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Jazz;earldetl
lf ågra sif f ror somberättar
on början aY hösten.
Under tid.en 2/) - l/1o (6 sönd.agar)

had.e vi i genomsnittl

Jr! nusiker/tcrratt octrDtt lcuarter§'
Ftälle för
iarurämusilcerr

Yi. har kört lite mer än halva höstsässongen

nu. Yi har publi.k, Vi har fått många nya

med.l emmar.

Yi har en nykter och uppmärksa,n publik. I -r\
EoIk som bor i områd.et och sorn kanske

inte vanligen går på iazzstaTlen kommer

till ossc

Stänmningen är fin och lokalen ovanligt
rökfri, sed.an vi lyckats hitta start-
knappen tiIl luftkondltioneringen.
iiånga av våra nya medlerunar bor i
g'rannskapetr, likson också roånga av våra
musiker, Iet ger cafdet en lokaI förankring.
Att publij<en är nöjd märker vil
Yi får nycket positiva omdömen och

många fcrtsätter att komma.

G1ädjande nog tycker också många musj.ker

att caf6et är en bra arbetsuilJö.
Yi har visserligen inte något inter-
nationelit renomd {T}" v1 'sLlpper
också trängsel1 slamner och d.å1ig luft.
Det uppskattas.
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47 11 betalande besökare/Wratt och,

som vi nti.rnnd.e inledningsvisl vi har fått
många ]nya med"lemmar: 81 .-\-
Tota1t är vi nu 210 med.lemmar.

Caf6erörelsen som sådan går inte så iIIa der

d.en heI1ar, med.d.elar Carl Zachrissoll
neti belåten glint 1 ögat. (l

ITVIIDDAGSJAZZII

heter ett evenemangl som äger rum på

Ekebygården i Vallentunarir

söndagen d.en 2J/11 kI. 11.00-16.o0.
Det är JANO, Yallentuna musikkonnittd och

stud.ieförb. Yuxenskolan som arra[g€r&ro

Spelar eör pllg!ry och Mqlacoda.
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Tyvärr har ett feL lnsmugLt slg I detta nummer av
PI-JAIIO. Det gäller Caf€-progrranunet.

Den 18.II spelar !L!e FoEsllerna och öronapoteket
på caf6et, utan

JOHA}I AI,ENIUS KVARTETT

- en fln orkester som ingen bör mlsEa. Den exakta
sättnLngen vet vi ännu tnte, men som vanllgt kan
du vara säker på att Johan har verkllgt duktlga
mustker med sLg.

Om någon mot förmodan Lnte känner ttll Johan
Alenlus, kan vi berätta att muelksttlen bIlr modern
Jazz, med tyngdpunkt på bop.

Söndagen den 25.LI

epelar däremot Foesllerna octr öronapoteket
på caf6et.

Det rätta Caf6-programmet skall alltså se ut
som följer:
28.10 Pygsr6 Jazz Band

4.11 §tängt
11.11 EH-LA-BAS

18.11 Johan ALenlus Kvartett
25.11 Fossilerna,/öronapoteket

PS. Ytterllgare en uppglft som kan vara bra attrilqna t111: Om du snabbt viIl. få kontatt:.mål
Pl-.rAt{O-redaktlonenr så rlng gärna direkt tlll:
GTIN ell,er JAIiI ÅggNC
tEl.0762/L2267
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28"10

FUråt t reden av orkestrar I nästa
4-veckors-prograts konnen ett, kLassi-skt
evenskt dtxle-gängr Pygm6 Jazs Banclo
Metl anor lånst tll1bakar t111 50-talets
skoLdanser och under ?O-tal-et ett- av
husbanden på Stampen och Eä11arenr
llågon närmare presentatlon av orkester-
medlemmarrra är väl nästan onöttlg, vl
nöJer oss med att nämna na$nen!'

OLl-e Törnkvtst, trp
Knut Rutenborg, tb
Ilans Sporrel cI
T,ars Brogren , p
Janne Paln; b
§lgge Dellert, dr
r an nG IEG r I r 
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HElcsTÄNG[ nå Jazzcafdet,
Den söndageu sanmanfaller med Ällhelgonc-
helgen och då tänkte vt som håILer J- oafdet
passa på att ta oss lite ledlliitl fara tJ.LI
våra sonmarstugor och annat.
Den söndagen är a1Itså cafdet stiingt, men
redlan nästa söndag är vl ttlLbaka lgen nect
ett fint gäng;
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Efter helguppehållet startar vt tgen merl
ett nytt trad- jazz-gäa9,, även dom
rrkändtsaril om än mera på ctet lokal-a. planeto
Det är popuLära EE"IrA-BÅ§; om viLka
fölJande ftnns att berättar
Gruppen blLttattes ursprungltgen 1971 t
ELla Gårct, Täbye och kaLlatte slg ttå för
EIla Garden Feetwarnerg.
Orkestern upplöstes hösten 1975 och
arbetet ned det bJ.lvancle EE'1,4-3AS på-
börJades" Kvar från första bandet är

truruoleen ltar Wennborg ooh trombonLstea
CarL Hyberg samt även kLarinettlsten
Sören Ragmugsen.
l[annet U{'LA-BAS syftar'dels på bantiets
geograflska ursprung - E1la-basset - nen
vlsar oekså den muskl-kaLtska lnriktaing-
gen - New Orleans-jazno (fn, la Bas är
ttteLn på en kl-assiker lanserad av den
gamLe trombonisten Kld 0ry).
Orkestern har nu hå1tit thop öedan våren
19?4 och träffas en gång t veckan för
repetltion och trevJ-lg se.EryäTor
Bandets repertoar består dels av dj-xle-
landstandards men ävea av rtrer säIlan
lr;}=irx,t*trr
epelade 1åtar, b1.a. ur Chris Sarber'§,
50- oeh 60-talsrepertom.
Här är namnen på bandets medlemmar:

Bengt Jansson, kornett
0ar1 Hyberg, trombon
Sören Rasmussenl clarinett
Bertll Lunclqutst, banjo
Ingvar lunrlfeldt, bas
Ivar Wennborgn trummor

GÄSTSOT,ISTER

Dagen tL1l ära kommer EH'T,A-3ÅS att pre-
sentera två gästsollster. Det är vokaLlsten
Eva ltnctgren och pianisten EElg-lindgren
Eo5-ffi de1 av kväl-len kommer att
förstärka orkestern"

lL[[
EIil,LB'BNS Iiossilerna

Urcnapoteket

J&If 2* ll

FOSSITERIfA

är 7 hemar, som spelar alrengerad Jazz_
musik. Speclalintresset är Dj-xieland men
väl uppblanrtad med modernare rarrrt har
repertoarea fått en malastreanbetonad ka_
Forts. på nästa stda. ;
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raktär. Mainstfeam I tletta sanmanhang är
.l

förkntppad med ctels clen tldlgare Jazzens
mest spelaile melodler dels trswlngrt som

är ett bcstående element I aLl sorts Juz.

I JAlYo-samnanhang är nF0SSItrERI{An nXkou-

ltngan. Bantlet har dock hunnit exlstcrr
I 2 åro §a,ntl1"ga blåsaro hår tlessuton ett
förflutet 1 tehei.ska högskolans nPR0ffiI{ÄD-

ORQUESNERN.

Vlilhre värt att notelat Sandets gitarrtst
övertar I vlssa arrangenrrrg ctänuor, aol
ursprunllgen var tänkt för altsaxl - ett

'l"o*rd" son tål att lyssna på!

Sättnlng:
Trumpet Berttl Kling
Tenorsax,/clarinett Tore }filsson
Irombone/Sarytonhorn

Jan-Eric Hasnar

Holger Stegfeldt
Olof Jacobsson

trennart Blon

Bert i{inghammar

P. S. Det går oekeå att notionera efter
mustkeni

SI(RW TI]rL PI-JANO

PI-JA}IO är en ganska tunn tidnin8.
Det beror på att vi får in för f§. bid'rag

från merllemmarnal

Skriv om vad som helst bara d.et har någon

anknytning till ämnet Jazarrusikl
Sklcka dttt btörae (tfldler Eir också

väIkomna) tiff!
PI-JANO c/o Jan Återg

YikingaväAen 53

18143 rÄBY

Du neöIenl

Hbrr Dtr tänkt på vt)-ka Låga prieer
jazzeafiet har På kaffelLättö1,
korv E.m. !

AIT- eLLer IE]I0RSAIOFOI{IS.T

Citarr,/BanJo
Plano

Baa

Trummor

önskas ttLl Jazzroek-band.
Kontaicta Chrlstlån Sper-lngl
teI. 755 68 41

sÅ iiiin HrrrAa DU Trtrr JAzu-cÅBfE[r
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ÖROtrA?OTEKET

består av fyra ungdomar som spelar
iazzroaknDom är ett bra exemPel På
hur duktlga mustker den moderna
undervlenlngen 1 den konmunala muslk-

"tof"" U"t Ia fra^n.Ett band vars stil
b6r ttlltal-a våra Jrngre metll-enmar'
§ättntng:

Matttas [orel]. gitarr
Bo [tk]-und Plano
Chrtattan §Pertng bas
Staffan öfverman trrrmnor

lggbyholmsbarea
SöC.lräAen J0


