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Vi fortsätter qtt bjuda på
god musik. Välkommen

Program oktober - november 1999

3lll0 Holiday In Harlem

7l.ll Jamsession. FRI ENTRE

l4lll Fredrik Lindborg Trio
Berndt Egerbladh Trio
& Urban Hansson

2llll Forkelid - Ruud T[io
Patrik Ajax6n Kvartett

28lll Monica Borrfors Band
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Kära jazzvånner!

Hösten kommer med lazzmlsik i glada vänners lag. Hoppas att Du haft en skön

sommar och kunnat njuta av sol och värme

På Täby Park Hotel har det arbetats med att göra om restauranger och bar så man

stannar upp nåir man kommer in och säger Oh SÅ FINT. Vi mååte ha Sveriges

absolut bästa lokal för våra träffar. Det iir härligt tycker jag. För övrigt blir det

som vanligt. Ett digert program med blandad musik som vi hoppas skall passa

alla smakriktningar. Inne i bladet har Bosse sin presentation, ytterst läsviird.

Vi har under sommaren haft glädjen att fira några medarbetare.

Kje[-Åke Svensson SJR:s sekreterare och oumbåirlig nyckelperson i admini-

strationen av Sveriges jazzklubbar. Vi tir honom stort tack s§ldig!

Margit Annerstedt, yär redaktör och trogen styrelsemedlem sedan minst 10 ar, Per

Kjeliberg också trogen styrelsen och huvudansvarig för PR. Alla har de fyllt 60 år

"trot" den som vill.

Ett smärtsamt budskap har vi också fått. Staffan Fischerström jazzälskare och

musiker har gått bort. Han sågs ofta på klubben och var med och jammade den 18

april vid firandet av vår 2O-årsdag. Kay Welander har skrivit minnesord inne i
bladet.

För oss som får vara med ett tag till gäller: tagvatapå dagen.

Välkommen till en nY höst.

Tillgivna

tsirgitta tltfran[er



OBS!
Ändringsblad till Piano nr 5199

sid 2

Jazzvänner!

Hösten åir håir och vi ?ir mitt i säsongen redan. Vi har haft några fantastiskt fina
kvåillar med Claes Janson, Monica Dominique och Hayati Kaf6. Det har varit
frivsam publik som vanligt.

Vi sliter fortfarande med de gamla frågorna: Hur få hit dem som inte kommer?

Hur göra jazzklubben kiind för dem som inte vet om vår existens?

Vi tror, efter att ha prövat det mesta, att mun till mun metoden åir den bästa Diir
kan Du som läser detta hjälpa till. Tala om för minst en person varje vecka, helst

varje dag att det finns en jazzkhtbb Nordost som bjuder på konsert söndagar

18.30.

En trevlig nyordning på hotetlet ar IAZZBUFFEN. Den består av "gör det sjiilv
hamburgare", Janssons frestelse, någon paj, pytt i panna m.m. Man äter sig mätt

för 90 kr. Fantastiskt eller hur? Tag med några stycken och ät söndagmiddagen
före eller i samband med konserten.

Jag kan också berätta att vi numera iir beforskade, Tommy Larsson vår våin

husbandspianist, har skrivit en musikvetenskaplig rapport om JANO. Den heter
FRÅN fÄI-lAnE TILL SALONG. Det är en ytterst väl genomförd studie om
vår verksamhet under de 20 ären 1979-t999. Jättekul tycker vi och tack Tommy!

Åke Arells utställning iir också ett nytt trevligt inslag i Kaf6et. Han viiljer ur sitt
rikliga sortiment av förstorade fotografier från olika tillf?illen och stiiller ut.
Jättefint tycker vi. Tack Åke!

Förslagslåda finns numera i anslutning till Kaf6kvällarna så att Du kan lägga i
önskningar frir programmet eller förslag av annat innehåll om Du får lust. Viil-
kommen med bidrag.

Vi är ledsna att det smög sig in ett fel på inbetalningskortet. Abonnemangs-
avgiften är 350 kr.

Viil mött resten av terminen.

Tillgivna

tsirgi*a'l,fifrander
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TABY JAZZ CAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby

Söndagar kl 18.30

Fredrik Savander Anders Malm, Thomas

Driving tp, Fredrik Ruud, ÅsaWettermark
tb, Ulf Lundberg, Claes Brodda, Ari
Haraldson, Jannes Karlsson s, Henrik von

Horn p, Lars Gottfriedz b, Ingemar
Björkman dr, Anna Sise-Andersson voc

Niir vi firade vårt tjugoårsjubileum i april
var den hiir orkestern en av dagens positiva
överraskningar. Hiir finns en djup JANO-
tradition: Jannes Karlsson, Lars Gottfriedz,
Claes Brodda och Ingemar Björkman Zir

alla musikanter som varit med i olika
lokala grupper hiir ute i många år. Jannes

och Lars var till och med bland de pionjiirer
som spelade på vår första Jazzfest i Tibble
Teater l979.Henik von Horn och Lars
Gottfriedz har suttit i vår föreningsstyrelse.

Det iir kanske allra mest Jannes Karlsson
som representerar den utvecklingslinje som

lett fram till den hiir fina orkestern. Han
startade med en kvintett som hette Just

Jazz, gickvidare med ett litet storband i
tidig 30-talsstil, som hade olika namn men
som slutligen döptes trll J azz Ambassadors.

Sedan var han verksam i ett storband,

Swing That Music, som använde orkester-
nummer från hela swingepoken, inklusive
tidigt 40-tal. Nu kommer det håir bandet,

som går fram till Billie Holidays repertoar:
Holiday In Harlem.

Bandet har en lång rad fina solister, det
räcker med att läsa sättningen hiirovan.
Men lite extra fokus sätter man nog ändå på

unga sångerskan Anna Sise-Andersson. Vi
har hört henne även med Storyville
Creepers, och hon iir med i ett Vallentuna-

Anna Sise-Andersson
Foto: Sven Boija

band som spelar 60-talssoul, Darkest
White. Här iir det alltså Billie Holidays
låtar som exponeras. Stilriktigt, inlevelse-
fiilLt, 1007o njutbart. Anna Sise-Andersson
lyser i den fina infattning som orkestern ger
henne.

Programrådet var helt enigt om att den här
orkestern måste få vara med igen redan den
hiir säsongen. Ni, som hörde Holiday In
Harlem i april, kommer säkert inte att
missa det hiir tillfället. Ni som inte hört
bandet, ta chansen!



Tommy Larsson p, Jan Ottosson b, Ingemar
Björkrnan dr.

Våra jam iir berömda i hela Stockholms-
regionen och jammarnas antal ligger
mellan 20 och 30 varje gång. Precis lagom
för att kvällen skall bli fullmatad och om-
växlande.

Huskompet är äterigen på plats, redo att ta
emot alla som utövar jazzmusik, instru-
mentalt eller vokalt. Mycket välkomna,
jammare och spisare!

IUIH€SAADE oFTH€ oI.O
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Foto: Anders Wennborg

Hemsida:
http : //ho me.sw ipnet.se/bea rrecords

e- m a i I : b glr.re qq rdg@w ip_q_qtce
tel & fax: 08 - 604 41 94

Tommy Larsson

Björns SkivorlBear Records
Björn Egneby
Box 465
128 07 SKÖNDAL



För bandet: Fredrik Lindborg ts, Gustav

Lundgren g, Hampus Lundgren b.

Huvudattraktionen: U rban Hans s on ts,

Berndt Egerbladh p, Per Nilsson b, Ulf
Flink dr/voc.

Ni minns kanske Carl Bagge-Fredrik
Lindborg Kvintett, som spelade pä Jazz-

kaf1et förra våren. Nu kommer Fredrik
Lindborg med två kamrater, de båda

bröderna Lundgren, pä gitaru respektive
bas. Alla tre pluggar på Fridhems Folk-
högskolas musiklinje just nu. De kommer
från Stockholm och spelar modern main-
stream, standardlåtar, bop och bossa nova.

Berndt Egerbladh iir en artist som alltid
önskas, säsong efter säsong efterfrågas han.

Nu har vi iintligen gjort slag i saken och
engagerat hans eminenta Trio. Sin vana

trogen tar de med en gästsolist också,

tenoristen Urban Hansson. Berndt
Egerbladh har faktiskt gästat oss en gång

tidigare, våren 1985 i Bibliotekets kafe-
teria. För Urban Hansson åir det dock
Täbydebut.

Berndt Egerbladh iir väl känd även utanför
jazzlyssnarnas skara. Diirtill har hans

karriär som TV-producent och TV-
personlighet bidragit. Han har arbetat på
SVT ända sedan TV 2 startade, efter flytt
från hemstaden Umeå till Stockholm 1969.

Då hade han vid sidan av studier och arbete

som ämneslarare varit musikaliskt aktiv i
Umeå i tjugo år. Sin musikaliska grund-
skolning fick han i Lasse Lystedts be-

römda grupp och senare arbetade han med
egen kvartett. På senare år iir det dock trio
ibland med gästande solister, som varit
hans favorritformat. Berndt Egerbladh iir

Berndt Egerbladh

självliird musiker, men lärdomen iir både
bred och djup. Förutom ett flexibelt
modernt pianospel, väl lämpat för såväl
eget solospel som ensemble och ackom-
panjemang, behärskar han komposition och
arrangering. Första kompositionen hette
Good Air och daterar sig från 1957 . Över
100 av hans verk har framförts i radio. Han
har skrivit musik till TV-program och ton-
satt poeter som Karin Boye och Harry
Martinson. 1969 skrev han Arktisk Svit för
Radioj azz gruppen, 7 91 2 b arnoperan
Snövit.

Om sitt pianospel har han vid ett intervju-
tillfälle sagt att han mest liknar Paul Bley.
Det iir händelsevis en av er tillgivne sekre-
terares favoritpianister, så det kanske för-



klarar vår uppskattning av Berndt
Egerbladh. Det stör ju inte heller, att han iir
en underbar underhållare, avspänd, kunnig
och utrustad med en vänlig folkbildar-
attityd, som man måste älska.

Mycket nöje med Berndt Egerbladh!

Trion: Fredrik Ruud tb, Adam Forkelid p,

Jonas Olofsson b.

Kvartetten: Patrik Ajaxön ts, Thomas

Berglund B, Per Fjellström b, Jonas

Waldefeldt dr.

Vi har vikt den här kvällen åt det kom-
mande jazzmusikersläktet. Ingen av de sju
medverkande är alls siirskilt medelålders.

Samtliga iir av kategorin skärpta, vänliga
och välutbildade - kulturarbetare med full
koll.

Först ut på scenen iir Forkelid-Ruud Trio,
av Orkester Journalen utnämnd till den

största glada överraskningen vid vårt
Jubileum den 18 april. "De samspelade

mycket ndra och kunde få musiken att
svänga... De hade verklig intensitet och
inlevelse i sin musik. För mig var detta

kvällens stora och överraskande höjd-
punkt", skrev Sven Boija i nåimnda tid-
skrifts juninummer. Då hade han ändå

haft tillftille
att höra flera
intressanta
band och
solister och
ett jam med
bl.a Jon
Nagourney.

§rA@J{r

Fredrik Ruud, Adam Forkelid, lonas Olofsson.



PatrikAjax6n
Kvartett har låtit
höra sig runt om i
Stockholm det

senaste året, bl a på

Restaurang Kristina.
De har gjort en

trevlig CD, diir de

visar upp en reper-
toar av bebop och
eget material, och
ett urval standard-
låtar av såväl
svenskt som ut-
ländskt ursprung.
"Jag har samlat
spelkamrater från
skilda sammanhang
för att testa nytt och
fräscha upp
gammalt material",
skriver Patrik
Ajax6n i sitt följeblad, "Det började som
jam men har nu antagit fastare former.
Emellertid iir det vår frirhoppning att
bevara det fria förhållningssättet till
materialet."

PatrikAjaxön Kvartett
Foto : Christer Landergren

Kom och låt er stimuleras av

dagens jazzstjarnor!
morgon-
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mycket lång och omfattande turn6historia,
inkluderande Kina, diir man också gav

clinics på Pekings musikhögskola. Förutom
med det egna bandet har Monica arbetat
med storband och körer och även gjort en

del kyrkokonserter. 1987 glorde hon skivan
"Jazz i Sverige". Det har kommit ytter-
ligare ett par plattor, den senaste en

samling med nästan enbart ballader. Det
visar, om något, på en hög grad av artistisk
mognad. Få artister skulle klara att göra en

full-längds-CD diir allt går i låga tal på
metronomen och ändå skapa omväxling
rakt igenom. Monica Borrfors kan!

Det var länge sedan vi hörde Monica
Borrfors hos oss senast - lite drygt fem år
sedan, faktiskt. Så det zir utan tvivel hög tid
att hälsa henne välkommen tillbaka. En
bättre säsongfinal kunde vi nog inte få.

Ett litet PS: Ordinarie trumpetaren i bandet,

Johan Setterlind, befinner sig på statsbesök

i Sydafrika den hiir dagen. Det ger oss

tillfiille till ?innu ett kiirt återseende, med
Gustavo Bergalli. Han har suttit in med
bandet förr och rir verkligen en fullvärdig
stand-in.

Mycket nöje, alla jazzvdnnerl

Gustavo Bergalli tp, Gösta Nilsson p, Per

Nilsson b, Jesper Kviberg dr Monica
Borrfors voc.

Monica Borrfors gjorde en av sina första
spelningar hos oss. En av våra förenings-

medlemmar hade tagit pianolektioner för
Gösta Nilsson och vi bestämde oss för att
engagera bandet lbis, dåir Gösta var pianist.

Bara några dagw före konserten reste

bandets saxofonist till New York, till allas

häpnad. Gösta ersatte honom med sin fru,
Monica Borrfors, vid den tiden verksam
som sköterska på Danderyds förlossnings-
avdelning. Detta var i december 1979 och
året efter förlossades det som fick namnet
Monica Borrfors Band.

Konceptet för denna grupp, som till sin
kärna har varit intakt i alla år, är standard-

melodier framförda med högsta möjliga
inlevelse och precision. Det är inget kon-
cept som får de ytliga gränsöverskridar-

entusiasterna i Statens kulturråd att jubla -
men det är definitivt ett koncept som håller
hos publiken runt om i Sverige och övriga
viirlden. Mycket riktigt har bandet en

Monica Borrfors" «v mdnga awedd som vår blista jazarångercka.



På CD
Bernt Rosengren Octet Plays Evert Thube.

Bernt Rosengren vår store svenske jazzmusiker, saxofonist, kompositör, arrangör har under
dom senaste åren gett "musikaliska klassiker" som George Gershwins opera "Porgy And
Bess", Jerome Kern och Oscar Hammersteins operett "Teaterbåten" sin egenhändiga och
personliga prägel, arrangerade för halvstor besättning. Hans oktett har med stor framgång
publikt och med kritikens stora gillande spelat dessa alster och musiken finns tillgåinglig på
CD.

Nu har Bernt Rosengren med samma stora ambition, på ett nytt och fräscht sätt, tagit sej an
tolv melodier, skrivna eller upptecknade, ur Evert Taubes rika produktion med sarnma
lyckade resultat.

Det musikaliska utförandet vilar starkt på dom smakfullt skrivna arrangemangen, som ger
Taubes musik och starka melodier en lyster av ovanlig klangrikedom, och som ger Bernt
Rosengren rättvisa som en suveränt skicklig arrangör. Alla medverkande i oktetten spelar
mycket fint i ensembler och solistiskt, blåsarna inspirerade av det "luftiga" kompet. Två
ballader, siillan hörda - "De kristallklara Bäckarna" och "I Dina Drömmar" är musikaliska
piirlor, diir melodierna presenteras på ett mästerligt sätt av barytonsaxofonisten Gunnar
Bergsten.

Denna CD kommer att tilltala alla som älskar bra "okatalogiserad" musik. Köp, lyssna och
njut!

Uno Pettersson

1. Fragancia
2. Så Skimrande VarAldrig Havet
3. Minnet Och Tystnaden
4. Personligt Samtal
5. De Kristallklara Bäckarna
6. Natt I Ligurien
7. Vidalitä
8. Sjuttonde Balladen
9. Pepita Dansar
10. I Dina Drömmar
11. Byssan Lull
12. Flickan i Havanna

Bernt Rosengren tenorsax, altflöjt
Tommy Koverhult sopransax, flöjt
Gunnar Bergsten Barytonsax
Håkan Nyqvist trumpet, flygelhorn,
franskt horn
Sven Berggren trombone
Peter Nordahl piano
Patrik Boman kontrabas
Jesper Kviberg trummor
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§ell Nowak, uppskattad massmedieprofessor och pianist, har gått bort. Kjell spelade med
jämna mellanrum i Täby, först i gruppen Room 44 med Johanna Hellsing, Carl Heideken,

Karl Ola Nilsson och undertecknad. På senare år medverkade också Anders Barnö och

Täbys egen Nisse Andersson.

Den sista gruppen Kjell spelade i var Slava Preobrazhenskis "studiecirkelgrupp" med bl.a
Nisse Andersson och Karsten Wedel. Gruppen hann uppträda ett par ganger i Täby innan

Kjell gick bort.

Själv liirde jag känna Kjell 1987 på Marholmens jazzläger. Det jag omedelbart kom att

uppskatta hos honom, förutom hans intagande anspråkslösa, men samtidigt knivskarpa
personlighet, var hans vackra sätt att lägga ackord. Hans pianospel kännetecknades i övrigt
av stor energi och entusiasm. Vid pianot levde han. Nu iir han död.

Dick Idestam-Almquist

Välkommen till Studieftirbundet Vuxenskolan och TMI!
TMI - Täby Musikinstitut fiir alla åIdrar

TMI har studiecirklar för dig som vill liira dig spela.

Instrumenten åir Keyboard, Elgitarr,
Elbas, Trummor och Slagverk.
TMI har även undervisning i sång,

piano och akustisk gitarr.

C'
-V

S tudieft) rbundet Vuxenskolan,
Tel: 08-756 40 60,

Kemistvrigen 14, Box 137, 183 22 Tciby

756 50 60 Fax: 08-756 l1 60
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Höstens program lazzklubb Syd
Rågsveds Folkets Hus

()kt
26 JazzCaf|. Ensembler från S Latin

+ jam efteråt
Nov
9 Jamkväll med tonvikt på dragspel.

V?ird: Bertil Sturk
16 Skeppsholmsfestivaler under 10 år

Ingemar Björkman visar film i
Högdalens Bibliotek

23 lazzCaf€.Always + jam efteråt
Dec
7 Jamkväll: Våird Kay Welander

Blommans Dixieland Band

Blommans Dixieland Band fortsätter med
gladjazz på Restaurant Louis, Söder-
hallarna, Medborgarplatsen. Som vanligt
spelar vi varje vecka på onsdagar kl 19.30
- 22.30. Då kan du njuta av både musik
och god mat. Och du vet väl att det iir
gratis entr6 så det iir bara att slinka in. Ta
med dig goa viinner och utnyttja höst-
kvällarna till något trevligt. Blomman och
alla andra i giinget lovar dig svängiga
kviillar.

Avgifterna hösten -99

Medlemsavgift/halvår 150,-
Abonnemangsavgift/halvår 350,-
Medlemsentr6lkonsert 60,-
Entr6 för icke medlem 80 - 120,-

JANO önskar att många löser abonnemang
av två skäl:

* Att få en stampublik
* Att tidigt få in pengar till kassan

Om man tänker gå på fyra konserter så

lönar sig abonnemang, och niir man iindå
har betalt så kan man ju titta in utan extra
kostnad och kanske hitta någon musik som
man tidigare inte känt till.

Entrdavgiften för medlemmar höjs aldrig
oavsett evenemangets kvalite, vilket
diiremot kan ske med entr6n för icke med-
lemmar. Medlemmar får klubbtidningen
PIJANO samt övrig information hemsänd.

Alla inkomster JANO har går till musik-
gager, tidningen, administration, piano-
stiimningar samt en liten den till övriga
kostnader. Observera attinga arvoden utgår
till klubbens funktioniirer samt att Täby
Park Hotel står för lokalen.

Vi satsar på musik och kultur
Välkommen!

Medborgarskolan Södra Roslagen
Kryssarvägen 20, Niisby Park
Box 3103 183 03 Täby
Tel 756 00 45 Fax 73258 98
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Täby Jazz Caf6
Söndagar kl 18.30 - 21..30

Täby Park hotel
08 - 732 80 60

Puben serverar smårätter till
" J azzpriser" fullständiga

rättigheter.
*

Konstutställning

Hur man tar sig till Täby Jazzcaf6
Om man kommer från Stockholm åker

man via Roslagstull förbi Riksmusdet och
Mörby Centrum, följer El8 och tar av vid
en trafikplats som 2ir skyltad Vallentuna/
Viggbyholm.

Följ Bergtorpvägen över jiirnvägen och
sväng vänster in på Marknadsvägen. Tag
första gatan till höger in på Kemistvägen.

Jazzaaf$etligger i Täby Park Hotel. Man
missar inte gärna byggnaden för det står
Täby Park Hotel med stora bokstäver på
fasaden som vetter ut mot ett parkerings-
område (med gratisparkering dygnet runt).

Åker man kommunalt kan man välja
Roslagsbanan från Stockholm Östra. Man
åker mot Åkersberga/Österåker och stiger
av vid hpl Galoppfältet.

Ett flertal busslinjer finns också, t ex 610
eller 695 från Danderyds sjukhus till hpl
Gribbylund södra.

Birgitta Wikander
Per Sundbergs väg 5
183 63 Täby
Tfn:08 -7562468

Stig Lind6n
Åvavägen 11

187 32Täby
Tfi/fax: 08 - 758 91 36

Jenny Zachrison
c/o Bengtsson
Karlbergsvägen 80, ög, 4tr
113 35 Stockholm
Tfn:08 -310134

Bo Nerelius
Teknikvägen 17

L86 32 Vallentuna
Tfnlfax:08 - 511 706 69

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 Täby
Tfn: 08 - 510 503 20

Hans Ling
Nils Andersson

Hayati Kaf6
Åke Arell
Per Kjellberg
Birgit Litzell

Ordförande:

Vice ordf.

Kassör:

Sekreterare:

Red:

Ovr ledam:

Suppleanter:

JANOs adress: Per Sundbergs väg 5
183 63 Täby, tfn: 08 -7562468

JANOs postgironummer 19 25 83 - 3

JANOs medlems- och entr6avgifter:

* MedlemsavgifUtralvår 150 kr
* AbonnemangsavgifUhalvår 350 kr
* Medlemsentr6/konsert 60 kr
* Entr6 ftir icke medlem 80 - 120 kr

En av fördelarna med attyara medlem i JANO
iir givetvis rabatten på entr6avgiften till Täby
Jazzcaf!. Samt förstås att få PiJano hem i
brevlådan. Men som JANO-medlem får du
också rabatt niir du besöker andra SJR-anslutna
klubbar i Stockholmsområdet - det finns ett
tiotal sådana.

STOCKHoIJvt
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