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6=c
börjar ta form. Den tB/3 är det
vi har fått L6 anmälningar och beslutat
godkänna samtliga. Här är (preliminär)
spelordning:
L2.3O Swingland kvintett
13.00 Blommans Dixieland Band

13.30 Christer Krokstedt kvintett
14.00 Eh 1a-bas Jazz Band

f4.30 Malacoda
15.00 Pygme Jazz Band.

15.30 Sten Anderssons Jazzkapell
16.00 Jazz Friends
1-6.30 P A U S

17.00 Storbanditerna
L7.3O Lars Törnqulst - Åke Riknen Duo

18.00 Swing United
18.30 o1'Timers
1'9.00 B 32

19.30 JANO All Stars
20.00 7 Up!

Nya i jazzfestsammanhang är Swingland,
Pygm6 o S.Anderssons J azzkapell,
Törnqvist- Rikner Duo och JANO All Stars.
Sistnämnda grupp är (1ite mot vära regler)
bildad enbart för detta ti11fä11e av med-

lqnmar ur övrlga medverkande gnupper.

Korlfer:enc lercr är:
)re §wanerud och Bengt Wlttetröm



sylBrgEs JAzffi4$p j-cE PiLBffi§nEt

Uarrta'r ge ea årLtg: konsert I lIlbb].e
lfeEter. Jazzba,ndet beEtå,r iu tiLL 50%
av Täbybor, Eå arra.ngeoang:et ter aLg
naturligt. Eh hel c[e]- folk bnrlcar konma
och lyssna oekså, i fJol var kongerten

nästan helt uteåIil. I år går evenemang:et
av atapeln cten 19/21r.]-. 19.00. 3ilJet-
terna kostar )0:- för vuxn&, 20:- för barn
und,er 12. Förköp kan görao hoe Nk i Täby C

( da,mavcleLnlngen)e hos Musikpurkten 1,

Arkaden eIIer hos Kyrkbyns Tobak &
PaIlBer.

e-.:[- q.r[$r wlpus

bllr d.at XazznusLk rrarJe tlada,g undler
våren. Yara.nnan tiscLag (t.ex 2112,
6/l etc) ar det @d son
står för håUlgånget - clet är frL
entr6 före kl.. 22.0A, nusiken börJar
21.00.

Thore Swanerud
James Moody, Bernt Rosengren,
Ernestlne Anderson, Niels Henning
örsted-Pedensen och Ed Thigpen spelar
in en LP för Caprice i höst. Thore och
James kommer att ta upp
ttl'm in the mood. for 1ove", som d.e

giorde tillsammans första gången för
Metronome t95O.
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Ity0tqmn FQrolalt

Från vån högt uppskattade kassör harvi mottaglt följande:
I(ASSöRENS DRöMLyssnar@ars Gulllnoch hans "Danny's Dreami'. Mln drömärz När peter Gu11in och hf-n?pt?^såns gäsra, oss pa cjFå"f":'o
?tt få-slippa kassa-jou::en ochbara då få sitta och njuta av derasfina musik. Detta är 1äzz i ordetsrätta bemärkelse. TACK!

SVED.}AAz
srLP 83001

STEREObt
The Neu., Nbulrl

fu*fu;
EdÅie Brulvwr's Sqpeduh Jaa All S:;arrs

Eddie Bruhner tmmpet, vocal, Greger Rohr trombone, Erling Ribbing clarinet, tenor stx,
Staffan Abeleen piano, Hans Larsson double- and electric bass, Pelle Hobinger drums

Side Two:
l. VHI$ILIN'RUFUS (Kerry Mi[c) 2.49

2. SNAG IT (Olivcr) 1.1?

3. AFTER YOUVE GONE (Creamcr/l,eron) 5.2E

4. ALL MORNINC LONG (Red Garland) 6.i6
5. WHEN THE SAINTS CO MARCTIING IN 1.4?

(Trad., arr. Eddie Bruhner)

ya&/,f'r*'r,

Side One:
l. SOUTII RAMPART STREET PARADE (Lawson/Haggan) 4.01

2. WABASH BLUES (Rinsle/Meinkin) 4.18

l. CORNET CHOP SUEY (Armstrong) 104

4. JAU ME BLUES Oom Delaney) 5,30

5. SONOMA RAG 0ohn Coodman) 3.43



TÄ3Y J
sönd.agar kl.

AZZK
19.00 -

ATE
22.OO

Blblloteket (kdoterian); [äby Centrurn
Progra,nsvarr Carl Zashrtsson 08/ lfi 78 ,5

]E2. VOLAPYKi- HARJgJoNqt[,HlW
Elapyks Per-And.ers Ni.lsson ss/bars, Peter
Jansson b, Peeter Uuskyla dr,

M J Kvintett: Nlsse Sandström ts, Jan SJöbLom p,
f,ars-eTffian b, I,ars trGigg:efi Johnson d.r,
Marl.e Johngon voc.

Volapyk är ett internatlonellt konstspråk,
ungefä= som Esperanto. Trion konmer från
Knngälv och spelar modern Ja'zz. Valet
av grt:ppnafin häager §artnan ned att nan
ser ntrsiken eom ett värlttsspråk. Grruppen ka,n
höras på Fasehlng: ockeå, d.en 17f 2, I
Faschingprograrnmet står tl.etl tt t\af4l1.{1trr
voutLnt ?t triosväng från Västkustenrr.
Lenaart Slomberg I Göteborg:s Posten:

rTolapyk försöker mycfåt a,nbitiöst att bygga
vLclare på den frljazz son skapad.es på
5O-taLetrt. Gnrppen har hörts i rad.io;
turnerat i Sverlge och på kontlnenten.

0m Marle Johnson och hennes grupp behöver
vl kanske inte ord,a så mycket, sättningen
talar för olg sJä1v. Vokalt och instrurnenp
talt i tid,lös stil på högsta kvalitativa
nivå - det här gästspelet är vi verkll.gen
glad.a förl

llllAroco trlo'- §tEuqgs IA",;oArD
A U Trio: And.ers rtSl-ixtenrr Malmströn g
Chrlstlan Spering b, Eenrik Warte1 dr.

Sveriges Ja,zzband.: Ed.tlie Bnrhner tp,
Greger Röhr tbl Erllng Ribblng cl,
Staffa.n Abbeleen p, Eans Larssoa b,
Pe.Ile Eöbinger dr.

När Anders Malmströms Trio spelade på
Fashing i januari blev Sobo Stenson
så förtjust, att han spelad.e några
Låtar mecl gruppen. Eur trion Låter
kan ni kanske tänla er, Ma}mströn
och Spering har nl hört förr på Iäby
Jazzkaf9, WarteJ. har en ged.igen
nerJ.t1ista, han har bl.a spelat nect
ea av Eje Ihelins aI1ra bästa kon-
bl-natiouer.

Sveriges Jazzband är faktiskt en
JAN0-orkester - flera av med.lem*
narna bor i Täby och Erling Ribbing
hör d.essutom tlLL klubbens första
ned.leu,rnar. Att det dröJt tiLl nu
innan vi fått bandtet tI].,L Jazzkaf6et
har sina uppenbara skäL: Sandet har
nrycket att göra, ninot sagt. Det har
legat på §vensktoppen, spelat flrra
gånger i USA, gJort skivor, kort sagt:
d.et är ett eftersökt barrd.l med. stark
attraktionskraft. Och när d.e nu åint-
ligen gör oss d.en äran är vl givet-
vls myeket förtjusta!



wlg G lfrll-GffrD

KAPELU
25/5 Creole Jazz Sand

Sten ånderssoaE J azzkapell

CreoJ.e lazz Batd; 011e Töraqvist aort
Knut Rutenborg tb, Jan fue:ma.n cl;
ULf Lindtberg: Br llorury Gertoft bJor.
Mats .runener iur sisäe DeLlort d.r/r'rt.

Sten Åndexsson! Gunnar Wellander tb
Claes Srocld.a as/ts, Sten .Anriteraoon p
Mlkael §elander g, Marti.n Wulff b
Per lLlliehöök dr.

cnEo
It T
.JAlaE

CreoLe Jazz Ber;cl g'jorcl,e ett beJublat
framt:räclancte på Eäby Jeznkati I höstadl

så vi utgår irå.rn, att ing;en tycker att
deras återkomst sker för tlcligt. Ett
All Star-bancl necl nycket personlig
traciJazz-profi3-.

Sten Ånclerssons orkester står för
nexa svlngbetonad,e tongång:ar - även
d.et band.et börjar bli en Bå1it1ig ocb
IIvIlgt uppskattad lnstltution i
JazzlLvet,

Yl vet, att clet brrkar vara ltte gleat
nect pubS.ik på JazzkEf6et söndagen ef,tär
Jazzfeeten. Men ned. två så på3.itliga
publikfavorlter på prograonet kanEke
vl kan håIla ställ-ningarreat

u{ _1,.4e
€rcurvqÅRDe?r, lrpL rrrdfiösr f rr;oNtKvÄqae

&orrr** j*utwlrteb l* d,ob- åril"'tt'+

F[[3oAq etlr *L}o-gtoo
JrAL trnnro

§wffq UITfIIED
Pygn6:Otte Törnkvlst cor, Knut Rutenborg
Hasse Sporre c1, Lars "Latte!' Brogrefl,p,
Tommy Gertoft bjo, Jan Palm b,
Sigge Del-1ert dr.

Swing United: Kay Welander c1,/bs
Staffan Fischerström vib, Hans Lidström
Lennart Axborn b, Håkan Lexing dr.

tb
TractJaaz och swLng nEd två av våra
aIIra nest efterfrfuade bancl -
Pysn6 hatle faktiskt länge pubLlk-
rekorilet I Vallentuna, J.nnan Lnhenskd

p. 3Ionma.ns Dixieland. Sand lad.e beelag'' 
Bts det. Kaneke Pygm6 kan ta tlllbaka
det, meet benä,get bletåncl av herrar
WeLa,nder, tr''Laohcrctrön & Qo?

)



Rlkantnltaniffen
"DEII{O-TEJPrl

I

ka11as sådan kasett,som en grupp

SWING UNITED

svenska Muslkerförbundet en utmär.kt sklckar runt ti11 arrangörer' Demo-tejp
har, enIlgt vår mening, 1ågt informa-

organisation, dän alla som sysslar ttonsvärde. Vi tycken att namnen. på en

aktlvt med muglkutövntng bör vara med Srupps medlemmar' plus ett telefon-
eamtal med gruppens kontaktperson,

har sedan många är tllIbaka en sk säger mer än tio kasetter. Men tack
riksminitarlff. Den är ti11 för att i al]-a fa11 ofta är det riktigt

ro1lgt att lyssna på de insända ljud-
definlera skä1ig ersättningsnlvå vld. proven!_Och ibland blir vl positivt
spelnlng på plarser, där inre kollekrrr- å:i:lffif3l;'n}å"::"r}'råriä"3:o
avtal finns me11an förbundet och fräschaste tradjzzgrupper? JazzLn Jäcks
arrangören. Jazzmusiker, som huvudsak- heter den och vi vet det tack vare en

mycket fin demo-tejp. Och häromdagen
ligen ägnar sig ät si-n musik, näknas kom en prima överraskning ti11 , den

i rarlrren son kammanmuslker'. Där liggerS#,äå3ä:;"1äå:,';iiiå:'n$1"3äoå3t?;"
gagenivån nu på 960:- per man och dag. läta, när den är som friskast. Tagk,
För sådana orkestrar som JANoss 1okala j:ffili"Xå*toPru" få hit srupperna, så

medlemsgrupper, rekommenderas ersätt-
'nlngsnivå en1lgt tarlffens § 1 - Det
betyder 350:- pen man vld speLning
tntill 3 tlmmar före k1.24.00. Däntil1

.kommer resor m.m. Som rlktnorm anger
förbundet föLjande prlser:

3 man 2.081:-
4 man z.807z- Reseersättnlng och
5 man 3.335: - ev. traktamente
6 man 3.962 z - är inte lnräknade
7 man 4.589:- l vidstående prlser.
8 man 5.2t6

Plats för. fnlvilliea kraften har vl
11 fti å1Pa

till- på j azzcaf|erna kan vl 1åta Dlg
göra' det. Du kan tä sitta i kassan
exempelvis, någon gång när Du har tid
och 1ust. Tldningen PI-JANO kräver
också en de1 arbete. Var gänna med och
skriv 1 tidning€D, skicka oss bilder,
om Du brukar teckna e11er fotografera
jazzmotlv. Sedan ska för varie nummer
c;a 500 tidnlngar stoppas 1 kuvert,
förses med adressetiketter och fnl-
märken och stilmplas "B förenlngspost"-
det tar några timmar. Vi han trevLigt
medan vi arbetar och Du är välkommen
atE Ya?a med!
Ring Kerstin Wallerman 756 49 53.

BEKLAGAR
I förra numret skrev vi att Peter Gu11iq
s
ska vara Peter G. bars, natunligtvte.
Det var felaktigt instä11da--ryggoärgs-
reflexer, soo spelade oss ett fult
spratt. Barytonsax = bars, bassax =bg-'
Vi ska bättra oss!

"--A
TV

spelar in ett fa11skärmshopp av
Thore Swanerud för: ett porträttprograo
med Thore, också nu i höst.

RöHtsXÅSARE-H-ffi'finett,/Altsax 
med gott gehör

och fall-enhet för impnovlsation söks
'ti,l-L l öwigt komplett tradlswing-
onkester. Ring Lans Bnisnan
tet. 08/753 07 58.

Spelar på StamPen lörd 25/2

Buescher Aristokrat 1980 års mode11

sä1jes: 2.9AO;- (nypris 6.500;-)
I'[ats Garberg A8/758 40 28.


