL
Täby -Vallentuna

FOLKUNIVERSITETET!
- Österåker - Vaxholm

Folkuniversitetet - studieförbundet i Centrum'

vi ser fram emot ett sPännande samrbete med JANO!

FU:s uppgift.är bl a att sPiida kultur, dår Passar
samarbetet med JANo väl in.

FU är ett studleförbund, tillika stiftelse'

FU år helt fristående, inga bindningar åt något håll'

Fu:s huvudupPgift år folkbildning/vuxenutbildning,
fråmst genom studecirklar.

FU anordnar uPPdragsutbildningar efter önskemål'

--
,ry-,,

U
EGEN STUDIECIRKEL

- Ni som spelar tillsammans eller planerar
ått göra det

- Ni som vitl studera något t ex ur jazzens
historia och eller deEs legender

- Ni som hår ett gemensamt intresse och VILL VETA llER

vålkommen till oss, vi hjålper er ått komma i9ån9.
vl kan åven betala vlssa kostnader för cirkeln.

vi har öppet vardagar mellan 09.00 - 1?.00. När vi
inte är åår, går det bra att lämna meddelande på
te Iefonsvararen.

Vår adress: AkerbYvägen B2-84 (Storstugan) te1: 768 0B 50

Kursverkamheten vid Stockholms universitet
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21 /1 Hayati Kaf6 och Monica Zetterlund
tned Lasse Bagges Trlo

3/2 Jannils
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17 /2

1s /3

17 /3

Trlple Heater

Arne EIs€n Band

Lina Nyberg Kvlntett

Essthetics
Jamsesslon med Huskompet

Contemporary Bebop Quintet CBQ

DANS med

Hupmobile Hotters och Blommans Dlxieland Band

Madam Jam

New 0rleans Express

7 /4 SIime Sllcers
Fredrlk Nor6n Band

14/4 Mattlnson - Lövmark Kvartett

21/ 4

Sax Appeal

DANS med

Alligator Swing Band och Swlngtetten

Convent ion
Pan Trio****

{.



TÄBY
TnÄvnR,u AB

Fam iljeföretaget
med personlig service

Allt I byggnads-
malerlal och trävaror

HAGev oÅno
183 4s rÄay

0762-203 50

OPPETT I DER :

Vardagar
Lördagar

7.30
3.00

,l,irut
J'ZKU.,8a'IoPDQST

Tith
Ordförande

Birgitta Andr6e
Eskadervägen 32

183 s4 TäbY
tel 08/756 85 03

*
Sekr. o. bokningar

Bo Nerelius
Teknikvägen L7

L86 32 Vallentuna
tel 0762/706 69

748 98
*-

Pi - Jano
Kerstin Wallernan

Tingsvägen 3
L83 40 räbY

te1 os/756 49 53
*-

Kassör o.
Medlemsregister

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
183 44 TäbY

tel 0762/503 20
*-

Postgiro 192583-3

23" N 82'W


