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B mars
Louise Hoffsten med
Claes Grona Trio
Louise Holfsten har fått flera utmärkelser, bland annat fick hon

1993 en Grammy för "Bästa kvinnliga artist" och har flera gånger

varit nominerad till den. 1996 fick hon Povels "Karamellodiktsti-

pendium". Hon är hedersdoktor vid Linköpings universitet.

I5 mars
Göran Lars6n Quartet
med Joonatan Rautio
Det blir klassiskt gungande 50-talslazz i Dexter Gordons anda.

Repertoaren innefattar även låtar av Duke Ellington, Dizzie

Gillespie, Tadd Dameron och Joe Zawinul.

22 mars

Revival Jazz Band
Kvällen kommer att ägnas åt Sidney Bechet, hans

musik och liv. Vi får höra tolkningar som förknippas

med Sidney varvat med berättelser ur hans liv.

29 mars

Vocation
Vi säger bara Gals and Pals, The Beal Group och

Manhattan Transfer. Vi är iättestolta att kunna välkomna

Vocation i kväll. Vi har ju bara 30-års jubileum en gång!

Itr hnt

5 april
"Meta sings Ella"

Populär information
från Jazzklubb Nordost
Argång 31 Nr 2/2A09
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Meta Roos har

varit sångerska

på heltid i 25 år.

2008 blev hon

utsedd till årets
"Anita O'Day"
pristagare.

Programmet om

Ella har Meta

uppträtt med på

jazzklubbar trän

non till söder.

Överallt har hon

dragit stor publik

och gjort succ6.

Ii ufiuny
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JAZZKLUBB NORDOST

Söndagar kl 18.30
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby

Arr. Jazzklubb Nordost



Hej igen alla kcira

Jano-vcinner I

Vilken smakstart det blev på
Janos vårsrisong. Så stod han

då cintligen dcir igen, den ldnge

eft e rfr ågad e dr a gs p e I sv i r tu o s e n

och glcidj espridaren B engan

Jansson med grymt komp.

Han bjdd på en hcirlig blandning
av j azz, folkrnusik och visor På
vissidan minns manframför allt
ett par underjilndiga texter av

Allan Edwall. Och vad betrriffar
jazzen och follonusiken lyckades

trionförmedla hur dess stilar
befruktar verann. Tala om svdng.

Och passande nog avslutades

kvcillen med gamle Jano-vcin-
nen Erik Franks Novelty ac-

cordion. Publiken på ncira 250

lcimnade TPH med ett leende På
Itipparna och Bengan trivdes så

bra att han hoppades att snart

få återkomma. Oclcså kvcillarna
med Susanne Ottebrings kvartett
ochframför allt Klas Lindqvists
Nonet har.fått högsta betyg av er
kdra publik.
Just nu, ncir vi närmar oss 30-

årsdagen av j azzklubb Nordosts
bildande kcinns det driddr jtitte-
kul att iobba med ochf0r klub-
ben. En åsiktjag upplever delas

av alla inom styrelsen.

Yad ni inom publiken tyckerfår
vi ofta höra trnder och efter kon-

serterna. Under hösten §orde
vi ett försök att få er att, i enkcit-

form, svara lite utförligare om

vad ni tycker om våra kvcillar På
TPH. Enkäten låg ocl<så ute på
vår hemsida. Tyveirrfick vi inte
så många svar, men de som kom

var övervrigande mycket posi-
tiva både om programsrittning
och annat. Vi kanske gör ett nYtt

ftrsök så småningom.
Hoppas att ni lagt mrirke till att
vi jubileumsåret till tira inför-
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skaffat en helt ny ljudanldggning.
Detta efter ett lyckot prov vid
höstens stora publikkvrill med

Wktoria Tolstoy och Svante Thu-

resson. Ungeftir hrilften av Janos

30 verl<samhetsår har vi hållit till
på Täby Park Hotel.
Och vår förhoppning rir att vi
kan fortscitta där många år till,
då vi upplever ett ömsesidigt
närmande och en ökadförståelse

fdr respektive parters roll för att
uppnå det gemensamma målet

alla nöjda: gcisterna, hotellper-
sonalen och drirmed vi Jano-

.funktionrirer En redan populdr
nyhet ör att det varje jazzkvdll
under våren kommer att finnas en

bufferdtt med tillharande sallad,

smör och bröd och därpå kaffe
till ett rimligt pris. Tanken cir att
vi snart skall kunna tillkcinnage
denna rätt veckanftre på vår
hemsida wwwjano.nu och drir
också ytterligare information om

hotellets utbud våra söndags'
kvrillar
Som sagt Jano börjar verkligen
ncirma sig mogen ålder Några
tidigare jubileumstillfrill en har

.firats ganska stort. Dettaiubi-
leum blir i alla fall, under våren

något lugnare. 22 april 1979 står

far den dag då JANO konstitu'
erodes på ett möte i Viggbysalen.

Detta sedan ett gting jazzvcinner

ordnat en storjazzfest på Tibble

kater ifebruari samtna år. Dit
kom 600 betalande bland vilka
våra driftiga grundare lycka'
des samla ihop ett hundratal,
som var intresserade att bilda
en lokal jazzklubb. Lris grirna
mer om hur allt började på vår
hemsida och gå gtirna vidare till
dcir ifr ån n edl addnin gs b ar a upp -

satsen "Jazzklubb- Nordost. De

första tjugo åren" förJ'attad av
vår eminente huspianist Tbmmy

Larsson. Fråga honomför han

var bland många ondra, med.

En annan som också var med,

vill jag grirna skrinka en tanke,

vid ett tillfrille som detta, ncim'

ligen allas vår Bosse Nerelius,

som scikert gkider sig ddruPPe i
sin musikhimmel att Janofortfu-
rande lever.

Innan jag blir alltför sentimental

vill jag hcilsa er alla hitirtligt vril-

komna till resten av vårsdsongen.

T4evligt också om några kommer

till årsmötet den I mars och det

efterftljande jammet, drir Hasse

Ling lovat ott både spela sjcilv

och organisera allt till det bdsta.

Slutligen appropå de 30 åren,

sista vårkonserten med Meta
Roos som huvudattraktion har vi
nu bestrimt att starta lite tidi-
gare, klockan 16, med två lokala
ungdomsband, dels Rasmus Lin-
delow trio, dels Mauritz Agnas

Kv art ett, br ö d er från Val I entun a

til I s ammans m ed kontr ab as is t en

Petter Olofsson. Missa inte dessa

ungdomar och hör att jazzen

kommer att leva kinge dn.

Hj cirtl igt v cilkomna till
Tciby Park Hotel och

Janos j azzkvdllar !

aaaaoaaoaaaataaa

Om man kör till
Köpenhumn över

örebro undgår man
sundsvall!
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Per Kj ell berg, ordförande
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8 mars

Louise Hoffsten med Claes Crona Trio

OBS!
Förköp till konser-
ten den 3:e mars med
Louise Hoffsten kan
göras på Musikpunk-
teno Attundafältet 6 vid
Täby Centrum.

Louise.fick sitt genomhrott I993 med
albr.mrel "Rhyrm & Blonde". Hon
hcrr inspirerats av.Ianis Joplin, ,Iohn

Lee Ho<tker och Monica Zelterlund.

Louise Ho.f.fsten vo, munsp, Claes Crona'p, Kristian Lind b, Robert lkiz tr

Louise Hoffsten är född i Linkö-
ping. Hon är uppfödd med musik
då hennes far, Gunnar Hoffsten, var
orkeslerledare och spelade trumpet
och piano. Louise fick sitt genom-

brott 1993 med albumet "Rhyfln
& Blonde". Hon har inspirerats av
Janis Joplin, John Lee Hooker och
Monica Zetterlund.

Louise firade 20-ärs jubileum som
aftist2007, Hon har ffitt flera utmär-
kelser, bland arurat flck hon 1993

en Grammy fbr "Bästa kvinnliga
aftist" och har flera gånger varit
aominerad till det. 1996 flck hon
Povels "Kararnellodiktstipendium".
Hon är hedersdoktor vid Linköpings
universitet.

I november 2007 släppte Louise
albumet "Så speciell" som hon gjort
i samarbete med Peter Le Marc.
Alburnet har fått flna recensioner.

"På YouTube ligger den vackraste
musikvideo jag sett" Orden kommer
från Leif Furhanrnar som i DN den

28 december 2008 upprnärksam-
made Thorsten Andreassons vackra
teckenspråks-tolkning av "Med dina

händer" i sin krönika.
Vi kommer säkerl att få höra musik
fi'ån nämnda album, lite rock, coun-
try och blues. Sedan blir det säkert
också en del pär1or ur den amerikan-
ska sångboken.

Claes Crona spelar piano och är en

mästare på att vaska fram aftister
och paketera dem i en jazzig omgiv-
ning. Vi känner Claes fi'ån många
framträdanden hos oss och vet att
han är en härligt hårdsvängande
pianist.

Kristian Lind spelar bas. Han har
en stor och distinkt ton. Han har sin
egen trio med Karl Marlin Ahnqvist
och Peter Danemo. Han spelar även
i Norrbotten Big Band.

På trummor hör vi Robert lkiz.
Roberl föddes i Istanbul 1979 och
lTan kom till Stockholm 1982. Han
började spela 1991 och studerade

mellan 1995-1998 på Stockhohns
Musikkonservatorium. Han fi ck
sedan eft stipendium till Los Ang-
eles Music Academy. Han fick där
många kontakter som gör att han har
hela världen som arbetsflilt.

Hallå alla JANO-medlemmar!

,:
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Göran Lars6n Quartet med gästsolist
Joonatän Räutio

Rautio ts, Dominik Bukowski vib, Piotr Lemanczyk b,

välkänd person i finskajazzkret-
sar. Han har ätt flera utmärkelser
och spelat med flera utländska
och ånska stjärnor. Han har en
gedigen utbildning från "Sibelius
Academy" där han även arbetar

som lärare. Hans spel präglas av
kraftfullhet och markerad rytm.

Dominik Bukowski spelar
vibrafon. Han friddes 1971 i
Gdansk och har en grundlig
utbildning från olika musik-
högskolor i Polen. Han har fitt
flera utmärkelser, bland annat
"lazz angel2002". Han har varit
flitigt anlitad, naturligtvis i Polen
men även i Finland, Norge och
Sverige och Baltikum.

På bas hör vi Piotr Lemanc-
zyk. Piotr har faktiskt besökt oss

den 16 okt 2005 med sin kvar-
tett! Han har också en gedigen
bakgrund. Han både komponerar
och arrangerar. Vid "Internatio-
nal Jazz Juniors Competition"
i Krakow 1995 vann han titeln
ft)r bästa komposition och bästa
iastrumentalist.

På trummor hör vi Sunds-

15 mars

Göran Larsön /,s, ss, Joonatan
Leif "Gus" Dahlberg tr

I kväll blir det musik som
garanterat kommer att falla vår
publik på "läppen". Det blir
klassiskt gungande S}-talsjazz i
Dexter Gordons anda. Repertoa-
ren innefattar även lätar av Duke
Ellington, Dizzie Gillespie, Tadd

Dameron och Joe Zawinul.
Polen var väl det forsta land

bakom dåvarande järnridåa där
jazzen frodades. Det är kanske
inte så konstigt då det finns musi-
kaliska traditioner sedan lång tid
tillbaka. Vi behöver bara tänka
på Chopin. Yi jazzälskare frän
60-talet kommer också ihåg den
§ne basisten Roman Dylag i Eje
Thelins Kvintett.

Göran Larsdn med rötterna i
Uppsala bor sedan 10 år i Hel-
singfors. Han bildade denna
grupp 2003 med några polska
fantomer på sina respektive
instrument. Han spelar med ett
härligt driv och sväng som kom-
mer att tilltala oss.

Bandet har med sig "a special
guest", nämligen Joonatan Rau-
tio på tenorsax. Joonatan är en

vallsbornas favorittrummis Leif
"Gus'o Dahlbery. "Gus" kommer
från Söderhamn i Hälsingland.
Där var han i tidernas begynnelse
med i jazzrockgruppen "Splash".
"Gus" har spelat med både Kjell
Öhman och Lars Erstrand.

Domhrik Bukowski spelar vibra/bn.
Han ltar vunnit fiera utmeirkelser

bland annat "Jazz ungel 2002".

i atrv'rt O{
o-'iu a)'{7UYW,7Ur

Som JANO-medlemfår du rabatt
nrir du besöker andra SJR-anslutna klubbar
i Stockholms-området - detfinns ett tiotal.
Klubbarnas program inJörs i PiJano utan
kostnad i mån av plats. Observera senaste
lämningsdag - datum står på sista sidan!

Juzzmusikens Vhnneru
Norrtelje
5 mars B. L i ndb erg/A. F cirdal Kv, "S/S Norrtelje"
19 mars Malou & Jazzpels, "Pub Hömet"
2 april Revival Jazzband, "Pub Hömet"
16 april C.Wborg/O.Eileslaz Ku "Rest.Piren"
7 maj Dick Nilsson with Friends, "Rest. Piren"

Speltid: 19.30- 22.30.

Besök sajten www.norrte li ej azzc lub. s e

4

Janos hemsida!

wwwjano.nu ger dig all information.

Klubben har sedan drygt I år tillbaka en

ny och uppfr{tschad hemsida. Den kom-
pletlerar tidningen PiJano, som Du nu

kiser, på ett bra sått; Hdrfinnsförutöm
progranmet fi)l: id§ongery :dven bilder
och receruioner från konse*ballmna !

Senaste infonnation om vfut arbete i
fireningen'och allt o,m styrelsen ochvi

som jobbar fi)r iazzen.

PiJano 2/09



22 mars

Revival Jazz Band

Kaj Srfvert tbn, Arne Ericson co, Ulf Dreber ss, Staffan Sjödin b, tLt,

Gerhard Johansson g, bjo, Jacob Ullberger g, bjo

Så är det dags ftir tradjazzdig-
garnas högtidskväli. Detta band
bildades hösten 2006 inftir en
spelning i Södertälje. Det var på

initiativ av Ulf Dreber ochArne
Ericson som bandet kom igång.

Kvällen kommer att ägaas åt
Sidaey Bechet, hans musik och
liv. Vi fär höra tolkringar som

florknippas med Sidney Yarvat
med berättelser ur hans liv. Ban-
det släppte uader 2008 en CD
med titeln "Väl mött i Bechets
kvarter".

Kaj Sifvert på trombon känner
vi sedan tidigare då han var här i
april ft)rra året tillsammans med
Blomman.

Ame Ericson på kornett spelar
även gladjazz iEvergreen Hot
Five.

Ulf Dreber på sopransax började
spela klarinett. Det var 1953 då

han lärde sig "When the Saints
Go Marching In". Haa har även
spelat 10 år i studentorkestern
Mercblecket.

Staffan Sjödin spelar bas och
tuba. Även han ft)rekommer i an-

dra grupper, bland annat Swing
Delight.

Gerhard Johansson alternerar på

gitarr och banjo. När andan faller
på brukar han också brista ut i
sång.

Jacob Ullberger spelar också gi-
tarr och banjo. Jacob spelar gitarr
när Gerhard spelar banjo och
vice versa. Jacob var här med
Spicy Advice förra året.

Revival Jazz Band sldppte under 2008
en CD med titeln "l'til mött i Bechets
kvarter ".

Blommorna kommer från

): ,,.1
Ellagåräsvä§en'4o, 1*'asTäby. Tel a8-79229 2a, Fax 08-768 38 50

Oppet mån-fre 10-1 8, lör 1 O-1 6, sön 1 1-1 6

PiJano 2/09
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(6 korus av Chaire Parker)

Av Staffan Söderblom
^ , a tt,et lSller sno.
Jaq vaknar i ett obebot! hus
Foinstren är släckta, sä förqär daqen.
tret är ännu [ar trdigt att ikriva lem.

pet faller snö på biörkarna, blarkarna
finns.
Detfaller snö på [åglarna. $glarna
fi n ns.
,Nlellan ordet h1ör[ och ordet 6gel
frnns skocen.
I skogen finns ordet iog.

Det [aller snö på huset där iaq vaknar.
Huset har {yra'hovar, det ai.än hast
Huset travt'r ger)om nätterna, det
stannar i snön.
Det stannar nära himlen, längt frän
Sebaots byar.

Det Faller snö i rnina gamla stör'elspår
Jag trampar I mina gimla stör'elspår i

5non.
Jau härmrr ett Iiust och enkelt minne,
De-t faller snö, h[örkarna är blå

Det faller snö: musik och tätt snöfall.
I det svarta mellan tonerna tar döden
språnqet.
I'det ivarta mellan tonerna 6nns ordet
världen, världen.

Det faller snö.
Det är snön som faller
Det ir pennan som läser ordet På PaP-
peret.
iret .jr kråkor na so.r, släpar himlen
genom skogen.



29 mars

Vocation

Gunilla Hedin vo, Helena Insulander vo, Josefin Nygren vo, Rolf Pilotti vo, Jonas Åman vo, Jo-
han Lundgren vo, Klas Tbresson ts, Martin Persson p, Marcus Lindfeldt b, Calle Rasmusson tr

Vi säger bara Gals and Pals, The
Real Group och Manhattan Transfer.
Vi är jättestolta att kunna välkomna
Vocation i kväll. Vi har ju bara 30-
årsjubileum en gång!

J azzv okal grupp en Vocati on

bildades 2000 på Musikhögskolan
i Stockholm och de tog sin examen
2004. k 2002 deltog de i "Inter-
national Vocal Group Festival" i
Tilburg, Nederländerna. Där tillde-
lades de "Choice of the Audience
Award". År 2005 deltog de i Pescara

JazzFestival i södra Italien.
Vocation framför sin musik både

a capella och med ackompanjemang
av storband eller mindre grupp. Vi
kommer att ffi höra svenska guld-
korn av bland andra Povel. Själv-
klart blir det också en hel del ur
den berömda, ja ni vet. Det blir väl
gaaska tjatigt men "The American
Songbook" är ju outsinlig.

I kväIl fär vi höra dem med sin
kvartett. De kommer att fungera
som blåsensemble med unisona pas-

sager och solon.

Gunilla Hedin sjunger l: a so-
pranstämman. Gunilla blev "Fa-
schings Vänner-stipendiat" 2006.
Hon förekommer som bandledare i
flera olika konstellationer. Hon har
en kvaftett och en grupp som heter
Joni. Det är ett niomannaband och
stråkkvartett.

Helena Insulander sjunger andra
sopranstämman och har också ar-

rangerat flera av gruppens låtar.

Helena har producerat bandets

senaste skiva "Just friends" och hon
ansvarar ävenför bandets logistik.

Josefin Nygren sjunger altstäm-
man. Hon sjunger intebara jazz
utan också visor tillsammans med
pianisten Göran Strandberg. Josefin
sjunger ofta på dop, bröllop och
begravningar. Josefin har också
körat bakom Roger Pontare, Nanne
Grönvall och Tomrny Nilsson.

Rolf Pilotti sjunger tenorstäm-
man. Rolf spelar även flöjt och är
en duktig arrangör. Rolfhar också
arbetat som lärare i :värflöjt och han
ge sånglektioner.

Jonas Åman sjunger baryton-
stämman. Jonas har också arrangerat
en del av gruppens låtar.

Johan Lundgren sjunger bas-

stämman.
Till sitt komp har man sin ordi-

narie kvartett som består av Klas
Toresson på tenorsax, Martin Pers-

son på piano, Marcus Lindfeldt på

bas och Calle Rasmussol på trum-
mor.

Jazzvokalgruppen Vocation bildades
2000 på Musikhögskolan i Stock-

holm och de tog sin examen 2A04.

rl0f-t
Ållr {rån originul tll fiirdig tryrksuk!
SrosrIryrer' IYurert - Ykitk*rt - Tidningwr

,dnsredo wsrrng sr m - fir-

Tsl {t*-få& trF ff§ Fnx §§-f92 I{ O t
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5 april

1' Mauritz Agfiå!,§I?ffill 
Ajax6n och robias Kaurmann Band.2. Rasmus L

3. "Meta sings Ella"

Konrad Agnas tri Kasper Agnas git, Mauritz Agnas vo, Pelter Olofsson b, Max Agnas p-

Rasmus Lindekiw p, Filip Aiaxen tr och Tpbias Kaufmann b

Meta Roos vo, Janne Ottesen g, K,jell Öhman p, Hans Backenroth b, Jocke Ekberg tr

1.

2.

3.

Två ungdomsband inleder denna

kväll.
Mauritz Agnas'Kvartett är en
jazzgrupp som bor i Vallentuna.
Kvartetten består av brödema
Konrad 18 år, trummor, Kasper 16

är, gitan, Mauritz 13 år, sång samt

kontrabasistea Petter Olofsson 19

år. Max Agnas 11 år gästar kvartet-
ten på en låt där han spelat piano.

Repertoaren består av standards och

eget material.

Täbybandet Rasmus Lindelöw, Fi-
lip Ajax6n och Tobias Kaufmann
Band är det andra av de inledande

ungdomsbanden.

Avslutningen på vårsäsongen blir
Meta Roos bejublade hyllning till
Ella Fitzgerald.
Meta Roos har varit sångerska På
heltid i 25 är.2008 blev hon utsedd

till årets "Anita O'Day" pristagare.

Hon har medverkat i en mängd ra-

dio- och TV-program genom åren.

Men vi iazzälskare känner henne

mest som en fantastisk jazzsärtget-

ska. Programmet om Ella har hon

uppträtt medpä jazzklubbal från
norr till söder. Överallt har hon dra-
git stor publik och gjort stor succ6.

Vi kommer att fä höra vackra bal-

lader som "The Man I Love" och
"Someone To Watch Over Me" samt

andra mera rörliga låtar som "Al1 of
Me" och "Sweet Georgia Brown".
Alla är srnakfullt an'angerade av

Kjell Öhman.
Det räcker inte med att Meta är en

bra sångerska, hon vet också hur
man skall ta en publik. Vi kormner
säkert att få höra en del roliga histo-
rier på hennes härliga dalmåI.

På gitarr hör vi Janne Ottesen. M
uppskattar honom främst som en fin
ackompanjatör. Vi kan hoppas att vi
för höra "En Mun År Hälften Av En
Kyss" där han ffir briljera.
Kompet består av Kjetl Öhman på

piano, Hans Backenroth på bas och

Jocke Ekberg på trummor.
Vi känner dessa eminenta musikan-

ter mycket väl då de har gästat oss

många gånger. De tillhör de allra
bästa på sina respektive insäument.

2008 blev Meta utsedd till årets
"Anita O'Da1:" pristagare.

Mauritz Apnas Kwrlett är cn
ja::-grupf som bor i Vallcnruno.

Chartra M/S
100 personer.
Nybrokajen!

Rödlöga, trivsam skärgårdsblt f§r sällskap från 20 -
Boka ftryssning med buff6 från Osterlkår! F^.yggu eller
För information och bokning, ring 08-540 86 380.

Trällrarrets
H:Ieder§ &§
Siråkvägen 2
1 84 5l Osterskär
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Styrelse Avoifterna
våön 2009

Jazzklubb Nordost
Söndagar kl 18.30
Täby Park Hotel,
08 - 506 483 00

*

Restaurangen öppnar
kt 17.30.

Mat av olika slag och
fullständiga rättigheter.

Ej bordsbeställningl

Ordförande
Per Kjellberg

Violvägen 6, 186 34 Vallentuna
Telefon: 08 - 511 728 67

e-post: per.kj ellberg@kb. se

Vice ordförande
Hans Ling

HjulstaTorg 1,163 35 Spånga

Telefon: 08 -760 22 05

e-post: hans.er.ling@se.abb.com

Kassör
Margit Annerstedt

Täbyvägen 258,187 50 Täby
Telefon: 08 - 510 503 20

margit.annerstedt@gl ocalnet.net

Orkesterbokare
Hayati Kafe

Tomtebogatan 20, ll3 38 Stockholm
Telefon: 08 - 34 98 80

Övriga ledamöter
Mats Blomberg,

Anne-Christine Larsson, Hans Lehto
Birgit Litzell, Inger Linddn,

Yvonne Mellbjer-Borg, Hans Åberg

JANOs adress är
Täbyvägen 258.187 50 Täby

Telefon 08 - 510 503 20
Postgiro 19 25 831.

Medlemsavgift/halvår 150 kr
Medlemsentrd/konsert 80 kr
Medl avg inkl halvårsabonnelnang,
och alla säsongens konserter 450 kr
Entrd för icke-medlem 100 200 kr

Ungdomar under 20 år gratis entrö!
Gciller civen lcirctre nted eler"(er) i
,srillskap!

JANO önskar att rnånga löser abonnemang

av två skäl - att få en starnpublik och att

tidigt få in pengar till kassan.

Om man går på 3 -4 konserter så lönar
sig abonnernang. När man ändå har betalat
så kan man ju titta in utan extra kostnad
och kanske hitta någon musik som man inte
tidigare känt till.

Eltrdavgiften för medlemmar höjs
aldrig oavsett evenemangets kvalit6, vilket
däremot kan ske med entrön för icke-med-
lemmar. Medlemmar ffir klubbtidningen
Pilano samt ibland annan information hem-
sänd.

Alla JANOs inkomster går till musi-
kelgager, tidningen PiJano, administratiol,
pianostämningar samt en liten del till övdga
kostnader. Inga arvoden betalas till klubbens
styrelse eller andra funktionärer. Täby Park
Hotel står ltir serveringen och hoppas att
n-rånga tar de1 av pubens rneny.

En av fördelarna med att vara medlem
i JANO är givelvis rabatten på entrdavgiften
till Täby Jazzkafe. Samt förstås att fa PiJano
hem i brevlådan.

Som IANO-medlen ffir du rabatt när

du besöker andra SJR-anslutna klubbar i

Stockholmsområdet - det finns ett tiotal.

www.jano.Jlu

Så här hittar du oss
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Från Stockholm city (17 km).
Med bil: Följ skyltar mot motorväg
El8 till Norrtälje eller E 4 norut mot
Arlanda,lSundsvall.

E18 
- ftilj motowägen norrut mot

Norrtälje. Ta av vid avfarten Täby
kyrkbylViggbyholm. Sväng vänster
och fortsätt över jämvägen, diirefter
{iirsta vänster igen vid Badmintor.r-

tältet (Marknadsvägen). Vid Statoil
bensinstation sr,äng höger och fö§
Ke(ristvägen till Täby Par* Hotel.

E4 - löli motonägen nomlt mot
ArlandalSundsvall. Tag av avfart till
El8 nomrt mot Norrtälje. Se fiird-
beskrivning E18.

bIe d al I mtinna komntuni k a I i oner' :

Ta iunnelbana eller buss till station
Tekniska högskolan. Därifrån avgår
Roslagsbanan mot Täby regelbundet
under hela dagen. Ta Iirlien rnot Öst-
erskär ooh kliv av på station "Galopp-
ftiltet". Sedan går du Kern-istvägcn
till hotellet (ca 10 min).

.. -:,

Bidrag till nästa nurlmer
av PiJano önskas senast

den20 augusti 2409.
Skickas till
Hans Åberg

Riddarstigen 7
183 30 Täby.

: linopino@telia.com

Tidningen "PiJsno"
(Jtges av: Jazzklubb Nordosl
Ans v ar i g u t giv are : IuIarCit
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