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Jazzen värmer i november-
mörkret...

Program oktob€r - november 2000

29110 Svante Thuresson & Kathrine
Madsen med Claes Crona Trio

5l1L Jamsession med Huskompet
FRI ENTRE

rztLt

19ltt

26tLt

Blommans Dixieland Band

Agneta Bauman med Bosse
Broberg och Gösta Rundquist Thio

Dragspelsjazz med Sören Rydgren
& Lasse Karlsands Första Förband II

Arr. JazzkluHc Nordost . Täby Kultur- ocl: Itusikskofa . Studieförburrdet



Jazzvånner!

Det var en fantastisk start på hösten om jag får säga det själv. Många, många

trotsade det fina vädret och Olympiska spelen för att fä vara med om den unika
upplevelsen av att ha ett gäng som heter duga på scenen. Ronnie Gardiner hade

samlat Ulf Johansson-Werre, Nisse Sandström, Andreas Pettersson och Jörgen

Smeby kring sig och det blev fantastiskt. Publiken var med som vanligt och
inspirerade. Ingen ville egentligen gå hem den kvällen. Långa set och korta
pauser. Tvärtom var det i söndags. Ja, det vill säga musiken, Sandviken Big Band

var hiirlig och sångerskan lika så men det var korta set och långa pauser. Jag

skriver detta för att också ta upp frågan som ibland uppstår. Hur länge skall dom
spela egentligen. Vi har ju tiden 18.30 - 2I.30 som ram och det iir en län1,20 är

lång tradition. Jag har under alla dessa år som jag varit ordförande, minst 10 år
jag minns inte så noga, haft ansvaret att få musikerna att följa detta något så neir.

Det är inte alltid lätt och egentligen inte alltid rätt. Alla passar inte in i den

rytmen. Så vad jag vill säga egentligen är väl att vi måste vara flexibla. Ibland
kanske musiken tar slut något före halv tio, men vi har, som igar, ändå fått
uppleva väldigt mycket skön musik med hög kvalitet. Ibland dr det, som när

Ronnie Gardiner kommer igång, hiirligt attfä fortsätta en stund till. Så ta det med

ro! Var inte så noga med minuterna! Njut av det som gives säger jag lika mycket
till mig själv som till Dig.

För övrigt hoppas jag på en god fortsättning på hösten. Vi måste ge en eloge

till köket på Täby Park Hotel eller hur? Maten åir toppen! Tack restaurangchef,

kock, kallskänka och alla andra som arbetar på söndagarna!

Vi arbetar nu med att förbereda vårens program. Önskemålen duggar in. Arne
Domnerus iir önskad. Det var länge sedan nu, tycker många. Dicken Hedrenius

och Esbjörn Svensson är andra narnn som ndmns. Vad önskar Du? Tala om det för
oss nrir vi träffas.

Väl mött

Tillgivna

Btrgittawifr,onder



oa

TABY JAZZ CAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby

Söndagar kl 18.30

Trion: Claes Crona p, Hans Backenroth b,

Petur "Island" Östlund dr

Svante Thuresson har framträtt många

gånger hos oss, så ock Claes Crona, som ju
har en av landets bästa triokombinationer.
Katrine Madsen är dock ny för oss. Hon
började låta tala om sig för bara några få år

sedan. Hon betraktas som en av de bästa

yngre vokalisterna och i just det här
sammanhanget med Thuresson och Crona
har hon förekommit flitigt på senare tid.

Thuresson och Madsen är ett par som
kompletterar varandra på ett ypperligt sätt.

Så vi kan säga att här förenas tre storheter,
två vokalister och en topp-trio, som var och
en för sig skulle kunna stå för en verklig
helkväll. Laddat för vokaljazzfest!

:#no-, S"*te nrffi -*'ffi;,,l,,i
\4adsen med Claes Crona Trio

Katrine Madsen

Svante Thuresson



Huskompet: Tommy Larsson p, Jan
Ottosson b, Ingemar Björkman dr

Första söndagen i november åir alltid
vikt för jamsession och som vanligt har vi
vårt beprövade Huskomp på plats.

Mycket välkomna, jammare och
lyssnare! FRI ENTRE.

Tommy Larsson Foto Sven Boija

AttTtE cfirs ttoN tN

VäIkommen till Studieftirbundet Vuxenskolan och TMI!
TIVII - Täby Musikinstitut ftir atla åldrar

TMI har studiecirklar för dig som vill låira dig spela.
Instrumenten åir Keyboard, Elgitar,
Elbas, Trummor och Slagverk.
TMI har även undervisning i sång,

piano och akustisk gitarr.

etE»
V

StudieftirbundetVuxensl<olan, Kemistvtigen 14, Box 137, 183 22 Tdby
Tel: a8-756 40 60,756 50 60 Fax: 08-756 It 60

4



att melodierna får det rätta svänget ...håir

har du allt för att det ska bli en lyckad kväll
på Täby Park Hotel".

Janne Leijd tp/voc, Kaj Sifvert tb, Claes-

Göran Sterner ss, Sven-Eric Blom bio, Sten

Sandahl sousaphone, Rei Tideström dr.

Blommans Dixieland Band har stark
anknytning till vår Jazzklubb Nordost. Rei
Tideström var med och grundade före-
ningen och han var också styrelsemedlem
och medverkade på vår allra första Jazzfest
i Tibble Teater 1979. Blomman, d.v.s

Sven-Eric Blom, bildade det hiir bandet
kort efter detta, och gruppen ångar vidare
med oförminskad hastighet. Som ni vet
låter det mycket 20-tal om musiken, åt Bix
Beiderbecke-hållet. Och bandet har blivit
så fast rotat på restaurang Louis vid
Medborgarplatsen att man numera kallar
sin musik för "södersväng".

Blomman framhåller i brev till oss att
hans banjo åir fran 1926 och att han "ser till

Vi satsar på musik och kultur

Medborgarskolan Södra Roslagen
Kryssarvägen 20, Niisby Park
Box 3103 183 03 Täby
Tel756 00 45 Fax 732 58 98

B {omm$r$ Dixjetaru{ fi on{

(Jasse Sterne, Sven-§ric Elam (Blamman), Kaj Sifuert, Jan Leijd, Sten Sandahl

Välkommen!

Sittande ReiTide§röm.



Bosse Broberg tp, Gösta Rundquist p, Hans
Backenroth b, Johan Löfcrantz dr, Agneta
Baumannvoc.

Den här kvällen har likheter med vår
kväll i oktober med Thuresson-Madsen-
Crona. Återigen en av landets bästa trio-
kombinationer och i fronten två stiimmor
som kompletterar varandra. Skillnaden iir
att hiir iir det en sjungande trumpet som

samverkar med sångrösten.

Agneta Baumann har ett långt liv som

musiker att se tillbaka på. Det iir dock först
på senare tid som hon har valt att fokusera
enbart pä jazz. En CD kom i början av året

och den fick lysande recensioner, liksom
även Agneta Baumanns konserter i
Stockholm och runt om i landet. "Lysande
gestaltning" skrev Per Wik6n i Orkester
Journalen. Han skriver vidare: "Billie
Holiday iir. en inspirationskälla förstås, och
en själs-syster iA väl Anita O'Day... Hon iir
en påirla till sångerska, en sällsynt stark
personlighet" Måns Wallgren i DN skrev:
"Agneta Baumann iir standardrepertoarens

drottning... Dessutom har hon en förmåga

att krypa innanför skinnet som många

svenska j azzsångerskor saknar". "Agneta

har en ytterst behaglig framtoning", skrev
Bibben Fagerström i KulturNytt Sjuhiirad.
Ingrid Strömdahl i Svenska Dagbladet talar

om "självklar och internationell fram-
toning"; "...bider sig fast i lytteren", skriver
Torbjörn Sjögren i köpenhamnstidningen
Politiken. "En mogen mästarinna som

sovrat bort alla oväsentligheter och så att

säga 'gått in på benen' såväl melodiskt,
harmoniskt och textmässigt i allt hon gör",
säger Olle Molander i Östersunds-Posten.

Agneta Baumann har gjort en platta med
högklassig jazztidigare, den kom 1996 och
hette "ATime For Love". Dåir är bl.a
Anders Lindskog med. Den nya plattan

lanserar samma kvintett som vi f år höra
hos oss denna afton. Hon har turnerat med
den i Sverige, Ryssland, Polen och
Danmark.

Och nu kommer hon alltså till Täby Park
Hotel, som verkligen kan ge henne den

vackra och akustiskt fullödiga lokal som

hon förtjänar!

Agneta Baumann Foto Cederman
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Förbandet: Erik Hciusler s, Christer Bull-
Simonsen b, Per Alm B, Lars Karlsand b,

Andrö Ferrari dr

Sören Rydgren acc, Gösta Svensson p/ts,
Lars Ekström b/voc, Kjell Hrigglund dr

Det var meningen att Bengan Jansson

skulle ha bjudit på den här kvällens portion
av dragspelsjazz. Men saker tillstötte och vi
kan nu lugna alla Bengan-fans med att

denne unge virtuos kommer till oss till
våren i stället.

Till all lycka visade det sig att Sören

Rydgren var ledig denna afton, så drag-

spelsvännerna blir verkligen inte lottlösa.

Ni minns Sören från hans förra framträ-
dande hos oss i mars 1999.Han iir ju en

ovanligt komplett musiker. Han blev juni-
ormästare i dragspel L953, nar han var elva
år. Han har fått Albin Hagström-priset och
han har spelat på Nobelfesten. Förutom att
behzirska en bred repertoar från många
genrer rir han också en intressant komposi-
tör. Han vill gärna fylla tomrummet mellan
den enkla och den extremt moderna musi-
ken, har han sagt vid ett intervjutillfälle.

Förra gången vi hörde Sören Rydgren
hade han med sig Kjell Öhmans trio. Den
här gången iir det Gösta Svensson som fått
förtroendet. Han kan höras på Hayati Kaf6s
senaste platta. Denna tidnings anmälare

uppskattade hans insats och utniimnde
honom till "Nedre Norrlands Hank Jones".

Vi tror inde det var några alltför grova
överord. Kom, och döm själva! Han spelar

tenorsax också. Basisten Ekström iir en

ypperlig vokalist.



De första femtio minuterna ska vi bli
uppviirmda av den eminenta kvintett som

var förband till Lill-Bength Erixon i våras.

Fem ynglingar som var med nåir JANO

bildades och som har växt sig musikaliskt

stora sedan dess. Saxofonisten Erik Häusler

och trummisen Andr6 Ferarri har etablerat

sig som välkända proffs, resten av gruppen

åir högkvalifiserade doldisar.

Dåirmed hoppas vi kunna ge er en värdig

avslutning på en ovanligt lyckad säsong!

Lasse Karlsand

Gurgelkottskivor presenterar stolt:

SVERIGE SM.GULD
MCd DICKEN HEDRBNIUS

(Grugelkott CD 22)

Hej. Jag heter Dicken och iir direktör för
Gurgelkottskivor. Jag har ganska nyligen

flyttat till Vallentuna och självfallet har jag

gått med i JANO. Nu har jag låtit spela in en

skivamed mig sjrilv diirjag spelarmed
några musikanter som jag älskar: Martin
Wikström, Hakan Trygger, Fredrik
Ljungqvist, Per "Texas" Johansson, Henrik
Blomm6, Charlie Malmberg, John Högman,

Catta Friddn Hedrenius, Johan Hörl6n och

Maria Friberg. Själv spelar jag trombon.

Musiken iir svängig, melodiös iazzblandat
med mesiga låtar som sjungs på svenska.

Så hiir skaffar du ett eget SVERIGE SM-

GULD: sätt in t25 Yr päpg 1235926-l
(Hedrenius) så kommer skivan med posten

(porto ingår). Det går även att köpa direkt av

mig om vi träffas. Eller varför inte fråga din

skivhandlare?
Min e-post: cattadicken @ telia.com.

P.S. Boka gåirna min trio "De tre Bråkarna

Buse" (Trygger, Wikström, Hedrenius) för
ett liveframträdande (ev. med gäster)!



Nytt publikrekord 574 personer Iyssnade till Lill Lindfors
den 9 april 2000

Det gamla rekordet är från den 28 april 199Gr 504 personer kom
och lyssnade till Svend Asmussen

Lilt
Lindfors

Claes
Crona

Foto: Åke Aretl



vÅrunuMET

Den t2 mars var det vårjam med Hus-
kompet. Inte mindre än 17 jammare hade

kommit tillstädes och en talrik publik fick
en omväxlande och glad kviill. På scenen

uppträdde:
Nils Andersson och Olle Nilsson

trumpet, S O Malmberg klarinett, Kay
Welander klarinett och barytonsax, Björn
Jiirvheden altsax, Leif Klint, Horst Hart och
Lasse Dahlgren tenor, Nils Nilsson och
Sven Steneby piano, Bosse Ehrenholm
gitaru,Arne Elsdn, Mårten Nilsson och
Berth Vinghammar trummor, Mats Jadin
trummor och violin samt Lisbeth Bäse och
Gunnar Bergfalk sang.

Björns Skivor/Bear Records
Björn Egneby
Box 465
128 07 SKÖNDAL

Hemsida:
http ://home.swipnet.se/bea rrecords

e-mail : bea r. records@swipnet.se
tel & fax: 08 - 604 4194

Blommans Dixieland Band

Blommans Dixieland Band fortsätter med
gladlazz på Restaurant Louis, Söder-

hallarna, Medborgarplatsen. Som vanligt
spelar vi va{e vecka på onsdagar kl. 19.30

- 22.30. Då kan du njuta av både musik
och god mat. Och du vet välatt det iir

gratis entr6 så det iir bara att slinka in. Ta

med dig goa vänner och utnyttja höst-
kvällarna till något trevligt. Blomman och

alla andra i gåinget lovar dig svängiga
kvällar

SAMLARMATERIAL

Gamla årgångar av OJ och Estrad, artiklar
om jazz ur svensk dagspress, foton,
jazzböcker m.m. har tillvaratagits av

Annika Forslund, som har telefon
570 195 66

Radio Viking FM 101,4

Lördagar kl 13,00 och
Söndagar kl 12,00

Kicki Lindroth

{€******

Jazz ombord!
Söndagar 20 aug. - 17 dec.

15.00- och 18.30-turen

Svenska Jazzband,
City Jazz

PatrikAjax6n kvartett
Lill Bengt Trio

Tommy Löbel Swingband
med flera

ECKERÖ LINJEN

{<*{€****

Norrtälje Jazzklubb, Stadt's salonger

Torsd.2nov kl 19,00

Swingsters

Torsd. 16 nov. kl 19,00

Mississippi Seven & Mama Nelson

Torsd. 30 nov. kl 19,00

Furusundsquintetten

Torsd. 14 dec. kl 19,00

L. A.Iazz Quartet
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.Iazzklubbar runt Stockholm

Jazzklubb Syd
Barbro Nylander

Bjursätrag 120 124 64Bandhagen

Haninge Jazzkhtbb
Olle Frisk

Vikingavägen2l 136 43 Haninge

Tyresö Jazz & Blues Club
Sune Linder

Box 160 135 23 Tyresö

Jazzens Vänner i Norrtälje
Börje Jörgensen

Floragatan 9 761 3l Norrtälje

Sundbybergs Jazzklubb
Lennart Enwall

Logdansvä gen 26 172 42 Sundbyberg

J azzf ör eningen S karpnäck
Box6056 l2206Enskede

Jazz & Blues, restaurang C3L
Masten

Onsd. 25 okt kl 19.30
Cecilia Wennerström Quartet & Sara
Larsson

Mand. 6 nov kl. 19.30
liding Hammers

.25 nov kl 19.00
ngtävling Hej o Hå med Peter

resö Jazzband

nsd. 6 dec. kl 19.30

§ell Ohmans Kvartett

Avgifterna hösten -00

Medlemsavgift/halvär 150,-
Abonnemangsavgift/halvår 350,-
Medlemsentr6lkonsert 60,-
Entrd 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 t2inker gå på fyra konserter så lönar
sig abonnemang, och ndr man ändå har betalt
så kan man ju titta in utan extra kostnad och
kanske hitta någon musik som man tidigare inte
kiint till.

Enfifavgiften för medlemmar höjs aldrig
oavsett evenemangets kvalite, vilket diiremot
kan ske med entrdn för icke medlemmar.
Medlemmar får klubbtidningen PIJANO samt
övrig information hemsänd.

Alla inkomster JANO har går till musik-
gager, tidningen, administration, piano-
stämningar samt en liten den till övriga
kostnader. Observera att inga arvoden utgår till
klubbens funktionåirer samt att Täby park Hotel
står för lokalen.

Jazzklabb Syd Rågsveds Folkets Hus

Lörd28 okt. kl 12.00
Orkesterparaden med solist

Tis. 7 nov kl 19.30
PatrikAjax6n

Tis.21 nov. kl 19.30
Jamsession, Värd Curre Landberg

Tis. 5 dec. kl 19.30
Poison Mixers
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Täby Jazz Caf6
Söndagar kl 18.30 - 21,.30

Täby Park Hotel
08 - 732 80 60

*
Puben serverar smårätter till

" Jazzpriser" fullständiga rättigheter.
{€

Konstutställning

Färdbeskrivning
Från Stockholm city (17 km)

Med bil: Följ skyltar mot motorväg E18 till
Norrtälje eller E 4 nomrt mot Arlanda/-
Sundsvall.
E18 - följ motorvägen norrut mot Norrtälje.
Tag av vid avfarten Täby Kyrkby/Viggbyholm.
Sväng vänster och fortsätt överjärnvägen, där-
efter första vänster igen vid Badmintontältet
(Marknadsvägen). Vid Statoil bensinstation
sväng höger och följ Kemistvägen till slutet diir
Täby Park Hotel rir beläget.
E4 - följ motorvägen norrut mot Arlanda/-
Sundsvall. Tag av avfart till E18 nomrt mot
Norrtälje. Se fåirdbeskrivning E1 8.

Allmänna kommunikationer: Tag tunnelbana
eller buss till station Tekniska Högskolan. Dåir-

ifran avgår Roslagsbanan mot Täby regelbun-
det under hela dagen. Tag linje mot Österskiir
och kliv av Station "Galoppfältet", sedan följer
Du Kemistvägen till slutet diir hotellet 2ir

beläget (ca 10 minuters promenad).

Birgitta Wikander
Per Sundbergs väg 5

183 63 Täby
Tfn:08 -7562468

Stig Lind6n
Åvavägen 11

187 32Täby
Tfi/fax: 08 - 758 91 36

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

margit.annerstedt @ swipnet.se

Bo Nerelius
Teknikvägen 17

186 32 Vallentuna
ffnltax:08 - 511 70669

Hans Ling
Nils Andersson
Birgit Litzell

Hayati Kaf6
Åke Arell
Per Kjellberg
Getrud Lönegren

Ordförande:

Vice ordf.

Kassör/Red.:

Sel«eterare:

Övr ledam:

Suppleanter:

JANOs adress: Per Sundbergs väg 5
183 63 Täby, tfn: 08 - 756 24 68

JANOs postgironummer 19 25 83 - 3

JANOs medlems- och entr6avgifter:

* Medlemsavgift/halvår 150 kr
* Abonnemangsavgift/halvår 350 kr
I Medlemsentr6/konsert 60 kr
* Entr6 för icke medlem 80 - 120 kr

En av fördelarna med attvaramedlem 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.
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