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Jazzklubben firar 35 år tillsammans med 

Gunhild Carling och Carling Family 

6:e april kl 16-21 

OBS endast förköp för dem som vill äta. Hotellet serverar en  

jubileumsmeny dagen till ära. Se vidare på sidan 2. 
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35-årsjubileum 2014  

Nu har vi startat jubileumsåret 

2014 med en extra konsert med 

Dicken Hedrenius band ”De Tre 

Bråkarna Buse”. Det blev succé i 

ett utsålt Vallentuna Kulturhus. 

Såväl artister som publik var väl-

digt entusiastiska efter spelningen. 

 

Extra roligt var det att cirka 20 

procent av publiken inte hade be-

sökt någon Jano konsert tidigare. 

Vi välkomnar alla nya medlemmar 

till våra ordinarie konserter på 

Täby Park!  

 

Trettiofem år!  

 

Tänk att tanken som föddes likt ett 

barn en sensommarkväll för tret-

tiofem år sedan nu har vuxit till en 

fullfjädrad medelålders man eller 

kvinna.  

 

Det var vår oförliknelige Bosse 

Nerelius och den lika energiske 

Magnus Schenström plus några 

jazzvänner som ville skapa ett fo-

rum för jazzen i Täby.  

 

Önskemålet var en scen där grup-

per med Täby- och Vallentuna-

anknytning skulle kunna spela re-

gelbundet.  

 

Resultatet blev en ”jazzfest” på 

Tibbleteatern den 25 februari 

1979. Föga anade dessa pionjärer 

att JANO, som klubben kom att 

heta, skulle bli ett Mecka för  

högklassig jazzunderhållning.  

 

Hela Sveriges jazzelit och många 

världsstjärnor har under 35 år un-

derhållit vår trogna publik. Det är 

nästan otroligt att vår lilla klubb 

har presenterat program som skulle 

väcka avund på världens mest kän-

da jazzscener som Ronnie Scotts 

eller Montmartre.  

 

Chet Baker, Toots Thielemans, 

Lill Lindfors, Arne Domnerus, 

Svend Asmussen, Scott Hamilton, 

Deborah Brown, Ulf Johansson 

Werre, Bosse Broberg, Monica 

Zetterlund, James Moody, Monica 

Borrfors, Povel Ramel, Sandviken 

Big Band, Bohuslän Big Band.är 

bara några av de artister som har 

besökt JANO.  

 

Listan är lång, ty det har blivit ca 

800 konserter och vi fortsätter i 

samma stil.  

 

Jubileumsåret började med LaGay-

lia Frazier, en ypperlig sångkonst-

när. Vi får också besök av Ronnie 

Gardiner med band, blueskungen 

Sven Zetterberg, Georgie Fame 

och Amanda Sedgwick med Claes 

Crona trio. 

 

 

 

 

Jubileum 6/4 

 

Vi får träffa och njuta av den fan-

tastiska Gunhild Carling och Car-

ling family på jubileumsfesten den 

6 april, en värdig avslutning inför 

sommaruppehållet. En fest för alla 

våra medlemmar och övriga gäs-

ter. 

 

Varmt välkomna önskar  

 

Janos Styrelse 

 

Trälhavets Rederi AB Österskär 

Vi stöder Jano 

Skärgårdsturer och räkkryssningar. 
 
Vi hjälper er gärna med alla arrange-
mang, såväl privata som företagets. 
 
http://www.rodloga.com/ 

Förköp till jubileet 6/4 
 

På jubileumskvällen blir det bords-

servering och vi behöver veta hur 

många som kommer och skall äta.  

 

Entré inkl jubileumsmeny kostar 

300 kr (450 för icke medlemmar) 

exkl måltidsdricka  

 

Förköp kan ske i vår kassa på sön-

dagar, alternativt med betalning till 

vårt plusgirokonto 19 25 83–3. 

Ange kött, fisk eller vegetariskt. 

 

Senast 25:e mars för dem som vill 

äta på jubileumskvällen! 

 

Drop in går bra samma dag för dem 

som inte vill äta jubileumsmenyn. 

Endast entré kostar då 100 kr (250 

för icke medlemmar) 
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Det sedvanliga jammet inträder i 

vår på söndag den 2:a mars. 

 

I höstas hade vi förmånen att invi-

ga två nya musiker i huskompet, 

Ulf Hammarstrand på bas och 

Mats Jadin på trummor. Det visade 

sig vara mycket lyckosamt och till 

vår glädje återkommer dessa herrar 

även i vårens huskomp tillsam-

mans med Tommy Larsson på pia-

no och undertecknad på saxofon. 

 

Om jag inte minns fel så överra-

skades vi senast också av en hel 

del ”nya” jammare utöver ett antal 

”trogna” musikanter vi känner igen 

från tidigare jam. Det här är ett av 

de mål vi inbitna strävar efter, att 

träffa nya jazzentusiaster och spela 

tillsammans. Det hela bygger på 

att ni som gillar jazz, äger ett in-

strument och känner er sugna på 

att använda det sluter upp på sön-

dagens jam i JANO. 

 

Ett annat eftersträvansvärt mål är 

att denna tillställning lockar till sig 

en samling jazzälskande åhörare. 

Lyckas vi med detta lovar jag att 

alla kommer att känna sig nöjda 

med kvällen. 

 

Efter denna plädering kan jag bara 

ödmjukt önska att både jammare 

och lyssnare inte kan motstå fres-

telsen att infinna sig på den invan-

da platsen i rotundan på Täby Park 

Hotel. Ingen föranmälan behövs 

men det är bra om ni ger er till 

känna för mig när ni kommer så att 

jag får med alla i jammet. 

 

Sist men inte minst vill jag också 

nämna att det finns ytterligare en 

god anledning att komma på jam-

met, nämligen att ”belöna” JA-

NOS styrelse som idogt och ideellt 

anordnar det hela år ut och år in. 

Jag lovar att det värmer deras hjär-

tan när vi förärar dem med vår när-

varo. 

 

Eder Tillgivne Jamledare 

 

Hasse Ling 

 

Jamsession med Hasse Ling 2/3 
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Det råder absolut inget tvekan om 

att Ronnie Gardiner är en av de 

mest omtyckta, respekterade och 

efterfrågade musikerna i vårt land.  

 

Den 9 mars är det högtidskväll för 

alla hans fans bland Janopubliken 

och annorstädes, för det blir många 

icke medlemmar och långväga 

gäster som kommer. Ronnie Gar-

diners fans verkar vara medlem-

mar i en stor familj och ha en per-

sonlig relation till honom ty denne 

man lämnar ingen oberörd. Han 

sprider värme och godhet närhelst 

man träffar honom. 

 

Historierna om Ronnies band på 

Gröna Lund eller på Ronnies 

Room dyker också alltid upp när 

man lyssnar på honom. 

 

Min personliga historia med Ron-

nie började påskafton 1964 

när jag var gästartist på Konditori 

Prisma i Örebro. Jag sjöng med 

Ronnies kvartett i tre kvällar och 

det blev starten på en vänskap som 

har växt sig starkare för varje år 

som gått. Vi har musicerat ihop 

många gånger men jag tänker 

ibland på vad synd det är att jag 

inte kunde tillräckligt mycket 

svenska när jag 1965 blev tillfrå-

gad om att ersätta Lasse Lönndahl 

i Charlie Norman show. Då hade 

jag lärt känna Ronnie långt tidiga-

re. 

 

Denna ypperlige musikant behål-

ler, trots sin höga ålder, en osviklig 

precision och swing i sitt trumspel. 

Det är som om taket lyfter när 

Ronnie spelar. Han kan hela ”The 

American song book” plus alla 

jazzstandards och det märks så väl. 

Han nyanserar, vari-

erar och lyfter fram 

det väsentliga i lå-

tarna. 

 

Han har utöver sitt 

band medverkat i en 

mängd superba en-

sembler och spelat 

med ett stort antal 

av Sveriges mest 

kända musiker. Ulf 

Johansson Werre, 

Hacke Björksten, 

Karin Hammar är 

bara några få av alla 

som haft nöjet att 

musicera med Mr. 

Gardiner. 

 

Ronnie ingick också 

i Peter Nordahls trio 

och ackompanjera-

de Lisa Ekdahl på 

hennes jobb utom-

lands och här hem-

ma. Dessvärre be-

stämde sig Lisa för 

att tacka nej till erbjudandet om en 

världsturné. Jag vet att Ronnie väl-

digt gärna hade medverkat och 

blev besviken. 

 

Han kommer till oss med sitt band 

bestående av Mathias Algotsson på 

piano, Karl Olandersson, trumpet, 

Anders Norell, trombon, Claes 

Brodda, saxar, Claes Askelöf, gi-

tarr och Hasse Larsson, kontrabas. 

Idel fantastiska musiker. Materia-

let är smakfullt arrangerat och det 

finns gott om sångsolister, t.o.m. 

Ronnie sjunger ett par nummer. 

 

Vår kära publik får en oförglömlig 

kväll, en av många denna säsong 

och är bara att gratulera.  

 

Mycket välkomna! 

 

Hayati Kafe 

Ronnie Gardiner All Star Band  9/3 

Foto © Mats Blomberg 
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Patrik Skogh med morgondagens 

stjärnor i KMH. 

Kom och lyssna på framtidens 

stjärnor från Kungliga Musikhög-

skolan, Sveriges stora plantskola 

för musiker och sångare. Det har 

varit ett önskemål i flera år att vi 

skulle bjuda in det här bandet. 

Många av våra främsta musiker 

har börjat sina karriärer med att 

studera här t.ex. Birgit Nilsson, 

Marlena Ernman, Robert Wells, 

Rigmor Gustafsson, Peter Jöback, 

Salem Al Fakir och Ann-Sofie von 

Otter. 

KMH Jazz Orchestra startades av 

Bengt Arne Wallin 1975. Bengt 

Arne jobbade hårt för att dels få 

undervisningen schemalagd och 

accepterad, dels att få bandet ac-

cepterat utanför skolan. År 1987 

kom ett genombrott när Bengt 

Arne var musikaliskt ansvarig och 

orkesterledare för några TV-sända 

konserter från Kungsträdgården. 

75% av orkestern var studenter 

från KMH tillsammans med proffs 

från branschen. 

Det bandet kompade många stor-

heter bl.a. Clark Terry, Toots Thie-

lemans, Oscar Brown Junior, Mo-

nica Zetterlund, Putte Wickman 

och Arne Domnerus. 

Storbandet åker på en turné per år 

och har genom åren besök t ex Los  

Angeles, Finland och Danmark.  

Bandet har även spelat på många 

jazzklubbar runt om i Sverige. 

Sedan sommaren 2013 är det Pat-

rik Skogh som leder bandet. Det är 

ganska vanligt att bandet har gäst-

studenter från andra länder. 

De här konserterna brukar framfö-

ras för en månghövdad och entusi-

astisk publik. 

Den konsert vi kommer att få höra 

är 2 set ur två konserter från hös-

ten 2013, en med Woody Hermans 

musik och en tidigare med Count 

Basies musik. 

Välkomna önskar 

Kjell Lövbom  

KMH Jazz Orchestra  16/3 

Foto © Sune Andersson 

Foto © Sune Andersson 
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”I say Yeah Yeah! What do I say I 

say Yeah Yeah!” 

 

Året var 1965 och Georgie Fame 

låg på USA listan med ”Yeah 

Yeah”. Jag minns det mycket väl 

för det var Valborgsmässoafton 

och jag sjöng just den i en direkt-

sändning från Björknäspaviljongen 

med Carl Henrik Norins orkester. 

Tänk vad tiden går fort. 

 

Georgie Fame var redan innan 

”Yeah Yeah” en av mina favoriter. 

Jag hade hört hans inspelningar 

med ”The Blue Flames”. Jag gilla-

de hans orgelspel och mycket 

svängiga och bluesfärgade sång-

sätt. Han hade också liksom jag 

blivit influerad av några av mina 

husgudar som Jimmy Smith, Jack 

Mc Duff, Mose Allison och Ray 

Charles. 

 

Clive Powell som han hette innan 

han bytte namn till Georgie Fame 

fick en rad hits åren 1965 till 1972 

och hade den största med ”The 

ballad of Bonnie and Clyde” som 

sålde guld precis som ”Yeah 

Yeah”. 

 

Georgie har varit en flitig Sverige-

gäst. Jag kommer ihåg min förvå-

ning när jag någon gång i mitten 

av åttitalet fick samtal från min 

kompis Per Anders Fröding som 

berättade att Georgie skulle sjunga 

på Sundbybergs jazzklubb den 

kvällen. Jag trodde att det var ett 

skämt men åkte dit i alla fall och 

träffade Georgie för första gången. 

Det har blivit några fler gånger och 

jag har även haft det stora nöjet att 

samarbeta med honom ett par 

gånger. 

 

Denna mångsidiga artist har sam-

arbetat med många av världens 

absolut mest kända och populära 

underhållare. Han har ofta deltagit 

i Van Morrisons band och han har 

spelat in skivor och turnerat med 

Bill Wymans ”Rhytm Kings”. 

 

Han har varit gästsolist hos värl-

dens mest kända storband, som 

”The Count Basie Orchestra” re-

dan 1967 då han ersatte sjuke Joe 

Williams, The Metropole Orchest-

ra, NDR Big Band, Rias Big Band 

m fl. Han har turnerat i USA, Asi-

en, Australien, Japan och Europa. 

 

1981 spelade han in en mycket 

uppmärksammad CD med Annie 

Ross, sångerskan i bland annat 

trion ”Lambert, Hendricks and 

Ross”. Plattan var en hyllning till 

Hoagy Carmichael och döptes till 

”In Hoagland”. 

 

Några av våra mest kända svenska 

musiker som Rune Öfverman, 

Kjell Öhman, Claes Jansson, Lasse 

Samuelsson och Claes Crona har 

samarbetat med Georgie i många 

år. Han har sjungit ett flertal gång-

er med Bohuslän Big Band, Sand-

viken Big Band, Sundsvall Big 

Band, Hudik Big Band och turne-

rat med Sylvia Wrethammar. Han 

har varit en flitig gäst på de flesta 

jazzklubbar i vårt land. 

 

Lasse Samuelsson har gett ut ett 

flertal av Georgies plattor på sitt 

bolag ”Four Leaf Clover”. Georgie 

Fame som sedan några år har ett 

hus utanför Sandviken tillbringar 

mycket fritid där mellan turnéerna.  

 

Georgie kommer till oss den 23 

mars med Claes Crona trio. Trion 

består utöver Claes Crona av Hans 

Backenroth och Johan Löfcrantz 

Ramsay. Alla tre vidunderliga och 

för oss mycket kända musikanter. 

 

En extra present får Janopubliken i 

form av Amanda Sedgwick som 

gästat vår klubb ett antal gånger. 

Amanda som har frilansat i USA 

och Sverige de senaste fyra åren är 

en briljant altsaxofonist och sång-

erska. Det blir säkerligen några 

sångduetter med Georgie. 

 

Det är dukat för en fantastisk upp-

levelse! JANO håller stilen och 

flaggan i topp! 

 

Mycket välkomna! 

 

Hayati Kafe  

Georgie Fame med Amanda Sedgewick 
och Claes Crona trio  23/3 
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Sven Zetterberg vo, g, harm, An-

ders Lewén g, Torbjörn Eliasson, 

keyb, sax, Mikael Fahleryd b, Jim 

Ingvarsson tr. 

 

Då var det dags för ännu en favo-

rit i repris. Sven Zetterbergs Blues 

Band var hos oss så sent som i 

mars förra året. Vi har fått flera 

förfrågningar från medlemmar 

som vill se honom igen. Det passar 

bra eftersom Sven i år firar 40-års 

jubileum som bluessångare. 

 

Sven Zetterberg föddes i Skär-

blacka den 28 februari 1952. Åh 

alla dessa Östgötar hur gör de för 

att fostra så många duktiga musi-

ker, Louise Hoffsten, Erik Söder-

lind, Dennis Östryd, Nisse Sand-

ström med flera kommer ju där-

ifrån. 

 

Svens musikerbana började med 

att han fick en akustisk gitarr av 

sin mormor. Något år senare hörde 

han Little Richard och blev tagen 

av hans vilda frenetiska röst. Vid 

12 års ålder hörde han Mick Jagger 

spela munspel första gången och 

senare även Sonny Boy William-

son. Här blev han såld på blues. 

 

Munspel var hans huvudinstru-

ment i början. Han började spela 

gitarr på allvar vid 24 års ålder. 

1972 bildade han sitt första band 

Telge Blues. Resten är som det 

brukar heta historia. 

 

På gitarr hör vi Anders Lewén som 

är känd i blueskretsar. Anders är 

ofta anlitad när amerikanska blues-

artister gästar oss. Han är även 

kompositör och har skrivit musik 

till flera internationella reklamfil-

mer. 

 

Torbjörn Eliasson spelar piano och 

även tenorsax med fin blueskänsla. 

På bas hör vi Mikael Fahleryd som 

är en av landets mest respekterade 

basister inom främst bluesgenren. 

 

På trummor hör vi slutligen Jim 

Ingvarsson. Jim har även spelat 

med Mönsterås Blues Band, MBB. 

 

Välkomna till en höjdarkväll för 

alla bluesvänner önskar 

 

Hasse Lehto  

Sven Zetterberg Blues Band 30/3 

Foto: Pelle Piano  
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Jazzklubb Nordost 

c/o Margit Annerstedt 

Täbyvägen 258  

187 50  TÄBY 

08-510 503 20  

PlusGiro 19 25 83-3  

www.jano.nu 

jano@jano.nu 

Tf Ordförande 

Birgitta Fogelvik 

birgitta.fogelvik@ 

gmail.com 

076-81 81 333  

Orkesterbokare 

Hayati Kafe 

Tomtebogatan 20 

113 38  STOCKHOLM 

08-34 98 80 

hayati@comhem.se 

Styrelseledamöter 

Lennart Andersson 

Margit Annerstedt 

Mats Blomberg 

Hayati Kafe 

Hans Lehto 

Inger Lindén 

Birgit Litzell 

Kjell Lövbom 

Marie-Louise Margolis 

Ansvarig utgivare 

Margit Annerstedt  

Layout 

Kristina Blomberg 

Jazzteckningar 

Anders Lundmark 

Tryck 

Grafiska Punkten i Växjö 

Medlems-/entréavgifter våren 2014. Endast kontant betalning i kassan. 
 

Medlemsavgift, 150 kr/halvår, berättigar till fast entré 100 kr per konsert. 

 

Köp till abonnemangsbiljett för 450 kr inkl moms/halvår (totalt 600 kr inkl medlemsavgift) så har du fri 

entré till alla säsongens konserter. 

 

Entré för icke medlem 150–250 kr inkl moms beroende på artist. Ungdomar under 20 år gratis entré. 

Gäller även lärare med elever i sällskap. 

 

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 ju 

titta in utan extra kostnad och kanske hitta någon musik som man inte tidigare upptäckt. 

 

Medlemmar får klubbtidningen PiJano samt ibland annan information hemsänd. 

 

Alla JANOs inkomster går till musikergager, tidningen PiJano, administration samt en liten del till övriga 

kostnader. Inga arvoden betalas till klubbens styrelse eller andra funktionärer. 

 

Som JANO-medlem får du rabatt när du besöker andra klubbar i Stockholmsområdet som är anslutna till 

Svensk Jazz – det finns ett tiotal. 

Bidrag till nästa nummer 
 
av PiJano önskas senast den 15 augusti. 

 

Skickas till Mats Blomberg 

m.bg@telia.com 

Så här hittar du till oss 
 

Från Stockholm city (17 km). 

 

Med bil: 
Kör E18 norrut mot Norrtälje. Ta av vid avfarten Täby 

Kyrkby/Viggbyholm. Sväng vänster och fortsätt under 

järnvägen, därefter vänster i rondellen. Vid Statoil bensin-

station sväng höger och följ Kemistvägen till Täby Park 

Hotel. 

 

Med allmänna kommunikationer: 
Ta tunnelbana eller buss till station Tekniska Högskolan. 

Därefter Roslagsbanan mot Österskär. Kliv av på station 

Galoppfältet. Sedan går du Kemistvägen till hotellet (ca 

10 min). 

Jazzklubb Nordost, c/o Annerstedt, Täbyvägen 258, 187 50 TÄBY 

Vill du spela hos JANO? 
 

Läs på hemsidan www.jano.nu under 

knappen  

 

ÅRSMÖTE 2/3 kl 16.00 
 

På Täby Park Hotel  

Konferensrum plan 6 

Stadgeenlig dagordning finns på 

hemsidan. 


