
  

 

Höstens program: oktober-november 2011 

En medlemstidning från Jazzklubb Nordost i Täby  Nr 4/2011  Årgång 33 

Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby   Söndagar kl. 18:30 

Kassan och restaurangen öppnar 17:00, fullständiga rättigheter 

www.jano.nu 

Scott Hamilton   27:e november 
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Hej igen Jano vänner! 

Trälhavets Rederi AB 
Stråkvägen 2 

184 51 Österskär 

Vi stöder Jano 

JANO medlemmar erhåller 
10% rabatt på noter och tillbehör 

och 15% på instrument 

Attundafältet 6 Täby Centrum 

Ellagårdsvägen 40, 187 45 Täby 

Blommorna kommer från 

Samtidigt som jag skriver dessa 

rader sitter jag och funderar på 

den höststart som precis står för 

dörren. Trots 15 år i Janostyrel-

sen är det alltid lika spännande 

att vara med om startskottet för 

en ny säsong. Hur många av Er 

gamla vänner ställer upp på en 

ny runda? Hur många kommer 

att överhuvudtaget lösa med-

lemskort och därmed ge vår 

verksamhet en stabil ekonomisk 

grund? Hur många helt nya an-

sikten dyker upp, både från 

Täby och omgivande kommu-

ner? Alla är lika välkomna. 

 

Som sagt, efter en, åtminstone i 

våra trakter, fin sommar, har det 

känts stimulerande att ta tag i 

jazzklubbsarbetet igen. Vårav-

slutningen med runt 400 perso-

ner, som verkligen visade sin 

uppskattning av Leif Kronlund 

och hans musiker och sångare, 

bör ha gett mersmak. Har för 

övrigt färska hälsningar från 

Leif, som efter en intensiv som-

mar på Skansen, under vinter-

halvåret, då och då, spelar till 

dans på Vikinglinjens M/S Cin-

derella. Han tyckte april kvällen 

på Täby Park Hotel hade varit 

fantastisk. Apropå Kronlund-

kvällen. För dem som vill åter-

uppleva den eller missade den 

går det att från Jano köpa en tre 

timmars DVD, där allt finns 

återgivet. Finns bland annat i 

kassan varje konsertsöndag. En 

bra present till exempel. 

 

Många på scen var det då och vi 

tyckte därför det var lika bra att 

inleda hösten med pukor och 

trumpeter, alltså ett storband 

och valet föll på Rune Carlsson 

Big Band Experience. Helt 

plötsligt har premiären nu ägt 

rum, en varm och skön sista 

septembersöndag, kanske för 

vacker för att locka alla jazz-

vänner från sina landsställen i 

tid. De 125 som kom fick en fin 

kväll med mer eller mindre kän-

da storbandsarrangemang, rivi-

ga solon och många sånginsat-

ser av kapellmästaren Rune. Nu 

kör vi på nio söndagar till. 

 

Avslutningsvis vill jag nämna 

och samtidigt gratulera och 

tacka vederbörande för gjorda 

och förhoppningsvis kommande 

insatser för Jazzklubb Nordost. 

I detta fall både på och bakom 

scenen. Alltså samma dag som 

vår höststart. söndagen den 25 

september, fyllde Hayati Kafe 

70 år! Vi i styrelsen gratulerade 

då och ser fram emot fortsatt 

stimulerande samarbete.  

 

Väl mött på Täby Park Hotel! 

 

Per Kjellberg  
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Nu, när det är dags 

för andra halvlek av 

vår höstsäsong, kan 

vi inte hålla alla Jano 

medlemmar, som 

mest av allt älskar 

tradjazz, på halster 

längre. Vi vet att ni 

är många och gärna 

skulle lyssna på den-

na typ av musik ofta-

re, men vi hoppas 

ändå att flertalet av 

Janos medlemmar 

och besökare tycker 

om den omväxling vi 

erbjuder. Dessutom 

finns ju restaurang 

Louis i Söderhallar-

na vid Medborgar-

platsen, en verklig centralpunkt 

för den klassiska jazzen i Stock-

holm, med olika band varje 

kväll. 

 

Ett av husbanden på Louis är 

för övrigt kvällens Janogäster, 

Blommans Dixielandband. På 

Louis spelar de, sedan många 

år, minst en gång i månaden, 

hos oss inte fullt så ofta, senast i 

april 2008. Genom åren tillhör 

de dock de band som gästat oss 

flest antal gånger. Inte så kons-

tigt, då de är nästan jämnåriga 

med jazzklubb Nordost och har 

mycket av sina rötter i denna 

sektor av Stockholms förorter. 

”Blomman” har mer än en gång 

haft vänligheten att framhålla 

att det var mycket tack vare 

Jazzklubb Nordost, som bandet 

kunde bildas. 

 

Alltnog ”Blomman” var ingen 

duvunge 1978 heller, utan hade 

spelat klarinett i ett skoljazz-

band redan på 50-talet. Hade 

därför goda kontakter att få 

ihop ett band, nu när det blev 

tillfälle att spela mer på hem-

maplan i Täby och Vallentuna. 

 

Idag består Blommans Dixie-

landband av helt andra musiker 

än 1978, men har fortsatt att 

spela i samma anda med 1920-

talet som favoritdecennium. In-

spirationskällor och husgudar är 

fortfarande Bix Beiderbecke, 

Frank Teschemaker och Jean 

Goldkette. Konceptet har visat 

sig ha stark dragningskraft och 

trogna lyssnare dyker upp var 

de än visar sig på jazzställen 

och festivaler i och utanför Sve-

rige. Dagens band består av 

Sven-Eric Blom, banjo och ka-

pellmästare, Cilla Waller sjung-

er, Kaj Sivert, trombon och 

sång, Christer Fellers, trumpet 

och sång, Claes-Göran Sterner, 

sopran- och tenorsaxofoner, 

Hans Hultman-Boye, piano, 

Göran Stachewsky, kontrabas 

och Per Oldaeus, trummor, kla-

rinett och diverse flöjter.  

 

Varmt välkomna till en kväll i 

den klassiska jazzens tecken! 

 

Per Kjellberg 

Blommans Dixielandband 
 

30/10 

Foto © Lennart Dannstedt  
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Hösten har kommit även i år 

och vi närmar oss redan jazzter-

minens mitt, vilket i vanlig ord-

ning betyder att vi får mötas 

och jamma i klubben. På sön-

dag den 6:e november stampar 

vi in höstens jam i JANO. 

 

De senaste åren har vi kunnat 

glädja oss åt en något växande 

publiktillströmning på våra 

jamkvällar. Mellan 60 och 70 

lyssnande gäster har förärat oss 

med sin närvaro. Det innebär ett 

ansvar för alla presumtiva musi-

kanter att i möjligaste mån 

komma och delta i denna upp-

friskande kulturella verksamhet. 

 

Samtidigt som jag vill tacka alla 

flitiga jamdeltagare som för-

gyllt vår tillvaro vill jag slå ett 

slag för alla er som ännu inte 

tagit steget och kommit till oss. 

Nu har ni chansen igen. Antalet 

jammare brukar förunderligt 

nog bli tillräckligt för att skapa 

trevliga och spännande musik-

utbyten i jazzens tecken, men 

jag törs nästan lova att vi inte 

kan bli för många. Ju fler vi är 

tillsammans ju gladare vi blir. 

 

Jag tror också att huskompet 

bestående av Tommy Larsson 

(piano), Jan Ottosson (bas) och 

Ingemar Björkman (trummor) 

ser fram emot många nya och 

gamla musikanter. Spelar ni 

något av kompsektionens in-

strument så kan de dessutom få 

en liten välförtjänt paus i sitt 

energiska spelande under jam-

kvällen. 

 

Jag önskar således att alla huga-

de instrumenttrakterande jazz-

älskare dammar av sina instru-

ment och förenar sig i sönda-

gens jam. Likaledes välkomnar 

vi naturligtvis även den jazzspi-

sande publiken som gör jammet 

fulländat. 

 

Eder Tillgivne Jamledare 

Hasse Ling 

Jam 
 6/11 

Foto © Hans Lehto  
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Så var det dags för ett av våra 

”egna” fynd. Härligt när det dy-

ker upp nya, unga, spännande 

musiker och särskilt när en av 

dem trakterar ett på vår klubb 

mindre vanligt instrument. Filip 

Jers kvartett är något så ovan-

ligt som en jazzkvartett med 

kromatiskt munspel som ”lead” 

instrument.  

 

Bandledaren Filip Jers föddes 

1986 i Lund och växte upp i 

Höör. Filip började spela cello 

redan som 8-åring, men var 12-

13 när musiken på allvar blev 

en del av hans liv. I början var 

gitarr och munspel hans huvud-

instrument, men under gymna-

sietiden provade han också på 

piano, bas, mandolin, flöjt och 

dragspel. En sådan multimusi-

kant måste givetvis hamna på 

Kungliga Musikhögskolan i 

Stockholm, där han utexamine-

rades i år, som den förste nå-

gonsin med munspel som hu-

vudinstrument. Slutligen kan 

nämnas att Filip 2005 blev dub-

bel världsmästare i munspel och 

att han besökt 17 länder med 

sitt munspel. 

 

Filip Jers Kvartett bildades 

2008 och mycket av deras mu-

sik är inspirerad av munspelsgi-

ganten Toots Thielemans, som 

Jano för övrigt också haft gläd-

jen att se som gäst, minns säkert 

många av er. Kvartetten spelar 

en melodisk och lekfull jazz, 

där huvudingredienserna är 

jazzstandards, några svenska 

polskor och Filips egna kompo-

sitioner.  

Som många andra band har 

denna kvartett bildats av stu-

denter på Musikhögskolan, som 

upptäckt att de trivs att spela 

tillsammans. Gemensamt för 

alla Filip, Henrik, Johan och 

Niclas är att de tycker om att 

spela i olika konstellationer, att 

de komponerar lite själva och 

inte räds att prova andra grenar 

än jazzen på musikens rika träd. 

 

Sedan starten 2008 har kvartet-

ten spelat en hel del på olika 

platser i Sverige bland annat på 

Fasching och Nefertiti i Göte-

borg. De har även framträtt i 

Jazzradion P2. Undertecknad 

har upplevt dem live och tror 

mig kunna utlova en njutbar 

kväll, där inte minst Filip har 

förmåga att presentera program-

met på ett trevligt och avspänt 

sätt. 

 

Per Kjellberg  

Mimmi Anterot Quintet 
 

Mimmi Anterot, trumpet, Tom 

Gabrielsson, saxofon, Axel Fa-

gerberg, vibrafon, Elin Sand-

berg, bas och Karl-Henrik Ous-

bäck, trummor.  

 

Jano fortsätter sitt samarbete 

med Södra Latin. Medlemmar-

na i kvällens gäng har alla fått 

sin utbildning där. Två av dem 

går för övrigt fortfarande kvar, 

nämligen Elin och Karl-Henrik. 

Axel går för närvarande på 

Bollnäs Folkhögskolas jazzlinje 

och Mimmi och Tom på jazz-

linjen på Birka Folkhögskola. 

De fem har spelat tillsammans 

ett par år, men kvintetten bilda-

des så sent som i våras. Deras 

repertoar består främst av stan-

dardlåtar, men de spelar också 

egna kompositioner och arran-

gemang. 

Filip Jers Kvartett 
Förband: Mimmi Anterot Quintet 13/11 
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Filip Jers, munspel, Henrik Hallberg, gitarr, Johan Lindbom, bas, 

Niclas Lindström, trummor 
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Omväxling förnöjer brukar de 

flesta tycka. Efter förra sönda-

gens sköna, mer kammarbeto-

nade jazz kommer ikväll ett 

toppspeedat band som det verk-

ligen svänger om. 

 

Sångaren Anders Söderberg och 

basisten Emma Sannerviks 

mycket samspelta septett gör 

oerhört stiltrogna tolkningar av 

40- och 50-talets mest dansvän-

liga och medryckande blues-

nummer och noga utvalda egen-

komponerade alster. Bandet har 

genom flitigt spelande och tur-

nerande skapat sig en stor pu-

blik både i Sverige och utom-

lands. De har spelat i bland an-

nat Danmark, Belgien, Tysk-

land och Finland. Inte minst på 

Åland har de gjort sig mycket 

populära. Nästa år siktar de på 

England. 

 

Från det ursprungliga bandet 

från 2002 återstår idag bara 

Sweet Emma och Anders Sö-

derberg. 

I och med att repertoaren bred-

dades tillkom mera blås, som, i 

sin tur, gjorde den boogiebase-

rade musiken ännu mustigare. 

2006 kom bandets första skiva 

”More” som 2008 följdes av 

”Turn it up” och nu är deras 

tredje CD aktuell, en liveinspel-

ning gjord i Uppsala och döpt 

till ”Home Sweet Home”. Re-

kommenderas! 

 

Sweet Emma & The Mood 

Swingers kommer, att döma av 

ovanstående skivor, ge Janos 

publik en kväll med en härlig 

blandning av swing, boogie 

woogie och rhythm and blues. 

De tidstypiska kläder och ban-

dets erkänt glada och energiska 

scenuppträdande bör ge denna 

kväll en ytterligare dimension. 

I skrivande stund består bandet 

av Anders Söderberg, munspel 

och sång, Emma Sannervik, 

bas, Olle Thunström, saxofon, 

Magnus Ottner, gitarr, Kalle 

Sjölin, piano och Daniel Ols-

son, trummor.  

 

Välkomna till en riktig swing- 

och svängkväll! 

 

Per Kjellberg 

Sweet Emma 
 20/11 

Foto © Henrik Eriksson  
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Så är det då dags för säsong-

ens sista konsert. Och det blir 

en riktig höjdare som passar er, 

kära publik, som hand i hands-

ke.  

 

Tenorgiganten Scott Hamilton 

känner vi alla och många kan-

ske såg honom när han besökte 

oss den 20 november 2005. Det 

är alltså nästan på dagen 6 år 

sedan. Han spelar i en anda som 

minner om Coleman Hawkins, 

Ben Webster och Zoot Sims 

men han har även utvecklat sin 

egen stil.  

 

Som vanligt med dessa stora 

musiker har de ett gnistrande 

komp bestående av musiker 

som tillhör de allra bästa på sitt 

instrument. 

På piano hör vi Janne Lund-

gren. Janne har varit hos oss 

2004 så det är verkligen på ti-

den. Janne är lika hemmastadd 

inför en fullsatt publik på North 

Sea Jazz Festival i Rotterdam 

som på Bristol i Sumpan. Han 

är troligen den enda musiker 

som haft en leverans av en 

Steinway flygel från Köpen-

hamn till sitt hus i Ystad innan 

man visste om bjälklaget skulle 

hålla. 

På bas hör vi Jesper Bodilsen. 

Jesper tillhör en av många fina 

danska basister som kommit 

fram i kölvattnet efter Niels-

Henning Örsted-Pedersen. Här 

hemma har vi bland annat hört 

honom med Svante Turesson 

och Katrine Madsen. 

 

Danmark har inte bara fostrat 

många fina basister 

utan även trumsla-

gare. Kristian Leth 

är en av dem. Han 

spelar med många 

internationellt kän-

da musiker både i 

Danmark och utom-

lands. Kristians 

hjälte bland trum-

slagare är Alex 

Riel, vilket bådar 

gott. 

 

Eftersom vi slutar i 

slutet på november 

så hinner alla hem 

och baka pepparka-

kor och koka glögg 

utan att ha dåligt 

samvete för JANO. 

 

 

Vi önskar er alla välkomna till-

baka i slutet på januari nästa år 

hälsar 

 

Hasse Lehto 

Scott Hamilton med Jan Lundgren 
Jesper Bodilsen, Kristian Leth  27/11 

Scott Hamilton ts, Jan Lundgren p, Jesper Bodilsen b, Kristian Leth tr 

F
o
to

 ©
 M

ar
ti

n
 G

le
it
  

Jan Lundgren 

F
o
to

 ©
 L

as
se

 S
eg

er
 



8 

 

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 

Ordförande 

Per Kjellberg 

Violvägen 6 

186 34  VALLENTUNA 

08-511 728 67 

Orkesterbokare 

Hayati Kafe 

Tomtebogatan 20 

113 38  STOCKHOLM 

08-34 98 80 

hayati@comhem.se 

Styrelseledamöter 

Lennart Andersson 

Margit Annerstedt 

Mats Blomberg 

Hans Lehto 

Hans Ling 

Inger Lindén 

Birgit Litzell 

Marie-Louise Margolis   

Ansvarig utgivare 

Margit Annerstedt  

Layout 

Kristina Blomberg 

Jazzteckningar 

Anders Lundmark 

Tryck 

Grafiska Punkten i Växjö 

Medlems-/entréavgifter hösten 2011. Endast kontant betalning i kassan. 
 

Medlemsavgift, 150 kr/halvår, berättigar till fast entré 80 kr per konsert. 

 

Förhöjd medlemsavgift 500 kr/halvår (abonnemang) ger fri entré till alla säsongens konserter. 

 

Entré för icke medlem 100–200 kr 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, pianostämningar 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 SJR-anslutna klubbar i Stockholmsområdet – det 

finns ett tiotal. 

Bidrag till nästa nummer 
av PiJano önskas senast den  

20 december 2011. 

 

Skickas till ansvarig utgivare: 

 

Margit Annerstedt 

Täbyvägen 258 

187 50 Täby 

 

margit.annerstedt@glocalnet.net 

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 


