
  

Höstens program: september-oktober 2015 

En medlemstidning från Jazzklubb Nordost i Täby  Nr 3/2015  Årgång 37 

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

Kassan och restaurangen öppnar 17:00, fullständiga rättigheter 

www.jano.nu 
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Ytterligare en konsert i medlemsförmånen! 

Janos vårsäsong blev publikmäs-

sigt en av de bästa med en genom-

snittlig publiksiffra på cirka 200 

personer. Nu har vi vilat upp oss 

och är redo att stolt kunna leverera 

nya högklassiga konserter med stor 

variation som swing, blues, bebop 

och dragspelsjazz m.m. 

Som vanligt ska det finnas musik 

för alla och vi tummar inte på kva-

litén utan bjuder in sådana legen-

darer som Bernt Rosengren, Roffe 

Wikström, Ann Kristin Hedmark, 

Anita Strandell Nisse Landgren 

och Johan Norberg. 

Hotellet har fått nytt golv i Rotun-

dan och personalen väntar på att få 

ta emot oss.  

En nyhet är att vi utökar medlems-

förmånen med att lägga till vår 

säsongstart i Vallentuna Kulturhus 

den 20/9 kl 18.30 med Ann Kristin 

Hedmark. 

Vår ambition att kunna ge speltill-

fällen till unga musiker fortsätter. 

Vi har bokat tre yngre och lovande 

förband till hösten. Vi får möjlig-

heten att upptäcka att ”päronen 

inte växer långt från äppelträdet” 

när duktiga ungdomar med de i 

jazzmusiken bekanta efternamnen 

Hedrenius och Werre Johansson 

kommer till oss i olika orkestrar. 

Glöm inte att vi varje lördag infor-

merar på hemsidan om söndagens 

jazzbuffé på hotellet. 

Lämna gärna Er e-postadress i kas-

san! Vi kommer i framtiden att 

skicka en del information till dem 

av Er som så önskar. 

För Er som vill ha ännu mer musik 

rekommenderar vi Stockholm 

Jazzfestival som pågår 9 - 18 okto-

ber 2015. 

Slutligen vill jag och hela styrelsen 

tacka för att ni stödjer den levande 

musiken och önska Er alla hjärtligt 

välkomna till en fin musikhöst på 

Täby Park Hotel. 

 

Kjell Lövbom 

 

Trälhavets Rederi AB Österskär 

Vi stöder Jano 

Skärgårdsturer och räkkryssningar. 
 
Vi hjälper er gärna med alla arrange-
mang, såväl privata som företagets. 
 
http://www.rodloga.com/ 

Mer jazz i Vallentuna 

24/10 Tommy Larsson Quartet 

Kl 14 Kulturrummet Vallentuna 

Kulturhus. Fri entré 

I bandet som firar 10-års-jubileum 

ingår Sören Svedestig sax, Tommy 

Larsson piano, Micke Eriksson bas 

och Arne Elsén trummor. 

Glad och utåtriktad jazz med hu-

mor. 

Välkomna till Vallentuna kultur-

hus! 

Medlemsavgifter hösten 2015 

Årsmötet i våras beslutade om en 

mindre höjning av medlemsavgif-

ten. (Abonnemangsavgiften är 

dock oförändrad.) 

Vi är mycket tacksamma om alla 

medlemmar betalar in medlemsav-

giften till vårt plusgirokonto 19 25 

83–3 i förväg. Det minskar köerna 

till kassan.  

Våra priser hittar du på tidningens 

baksida. 
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Hösten är här och vi börjar sä-

songen med en konsert på Vallen-

tuna Kulturhus. 

 

Den 20e september blir Vallentuna 

förgyllt av en av Sveriges, genom 

tiderna, mest älskade sångartister. 

Jag är jätteglad åt att min vän Ann 

Kristin Hedmark kommer tillbaka 

till Jano och bjuder oss på sin fan-

tastiska konst. Hon är en av det 

mest mångsidiga sångkonstnärer 

som finns i Sverige. 

 

Hennes meritlista är mycket lång 

och varierande. Hon har spelat in 

plattor i olika genrer, varit aktuell 

på svensktoppen så tidigt som 

1970 och sedan med i alla möjliga 

listor de kommande åren. 

 

Hon hade ett långt samarbete med 

amerikanske singer/songwritern 

Lee Hazlewood under 70-talet men 

blev senare alltmer inriktad på jazz 

och visor. Hennes skivproduktion 

innefattar ett tjugotal plattor med 

olika inriktning från svensktoppen 

till material med texter av Kristina 

Lugn. 

 

Ann Kristin samarbetade under 

flera år med folkkäre pianisten och 

programledaren Berndt Egerbladh 

och samarbetar numera med Mats 

Öberg, till lika Berndts systerson. 

 

Hon har turnerat med många av 

Sveriges mest kända och älskade 

artister som Cornelis Vreeswijk, 

Rune Anderson, Berndt Egerbladh, 

samarbetat med många av våra 

största jazznamn som Bengt Arne 

Wallin, Arne Domnerus, Jan Al-

lan, Rune Gustavsson med flera. 

 

Ann Kristin har medverkat i 

många TV-program, gjort krog-

shower, turnerat med storband och 

mindre jazzgrupper m.m. 

 

Till Vallentuna Kulturhus kommer 

hon med en trio bestående av pia-

nisten Kettil Medelius som har 

ingått i Ann Kristins närmaste mu-

sikaliska omgivning i många år. 

 

Kontrabasen trakteras av Hans 

Larsson, en av Janopublikens fa-

voriter, och på trummor får vi upp-

leva Uffe Flink som också spelat 

för oss många gånger genom åren. 

 

Janos vänner i Vallentuna är att 

gratulera till en kanonkväll. Myck-

et välkomna! 

 

Hayati Kafe  

Ann Kristin Hedmark & Jazzland trio 20/9 

Förband: Storkarmar 
 

Innan konserten med Ann Kristin 

Hedmark startar, får vi möjlighet 

att lyssna på Dicken Hedrenius 

med ett förband bestående av unga 

härliga musikanter från Kultursko-

lan Vallentuna, som spelar några 

inspirerande jazzlåtar. 

 

Det här är ingen fast ensemble, 

utan ett löst sammansatt gäng som 

träffas och spelar några gånger per 

termin under namnet Storkarmar. 

Bandet gästade oss under hösten 

2014 och spelade julinspirerad 

jazzmusik. 

 

Dicken Hedrenius har varit musik-

lärare på Kulturskolan i 25 år och 

många har vittnat om hans lekfulla 

och musikaliska förmåga, att ut-

veckla och skapa god stämning 

med eleverna. 

 

Det är mycket roligt att kunna ge 

speltillfällen till ungdomar. Vid 

detta tillfälle får vi möjligheten att 

lyssna på dem i cirka 15 minuter. 

Linnea Fagerland altsax, Markus 

Wesslén altsax, David Wesslén alt-

sax, Theo Monpouet Ekeram klari-

nett, Anna Persson barytonsax, 

Arvid Hedrenius kontrabas och 

Pelle Kronberg trummor. 

 

Lärare: Dicken Hedrenius 

(medverkar på piano) och Jerker 

Axelsson (medverkar på saxofon). 



4 

Bernt Rosengren har hyllats som 

en av Europas viktigaste tenorsax-

ofonister och flöjtister i internatio-

nella musiktidskrifter - kom och 

upplev honom ”live” med sin kriti-

kerrosade kvartett! 

 

År 2010 belönades kvartetten med 

Orkesterjournalens Gyllene Skiva. 

Bernts betydelse för den svenska 

jazzen går inte att överskatta. Vi 

kommer att få en mycket fin kväll 

med en rytmsektion av allra högsta 

klass. Stefan Gustafsson på piano 

är alltid lätt på handen och vig i 

sitt spel tillsammans med Bengt 

Starks drivkraft och stabilitet på 

trummorna och därtill Hans Back-

enroth en basist av världsklass. 

 

Vid sångmikrofonen får vi höra 

Christina Gustafsson, som är en 

av våra mest hyllade jazzsångers-

kor. Tillsammans med Rigmor 

Gustafsson tilldelades Christina 

2012 års Anita O´Day pris med 

motiveringen: ” Rigmor och Chris-

tina Gustafsson tillhör eliten av 

Europas jazzsångerskor...” 

 

Varmt välkomna tillbaka till Täby 

Park Hotel! 

 

Kjell Lövbom  

Bernt Rosengren Quartet 
med Christina Gustafsson 27/9 
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Nu blir det invasion av alla drag-

spelsälskare när en av våra drag-

spelsfantomer Sören Rydgren 

besöker oss med sin kvartett. Sö-

ren är en kär gäst som gästat oss 

vid flera tillfällen. 

 

Sören började sin bana som drag-

spelare genom att beställa en kor-

respondenskurs i Andrew Walters 

dragspelsskola. Sedan har allt gått 

av bara farten och Sören har fått de 

flesta priser och utmärkelser som 

en dragspelare kan få. Bland annat 

var Sören den förste dragspelare 

som fick ”Hagströmspriset” och 

det var 1998. Så tiden går det vet 

vi alla medlemmar i Jano. 

 

Det blir inte bara jazz, även om de 

mesta har en jazzig ton. Repertoa-

ren spänner över allt från Dröm-

men om Elin, Edvard Persson, 

Duke Ellington till Månsken över 

Ångermanälven. Samt självklart 

Novelty Accordion. 

Eller Novelty Accor-

deon som vissa häv-

dar att den heter. 

 

Sören kommer från 

Forsa i Hälsingland 

och där och i de om-

kringliggande land-

skapen Dalarna och 

Gästrikland har han 

hela tiden befunnit 

sig. Nuförtiden njuter 

han av livet i Gävle 

och spelar bara där 

han själv vill. 

 

På gitarr hör vi den 

fine Rickard Sand-

ström som även skri-

ver fina arrangemang, 

bland annat till Frank 

Fosters ”Shiny Stock-

ings”. 

 

Basen trakteras av 

Arne Eriksson från 

Umeå. Bakom trum-

morna finns Roland 

Bolander från Sunds-

vall. Han brukar även 

sjunga ibland. 

 

Välkomna till en hög-

tidsstund och kom i 

tid och njut av den 

fina jazzbuffén och 

något gott att dricka 

till hälsar 

 

Hasse Lehto  

Sören Rydgren Kvartett 4/10 

Foto © Mats Blomberg 
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Gratulerar alla bluesälskande Jan-

ovänner! 

 

Den 11:e oktober blir det en 

höjdarkväll med Sveriges okrönte 

Blueskung Rolf Wikström. 

 

Rolf "Roffe" Wikström albumde-

buterade 1975 och blev ett namn 

tack vare sin kraftfulla röst och sitt 

intensiva bluessound. På 1970-

talet kompade han även internatio-

nella bluesstjärnor och slog ige-

nom stort 1989 med tolkningar av 

Nils Ferlin. Även Bellmans och 

Dan Anderssons verser har klätts i 

Wikströms prisade skrud. Nu får 

han 2015 års Cornelis Vreeswijk-

pris – ett av Sveriges största mu-

sikpriser, värt (förutom äran) 500 

000 kronor. Juryns motivering som 

följer här säger väl det mesta: 

 

” Rötterna på Kanalplan och föt-

terna i Mississippi, blå toner till 

röda takter. Om livet och döden, 

åtrån och otron, lusten och ledan. 

Om ensamheten och solidariteten. 

 

En ständig pågående turné till 

brustna hjärtans hotell där Nils 

Ferlin och Dan Andersson kampe-

rar i rummet breve. 

 

Årets Cornelis Vreeswijkpris till-

delas svenska bluesens nestor, Rolf 

Wikström.” 

Han har länge varit ledande inom 

svensk blues, och med sin hanter-

ing av elgitarren, sin kraftfulla 

röst, sina egna texter och låtar kan 

han snart jämföras med de riktigt 

stora inom genren. Han blandar 

även med andra typer av musik - 

utan att nå ett sämre resultat. 

 

Med en 30-årig 

karriär omfat-

tandes 26 al-

bum, det 27:e 

på väg och ca 3 

500 konserter 

är Rolf Wik-

ström Sveriges 

okrönte blues-

kung. Som 

ende svensk 

och ende icke 

engelsksjung-

ande artist 

överhuvudtaget 

är han med i 

Virgins Blues 

Encyclopedia. 

Han vilar dock 

inte på några 

lagrar utan går 

ständigt vidare. 

 

Till Jano kom-

mer han med 

Tommy Casse-

mar bas, Max 

Lorentz, key-

boards, 

hammond och 

kör och Peter 

“Korre” Korhonen, trummor. 

 

Vi är stolta att kunna presentera 

Rolf Wikström för vår trogna och 

mycket kunniga publik. 

 

Mycket välkomna den 11:e okto-

ber. 

 

Hayati Kafe  

Rolf Wikströms Bluesband 11/10 

Foto: Rickard Nilsson 
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Jennie Löbel vo, Thomas Driving, 

Claes Brodda ts, Tommy Löbel cl, 

Klas Lagerberg g, Lennart Brun-

din p, Martin Wulff b, Fredrik 

Hellberg tr. 

 

Jennie Löbel & Swing Kings är 

ett utpräglat swingband som gästar 

Jano. Bandet spelar företrädesvis 

amerikansk 30-talsswing med vis-

sa sidospår mot andra jazzepoker. 

Jennie sjunger några standards 

men har gjort sig mest känd för att 

plocka upp ovanliga låtar från Bil-

lie Holiday, Ella Fitzgerald och 

Bessie Smiths repertoar. 

 

Bandet bildades på pappa Tommys 

initiativ då han tyckte att Jennie 

borde ha ett eget band och stå på 

egna ben. Tommy tyckte att bandet 

skulle ha en riktig ”Billie Holiday 

sättning” och så blev det. Bandet 

är mycket populärt och spelar ofta 

på Lindy Hop evenemang. 

 

Tre blås, trumpet, tenorsax och 

klarinett skulle ge det rätta soundet 

bakom Jennies sång. Thomas Dri-

ving spelar trumpet. Thomas kän-

ner vi framför allt igen från tiden i 

Gugges trumpetsektion på 80-talet. 

Sedan är vi ganska säkra på att 

hans fars namn ofta förekom i ra-

dion för länge sedan. Då spelades 

det ofta marschmusik vid lunchtid. 

Dirigent var ofta Bertil Driving. 

 

Claes Brodda känner vi alla väl, 

vi hörde honom senast med Ron-

nie Gardiner. Claes är även duktig 

på vin. Och gillar man vin kan 

man boka en vinprovning med ho-

nom där han knyter ihop olika vi-

ner med de musikstycken som han 

spelar. 

 

Tommy Löbel på klarinett är vår 

okrönte swing klarinettist. Han har 

spelat med alla stora och fått flera 

utmärkelser. 

 

Med denna eminenta frontlinje 

måste man ha ett gnistrande komp, 

och det har man. De är Klas La-

gerberg g, Lennart Brundin p, 

Frank Wulff b och Fredrik Hell-

berg tr. 

 

 

Ännu en kväll då vi väntar många 

musikdiggare från hela Storstock-

holm, så kom i tid och glöm inte 

jazzbuffén! 

 

Hasse Lehto  

Jennie Löbel and The Swing Kings 18/10 
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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 

Kjell Lövbom 

kjell.lovbom@gmail.com 

073-359 73 69  

Orkesterbokare 

Hayati Kafe 

Tomtebogatan 20 

113 38  STOCKHOLM 

08-34 98 80 

hayati@comhem.se 

Styrelseledamöter 

Lennart Andersson 

Margit Annerstedt 

Mats Blomberg 

Birgitta Fogelvik 

Hayati Kafe 

Hans Lehto 

Birgit Litzell 

Marie-Louise Margolis 

Ansvarig utgivare 

Margit Annerstedt  

Layout 

Kristina Blomberg 

Jazzteckningar 

Anders Lundmark 

Tryck 

Grafiska Punkten i Växjö 

Medlems-/entréavgifter hösten 2015. 
 

Nyhet! Nu går det bra att betala med kort i kassan. Vi tar Master Card och Visa. 

 

Medlemsavgift, 200 kr/halvår, berättigar till fast entré 100 kr per konsert. Köp abonnemangsbiljett för 

650 kr/halvår (inklusive 200 kr medlemsavgift) så har du fri entré till alla säsongens konserter. 

 

Entré för icke medlem 150–250 kr inkl moms 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. 

 

Alla JANOs inkomster går till musikergager, tidningen PiJano, administration 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 klubbar i Stockholmsområdet som är anslutna till 

Svensk Jazz – det finns ett tiotal. 

Bidrag till nästa nummer 
 
av PiJano önskas senast den 20 september. 

 

Skickas till Mats Blomberg  

matsxblomberg@gmail.com 

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 

Vill du spela hos JANO? 
 

Läs på hemsidan www.jano.nu under 

knappen  

 

Senare i höst bjuder vi på 

25/10 Chapter Two, Nisse 

Landgren o Johan Norberg 

1/11 Jam 

8/11 K.O.M.P. 

15/11 Stockholm Swing All 

Stars 

22/11 The Evergreens 

29/11 Ekdahl/Bagge Big Band 


