
Populär lnformation
frän Jazzklubb Nordost

Höstens jazziga
kväIlar är här igen!

Program september - oktober 1996

29/9 Sandviken Big Band med
Hayati Kafd

6/10

13 /10

20/10

27/10

Jack Lidströms Hep Cats

Ydgren - Hult Duo
J O Lindholm Local Herd

Bengt Hallberg - Hans Backenroth

Amanda Sedgwick Kvartett
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Jazzvänner

Hösten stundar och med den nya sköna musikkvällar i JANOs regi. Vi har, som du
kan läsa i detta nummer av Pijano, ett fantastiskt program. Jag ser verkligen fram
emot att få träffa alla viinner igen och lyssna tillsammans.

Varen som gick bjöd ju på nagra fantastiska upplevelser som sent skall glömmas.

Sonya Hedenbratt inledde och hade en strå{ande kviill. Oj vad det svåinger om henne
och så kul hon äir att träffa. En god och glad Göteborgslady.

Och tiink att vi hade Svend Asmussen hos oss. Vilken kviill! Täby Park Hotel var
fyllt till bristningsgränsen, 504 betalande * personal och funktioniirer. Ändå var det
INGEN som klagade. Alla var nöjda och hade hört och sett bra. Det visar ju vilken
tillgang vi har i att få vara just i Täby Park Hotel, med de resurser som finns där.
Alla som arbetar diir ,ir ju också så trevliga och det kiinns verkligen som att alla drar
åt samma håll och vi iir goda kompisar. Ingela Lindberger, direktören, sffr med fast
hand, humor och gästviinlighet. "Det ordnar vi" ä'r hennes vanligaste svar.

Utbildningsradion, som har satsat pä lazz som tema under en längre period kon-
taktade oss också under våren. Birgitta Evert kom ut till Täby och giorde en inter-
vju. Det var Bo Nerelius och jag som intervjuades om JANO, dess historia, roliga,
dråpliga och spiinnande händelser. Birgitta bandade klippte och varvade i radio-
programmet våra mer eller mindre klipska svar med goda musikinslag av: Svend
Asmussen, Chet Baker, Monica Zetterlund, Hayati Kafd och Sonya Hedenbratt.

Vattenfestivalen i Stockholm inbjöd JANO att medverka på Blasieholmstorget första
festivalkvällen. Det var Täby som stod som viird för Hantverkstorget, organiserat av
företagarföreningen. Det var trevligt. Hans Ling hade dragit ihop en grupp som ut-
strålade spelglädje och bjöd pä många goda standards. Vi fick naturligtvis bra reklam
genom denna medverkan och delade också ut höstprogrammet till alla som stannade
till en stund för att lyssna.

Kort sagt mina vänner, Jazzklubben sjuder av liv
och lust. Vi vill att du kommer, tar med vänner,
vi far plats alla när jazzcaföt slår upp portarna
igen.

VÄLKOMMEN!

Tillgivna
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rÄgy JAZZCepp

Hayati Kafö

tr Kaätbruforuerffi
orrorwerfls oa

Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby
Söndagar kl 18.30 - 21.30

e9l9; 
. ....,...§ändvikhl,.Si§.;..Sfid.;,.&
,,,Hayati Kaf6

Sandviken iir ett våilmående norrlåindskt
brukssamhåille, med ett av landets iildsta
stå{verk. Ett centrum för det kulturella livet
i samhället har liinge varit kvåillens gäster:

Sandviken Big Band. Det åir ett band med
fast förankring. Man bygger på fritids-
musiker, som så ofta kommer från kommu-
nala musikskolan eller från samhåillets jazz-
gymnasium.

Samtidigt ligger ribban högt. Man samar-
betar ofta med de bästa täinkbara professio-
nella artister och bandet har varit en bas

för norrliindska storheter som "Jonken"
Jonsson, Lena Jansson, Jonny Johansson

och den underfundige slagverkaren Gus
Dahlberg. Bandet startades 1968, ur-
sprungligen som en studiecirkel i ABF.
Numera stöttas det ekonomiskt av Sand-

vikens kommun och Statens Kulturråd.

Det har turnerat flitigt, både i Sverige och
utornlands och rönt idel bifall. Bl a har det
erövrat första pris vid storbandsfestivalen i
Imatra, Finland. Gamle jazzveterunen

Gunnar Hoffsten, som numera skriver om
jazz i tidningen Östgöta-Correspondenten,
har undrat "orn det finns något bättre
storband i landet". Monica Borrfors nöjde
sig inte med att undra - hon utnämnde
bandet "inte bara till det bästa, utan även
det roligaste storbandet i Sverige" (allt
enligt referat i Arbetarbladet i Gävle).

Elegans, raffinemang och humor utmärker
bandet. Trycket är enormt och arremangen
perfekta. Det räcker kanske med att näm-
na, att bäde Gösta Rundqvist och Jonny
Johansson har bidragit till orkestermappen.
Allt detta har lett till en stadigt stigande

uppskattning i allt vidare kretsar. Därför

kom det inte som någon överraskning, när
vi bland önskemå{en fran vara lyssnare fick
ett om Sandviken Big Band med Hayati
Kaf6. Ingen dum kombination - Hayati
Kaf6 har samarbetat med bandet förr, bl a
på skiva. Så den id6n köpte vi giirna. Och
vi överlåter åt gästerna och vår egen
Hayati att öppna vår höstsäsong.

Var så goda!

. %Bf Abrfost
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EXTRA EXTRA BXTRA BXTRA EXTRA

Dagen före vår officiella säsongstart, lör-

dag den 28/9, bjuder vi på en extra gratis-

konsert i Täby Park Hotel. Kl 15.00 -

17.00 spelar flöjtisten Staffan Hallgren och

gitarristen Jonny Johansson, samtidigt som

äet ar möjligt att bese konstutstållningen i
gallerierna på plan två och tre. Konserten

ingår i Täby Kulturfestival, som pågår i
dagarna två, den 27 - 2819. Ta med er

vänner och bekanta efter lördagsshoppin-

gen och ge dem en gratischans att upptäcka

uåt koltot.lla pärla, Täby Park Hotel - och

att höra två av viirldens intressantaste

musiker på sina respektive instrument!

Jack Lidström
Foto graf: Charlie Meruk

6ii10::,::iräök:r:Liffi.f'öms;;,;rxe[,,,cä

Jack Lidström tp, Stephan Lindstein tb,

Totte Ahtberg cl, Per larsson p, Gunnar

lohnsson b, Leif Hål@nsson dr.

Jack Lidström iir en svensk jazzklassiker.

Han blev snabbt det ledande namnet inom

den svenska skolbandsjazzen pä 40-talet,

spelade som semi-proffs redan n?ir han gick

i gymnasiets andra ring, slog rader av

publikrekord i folkparkerna, blev fast an-

sälld kapellmästare pä legendariska nöjes-

templet Nalen, fick inspelningar utgivna på

Pacific lazz i USA, giorde succd i Tysk-

land, medverkade i två svenska lfurgfilmer
(1947 och 1949). Allt tillsammans med ett

band, som han bildade, drev och satte sin

prägel på: Hep Cats.

Bandet bildades 1947 och bestod från

början av Jack på kornett, Erik Fernblad

tb, Stig Ericsson cl, Gösta Stenström p,

Eddie Andersson b och "Stubben" Kallin
dr. Förebild var framförallt plattor med

Kid Orys orkester, där Mutt Carey spelade

trumpet. 1949 kom Louis Armstrong till
Stockholm med sin s k Drömsextett. Hep

Cats fanns på plats när planet landade på

Bromma och mötte med musik.

Drömsextetten blev en viltig influens. Hep

Cats spelade med mycket av det bandets

swingbetonade flyt, som skilde sig väsent-

ligt fran annan mera dogmatiskttadiazz.
1949 var f ö det år, då ToPsY Lindblom

släppte in skolbanden pä Nalen. De drog

en ungdomlig jättepublik. Jack Lidström

uppnådde så smä,ningom status som fast

anställd NalenkaPellmästare .

I en artikel i Svenska Dagbladet från mars

1960 riiknas de fast anställda Nalenbanden

upp. Det var: Arne Domnerus orkester,

Hacke Björkstens, Claes-Göran Cronas,

Carl-Henrik Norins, Göran Liljas och Jack

Lidströms. Sättningen på Jacks band hade

då ändrats i flera omgåmgar. Folke Rabe
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spelade trombon, Björn Jäderlund klarinett,
Per Larsson piano, Eric Lundborg bas och
Leif Håkansson trummor. Som synes fanns

redan då, för 36 år sedan, tre medlemmar
av det Hep Cats, som vi får höra pä Jazz-

kaf6et.

Vågen av Beatlesinspirerad popmusik bi-
drog till en försvagning av den breda publi-
kens instresse för jazz. Jack Lidström
använde ett par år åt att spela på kryss-
ningsfartyget Gripsholm. 1967 började han
på Stockåolms Borgarskola. Han skaffade
sig en klassisk trumpetutbildning under
ledning av professor John Ericsson. Han
spelade en tid i Stockholms Filharmoniska
orkester och spelade Bachtrumpet i §rkor
i Sverige och Tyskland. Men 1975 äter
samlade Jack Hep Cats, då med lrnnart
Wahlberg på klarinett och Björn Milder pä
piano. Gruppen spelades in av Sveriges

television och började turnera igen. Inte
minst var uppskattningen i Finland. "Den
intressantaste europeiska jazzmusikern
genom tiderna i den traditionella skolan",
skrev Åboprofessorn Kurt Waller i
Hufuudstadsbladet 1980.

I en intervju i OJ (mars L976) säger Jack

Lidström: "Till skillnad mot vad måurga

tror är vår musik svarspelad... den måste

växa fram varje gang man spelar tills den

rätta balansen och det rätta stinget
kommer... Det åir fantastiskt viktigt för mig
att man spelar med 'rätt dialekt', att man
far fram det diir speciella suget som skiljer
jazz frän exempelvis schottis".

Han brukar lyckas!

l3l10i.i..Y,.ffifGn..,....HuIt..D l...iii,,ii.iii,...,,, ,.,,.,.,,, :
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Duon: Inrs Ydgren ts, Kalle Hult p

Local Herd: J O Lindholm as, Torbjörn
Allnrd g, Lars El«tröm b/voc, Inrs
Stålberg dr/voc, Magdalerw Konefol voc.

Ydgren - Hult baserar sitt program friimst
på Thelonius Monk-kompositioner. Även
annat, nåirbeslåiktat material förekommer,
t ex låtar av Parker och Bud Powell. Teno-
risten Lars Ydgren har vi hört förr pä jazz-
kaf6et, framför allt i trion Hasse, Lasse och
Håkke. Kalle Hult är en ny bekantskap för
oss. En siirpräglad och personlig ung
musiker, som ni inte bör missa.

Jan-Olof Lindholm, lwpellmästare, och
Magdalena Konefal i Local Herd

\-,

v

Dags att lösa nytt medlemskort!!!



Frän jazzmetropolen Falun kommer
kvällens andra band, Local Herd, under

ledning av Falu Jazzklubbs ordförande L O
Lindholm. Han spelade hos oss för ganska

många år sedan, når vi höll till i Bibliote-
kets kafeteria, med en grupp som hette

F al:u J azzensemble. Kvällens kombination,
Local Herd, representerar ett nytt stadium i
J O Lindholms utveckling. Fran att ha rört
sig inom ett starkt Lee Konitz-påverkat
idiom har han utvecklat en ny sida hos sig

själv. Musiken har blivit gladare och in-
slaget av sång är dominerande. Han skriver
sjiilv mycket av bandets repertoar och gör

egna texter till de egna kompositionerna.

Den unga sångerskan Magdalena Konefal
skriver också en och annan text. Hon och

basisten Ekström och trumslagaren Stälberg

delar på vokalinslagen, var och en i sin

"bag". Speciellt unga Magdalena har väckt
uppmåirksamhet för sin röst och nanrrliga
musikalitet. "En av de finaste röster jag

vet", säger kapellmästaren Lindholm. "En
verklig begåvning i jazzskräet", skriver
Uno Pettersson i Falu-Kuriren. Dessutom

kan bandet toppa med de särpräglade in-
strumentalisterna Lindholm och Allard, den

sistnämnde en spännande ackompanjatör

och fin solist.

illCI"|t$ Böng[,,HäIIbörE &
,,...,.. Hän§ $äekenföth

Bengt Hallberg p, Hans Backenroth b

I serien svenska jazzklassiker har vi i
kväII glädjen att presentera en av de

största: Pianisten, kompositören och

arrangören Bengt Hallberg. Medlem av

Musikaliska Akademin, en av de första
svenska jazzmusiker som blev internatio-
nellt erkända. Han är också en av dem som

har den största musikaliska bredden. Han

är en av våra främsta improvisatörer, han

skriver musik för symfoniorkester, han har

giort filmmusik, gjort odödliga inspel-
ningar, pä trio som solist, som medmusiker
till Stan Getz och en rad andra av jazzens

största. Hiir tillsammans med den mest
efterfrågade av våra yngre basister.

Vi räknar med mycket folk i lokalen...

Bengt Hallberg
Foto:Paul C Deker
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Amanda Sedgwick cl/ss/as, Magnus Broo
tp, Filip Augustsson b, lesper Kviberg dr.

Amanda Sedgwick började som barn spela
fiol. Som tretton-åring gick hon över till
saxofon. Hon uppmiirksammades 1993, då
hon fick Faschings Viinners stipendium för
unga jazzmusiker. Hon utexaminerades
från Musikhögskolan i Stockholm 1995. I
ar har hon utsetts trll Jazz i Sverigevinnare,
vilket betyder att hon får göra en skiva på
miirket Caprice och en turnd, diir ett fram-
trädande pä lazzfestivalen i Umeå iir obli-
gatorislt.

Jazz i Sverige-skivan kommer att innehålla
en svit, som Amanda har skrivit för Kvar-
tetten, utökad med stråkkvaftett, klarinett
och flöjt. Kvartettens repertoar innhåIler
också många verk av hennes penna, liksom
av trumpetaren Magnus Broo.

Dags att lösa nytt medlemskon!!!

Dessutom använder man material av

lrnette Coleman, Charles Mingus och Erik
lolphy. Samspel och intuition är nyckelord
för den hiir gruppen. Förvåinta er fräsch
och uppslagsrik musik, fri, ibland vild,
men alltid med stark formkåinsla. Ni
kommer inte att ha trakigt på den håir
konserten!

Amarda Sedgwick

,*{..'1.å*t*{.
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Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan och TMI!
TMI - Täby Musikinstitut fdr barn och ungdom -

TMI har cirklar i jazz, hårdrock, funk,
synthpop, rock, jazzrock m m.
Instrumenten är Keyboard, Elgitarr,
Elbas och trummor.
TMI har även traditionell undervisning
på piano och akustisk gitarr.

GII-
V Studieförbundet Vuxenskolan, ldarknedsvägen 24,9, lg3 34 Täby

Tel.08 - 758 50 50
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Mandag 30 september 19.30

Jazzcafå Syd
Fria Teaterns foaj6, Högdalen

ALWAYS
Inträde 30 kr

ALWAYS iir ett av våra egna band och

består av Hålun Lindhe trumpet, Leif Wigh

altsax, Allan Pettersson tenors@c, Anders

Lindhe sång, Björn Lindsiö piano, Till
Mayer bas och Inge Biörk trumnnr.
Musiken rör sig från swing till postpop.

Söndag 20 oktober 13.00 - 18.00

Rägsveds Folkets Hus
ORKESTERPARADEN
Höstens stora jazzfest med en rad orkestrar
i var sitt 30-minuters program
Fri entr6

SKYNDA ANMIiL DIG OCH DITT
BAND TILL ORKESTERPARADEN!
Björn Wretman, Rondoväget 194,

142 41 Skogås, tel.77l 28 00

tar emot anmåilningar och ger information.

Mandag 11 november 19.30

lazzcaf{ Syd
Fria Teaterns foaj6, Högdalen

J AZZKLUBB SYDS STORBAND
Inträde 30 kr

Vårt eget STORBAI\D behöver våil ingen
närmare presentation.

Måndag 9 december 19.30
Jazzcafö Syd
Fria Teaterns foaj6, Högdalen
KRISTER ANDERSSON QUARTET
Inträde 50 kr

KRISTER ANDERSSON QUARTEI
består av Kister Andersson tenorsax och
klainett, Göran Strandberg piano, Bengt
Stark trummor, och Markus Wikström bas.

"Krister Andersson åir en av Sveriges stora
tenorsaxofonister och en av vär tids få
moderna jazzkJarinettister. Kristers musik
spänner över ett stort register av

stiimningar, från gripande vemod till stor

dramatik. Det är modernistisk musik, men

diirför inte svårtillgiinglig.

Den har ett djupt personligt tonfall i
jazzens tradition. Det iir musik som
fiingslar genom sin starka käinsla av hiir
och nu, sitt intensiva engagemang. Den åir

ett äventyr som hela tiden pågå,r, som alltid
börjar på nytt" . Albreh von Konow

Krister har belönats med Gyllene Skivan
1984 och 1993.

Program och tider laacafö Syd

J

J

firesö Jazz & Blues Club:

Mändag den 30 september kl 19.30

Baltic Quartet
Plats: Restaurang Sandelius, Tyresö

Centrum

Lördag den26 oktober kl 20.00-24-00

Dans till Jan Slottenäs storband och
Annika Risberg, Ilarlem Jazz Camels,
Lennart Wärmell Trio
Plats: Tyresö Centrum

\1/

V/

h,lLlttA oll4
Telefon 08 - 531 891 90
Telefax 08 - 531 722 44

Segersbyvägen 4, 145 63 NORSBORG

. Fyrfärgstryck uPP till 72x102. Rippning, repro. Original, sänning m m.



Berth Vinghammar och Lars Åkesson
trummor.

Höstjammet blir den 3/11, söndagen efter
Alla Helgons dag.

Program för Haninge Jazzklubb hösten
1996

Mandag 16 september:
Jamsession! Öppet hus dåir musiker och
lyssnare kan mötas, spela och lyssna.

Klubbens förnämliga husband, Mathias
Algotsson Trio, stå,r för kompet.

Tisdag l oktober:
Gunnar Bergsten med Mathias Algotsson
Trio

Tisdag 5 november:
Kustbandet.

Tisdag 3 december:
Bernt Rosengren/Maffy Falay med Mathias
Algotsson Trio

Musiken startar varje kväll kl 19.30
Entr6: 90 kr, 70 kr för medlemmar i
jazzklubbar (5 november förhöjd avgift)

la,a i rodio

Förutom jazzprogram i riksradion kan man
på andra radiostationer nrnt Stockholm
lyssna pä god jazz:

Radio Viking på Ekerö FM 101,4, har två
program som rekommenderas varmt:

Jazzgossarna (medlemmar ur Ekerö Royal
Jazz) spelar jazzskivor på mandagar kl20-
22. Repris trördagar kl 13-15.

Kicki och sonen Pontus spelar i pro-
grammet "Sentimental Journey" jazzskivor
på söndagar kl l2-L4.

P4 Radio Västmanland FM 100,5, spelar
ofta jazzmusik på vardagar.

9

repertoaren består av standards från
30- och 4O-talen. Kontakta Erik
Svanholm 08 - 715 06 43 eller 070 -
637 25 59.
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Bn dag på Hantverkstorget

Blasieholmstorg, som ligger mellan Berzelii Park och Karl XII's Torg, kalla-

des under årets Vattenfestival för Hantverkstorget. Där presenterade sig en rad

av Storstockholms kommuner, och först ut var Täby.

Förutom olika tät med utstiillningar av diverse slag fanns en scen, där pro-

grammen avlöste varandra frän kl t2.00 på dagen till sena kviillen. Kommun-

ledningen, Företagarföreningen, Täby Spelmansgille, en kvartett från Täby

symfoniorkester, Hemtygdsföreningen och Täby Dykarcetrter presenterade sig.

Årets företagare och Årets hantverksmästare samt Dagens gesåiIl framträdde.

Jan Herin från SAF och P O Edin flän LO diskuterade Sveriges ekonomi.

John Pohl berättade om gesiill- och mästarbrevens historia. En grupp vikingar
sjöng barbershop...

Som Festlig final på detta digra progrilm presenterades Täby Jazzkaf6, som

denna lite kulna och blåsiga afton bestod av halvannan timmes v'ärmarrde jazz

i huvudfåran, framförd av Hans Ling tenor, Anders Malmdn sang & piano,

Rune Enlund bas och Hans Karlsson trummor.

Två dagar senare var det grannkommunen Vallentunas tur att inta HanWerks-

torget. Även denna gang valde man vänlig och fotstampsstimulerande musik

som final. Bandet hette Sound of Sweden, en trio med bl a tenoristen Johan

Lewin.
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Avgifterna hösten L996

Avgifterna har till hösten 96 bara ändrats på en punkt, enfr6avgiften f<h med-
lemmar har höjts med 10,-.

* Medlemsavgiff/halvår
* Medlems- och Abonnemangsavgift/halvar
* MedlemsenE6/konsert
* Entr6 för icke medlem

Jano önskar att många löser abonnemang av två skäl:

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

Ett litet riikneexempel:
Antag 4 konsertbesök:

* Icke medlem
* Medlem
* Medlem med Abonnemang

150,-
300,-
50,-
80,- - 120,-

v_

+
l

Iry

4x100,-=400,-
150,-+4x50,-::irr8:_

v

V

Om man tänker gä pä ffra konserter så lönar sig abonnemangl) och niir man
åindå hil betalt så kan man ju titta in utan extra kostnad och kanske hitta någon
musik som rnn tidigare inte kiint till.

Entrdavgiften för medlemmar höjs aldrig oavsett evenemrngets kvalit6, vilket
dåiremot kan ske med entrdn för icke medlemmar.
Medlemmar far klubbtidningen PUANO samt övrig information hemsiind.

Alla inkomster JANO har går till musikergager, tidningen, adminisffation,
pianostilmningar samt en liten del till övriga kostnader. Observera att inga
arvoden utgfu till klubbens funktionäirer samt att Täby Park Hotel star för
lokalen.

Häilsningar Styrelsen

1) En JANO jubileums-T-shirt ingår vid köp av medlemskort med abonnemang, så länge lagret

räcker.
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Täby Jazz Caf6

Söndagar kl L8.30 '21.30
Täby Park Hotel

08 - 732 80 60
*

Puben serverar smårätter till
" jazzpriser", fullständi ga

rättigheter.
{<

Konstutställning

llur tar man sig till TäbY Jazzcafå

Om man fiirdas i motorfordon iir det E18

f d E3. Om man kommer från Stockholm

åker man via Roslagstull förbi Riksmus6et

och Mörby Centrum, följer E18 och tar av

vid den trafikplats som är s§ltad Vallen-

tuna/Viggbyholm.
Följ Bergtorpsvägen över jiirnvägen och

sväng vänster in på Marknadsvägen. Tag

första gatan till höger in på Kemistvägen.

Iazzcaföet ligger i Täby Park Hotel. Man

missar inte gärna byggnaden för det står

Täby Park Hotel med stora bokstäver pä

fasaden som vetter ut mot ett parkerings-

område (med gratisparkering dygnet runt).

Åker man kommunalt kan man våilja

Roslagsbanan från Stockholm Ostra. Man

åker mot Åkersberga/Österaker och stiger

av vid hpl Galoppfiiltet.
Ett flertal busslinjer finns också, t ex

610 eller 695 fran Danderyds sjukhus till
hpl Gribbylund södra.

Ordförande: Birgitta Wikander
Palissadgråind 60
187 46Taby
Tfn:08 -768 57 64

Vice ordf: Nils Andersson
Skaldvägen 34
187 70 Täby
Tfn: 08 - 510 119 35

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258

187 50 Täby
Tfn:08 - 510 503 20,635 4330

Bo Nerelius
Teknikvägen 17

186 32 Vallentuna
Tfn: 08 - 5ll 706 69

Hans Ling
Hayati Kafd
Stig Linddn

Rolf Lundh
Åke Arell
Per Kjellberg

Kassör:
Tf red.

Sekreterare:

Övr ledam:

Suppleanter:

JANOs adress: Palissadgränd 60

187 46 Täby, tfn:08 -76857 64

JANOs postgironunmmer 19 25 83 - 3

JANOs medlems- och entr6avgifter:

o Medlemsavgift/halvår 150 kr
o Abonnemangsavgift/halvår 300 kr
n Medlemsentr6/konsert 50 kr
u Entr6 fiir icke medlem 80 - 120 kr

En av fördelarna med att vara medlem i
JANO är givetvis rabatten på entrdavgiften
till Täby Jazzcafö. Samt förstås att få
Pilano hem i brevlådan. Men som JANO-
medlem får du också rabatt niir du besöker

andra SJR-anslutna klubbar i Stockholms-
området - det finns ett tiotal sådana.
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