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GOTT NYTT ÅR 2013 tillönskas alla Jano-vänner! 

Trälhavets Rederi AB Österskär 

Vi stöder Jano 

JANO medlemmar erhåller 
10% rabatt på noter och tillbehör 

och 15% på instrument 

Attundafältet 6 Täby Centrum 

Sitter och skriver dessa rader en 

av skottåret 2012:s sista dagar. 

Efter all decembersnö har jag 

börjat förstå att skottår står för 

ett år fyllt av snöskottning. Hop-

pas dock att när ni läser detta 

alla vägar är röjda och att alla 

allmänna kommunikationer fun-

gerar, så att ni kan ta er till jaz-

zens främsta arena norr om 

Stockholm, givetvis Täby Park 

Hotel. 

Där har vi, som ni kan se, laddat 

upp med ett omväxlande och 

spännande program. Till exem-

pel har några tyckt att vi varit 

dåliga på blues, men nu kommer 

en av Sveriges främsta inom 

denna genre, nämligen Sven 

Zetterberg.  

Brukar också i årets första num-

mer av PIJANO göra en åter-

blick på föregående verksam-

hetsår. Vågar nog påstå att det 

kan beskrivas som en accelere-

rande succé, Detta utifrån att 

vårens snittpublik på 147 per 

konsert steg till 183 under hös-

ten 2012. Sex kvällar under året 

översteg publiken 200 personer 

men de bra snitten beror också 

på bra publiksiffror även övriga 

kvällar. Mest drog två program 

under hösten, dels Monica Borr-

fors finstämda program om Mo-

nica Zetterlund, dels årets av-

slutning, vår egen Hayati Kafe i 

sällskap med bl.a. Nisse Sand-

ström och Ronnie Gardiner. 

Vill också, i detta sammanhang, 

passa på att tacka er i publiken 

för det stigande gensvar våra 

musikantgäster säger sig upple-

va vid besök på jazzklubb Nord-

ost. Inte heller vi i styrelsen 

tycker oss ha upplevt maken till 

stämning som under några av 

höstens konserter, t.ex. då Vivi-

an Buczek och Peter Asplund 

besökte oss. För att inte tala om 

Anders Linders och Primas för-

måga att rycka alla med sig och 

t.o.m. få oss att brista ut i all-

sång.  

Vill vidare berätta om att Jano i 

november också deltog i arran-

gerandet av en jazzkonsert i 

samband med att Vallentuna in-

vigde sitt nya fina bibliotek och 

kulturhus. Kändes bra då några 

av Janos grundare kommer från 

Vallentuna och också många ur 

vår publik. Alltnog, kvällen med 

Ulf Johansson-Werre, Hayati 

och Klas Lindqvist i spetsen 

blev en stor framgång. De 180 

platserna var utsålda en vecka i 

förväg.  

Sammanfattningsvis ser vi i sty-

relsen med förväntan fram mot 

säsongen 2013. Samarbetet un-

der jazzkvällarna och med Täby 

Park fungerar allt friktionsfriare. 

Vi investerar i allt bättre ljud 

och högtalare, vilket vi hoppas 

ni märker. Vi slipper bolla med 

pianot, då vi funnit rätt plats i 

lokalen. Sist men inte minst vik-

tigt. Tack för att ni i publiken 

hjälper oss att rätta till stolar och 

plocka med tomglas och porslin 

till Rotundan efter konserten. 

Allt underlättar.  

Ni är alla hjärtligt välkomna till 

vårens konserter! 

 

Per Kjellberg  
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Nytt år! ny vårsäsong! och återigen 

har vi det stora nöjet att den 27/1 2013 

välkomna 2006 års Monica Zetterlund 

stipendiat Lovisa Lindkvist, den här 

gången ackompanjerad av sin pappa 

Bengt Lindkvist. 

Bengt, som jag lärde känna 1973 när 

vi båda ingick i Jan Allans sextett, är 

en av mina allra bästa vänner. Vi har 

musicerat tillsammans i många olika 

sammanhang genom åren och jag har 

känt Lovisa nästan ända sen hon föd-

des. 

Lovisa, som har en fantastisk sångröst 

samt en enorm musikalitet, har upp-

märksammats på många olika sätt de 

senaste åren. Monica Zetterlund sti-

pendiet har följts av skivframgångar i 

Japan, där hon har släppt tre CDn, och 

hon har gett många konserter i Sveri-

ge. Hon var bl.a. en av sångsolisterna i 

förra Septembers Blue House Jazz 

konsert och sjöng med Magnus Lind-

gren/Peter Asplund Blue House Or-

chestra. Hennes utveckling och musi-

kaliska mognad har varit exponentiell 

minst sagt. Det blir en högtidsstund att 

lyssna på Lovisa. 

Pappan pianist, Bengt Lindkvist är en 

av våra mest anlitade arrangörer och 

kapellmästare med massor av uppdrag 

genom åren på Oscars Teatern, Inti-

man, Folkan, SVT m.m. Han har på 

senare år ofta jobbat med Kerstin Del-

lert och Cecilia Frode. Han har en 

musikalisk kreativitet långt över det 

vanliga och skapar mycket spännande 

stämningar med sitt ofta sparsamma 

och originella pianospel. 

Den här duon blir en utmärkt musika-

lisk välkomstfest för JANOs publik 

efter två månaders avbrott. 

 

Vi fortsätter 

denna första 

kväll i sällskap 

med en av våra 

publikfavoriter 

”Swing Mag-

nifique”, en 

kvintett som vi 

blev bekanta 

med för ett par 

år sedan. För er 

som missade 

dem senast kan 

jag intyga att 

det blir en gläd-

jeexplosion för 

alla som gillar 

Gypsy Swing 

eller Jazz Ma-

nouche i 

Django Rein-

hardts anda. 

Musiken har 

rötter i 30-talets 

Europa och är 

till stor del en 

fusion av traditionell musik ur den 

romska traditionen, musettvalser, 

schlagers och amerikansk jazz. 

Den klassiska sättningen inom Jazz 

Manouche är två akustiska gitarrer, 

violin och kontrabas och det är också 

den sättningen som Swing Magnifique 

använder sig av. Till skillnad från 

Djangos ”Quintette du Hot Club de 

France”, ingår det en kvinnlig voka-

list, Josefin Peters, i gruppen. Detta 

bidrar i högsta grad till en breddning 

av repertoaren som innehåller många 

kompositioner av Django men också 

några av hans nutida efterföljare samt 

några av gruppens egna kompositio-

ner. 

Musikerna i gruppen är Ivor Ottley, 

mycket meriterad engelsk jazzvioli-

nist, gitarristerna Tom Buhre och 

Åke Jonson, och basisten Filip Berg-

lund. Alla har många års erfarenhet av 

Jazz Manouche traditionen och har 

spelat i många olika band, kompat 

artister såsom Wille Crafoord, Hans 

Caldaras, Andreas Öberg m.fl. 

 

Jag vet att denna kväll blir den första 

av många efterföljande vårkvällar med 

högklassig musik på JANO och öns-

kar er mycket välkommen. 

Hayati Kafe 

Lovisa Lindkvist / Bengt Lindkvist duo 
Swing Magnifique 

27/1 

Foto © Torbjörn Calvero  

Foto © Mats Blomberg 
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Isabella Lundgren vo, Karin Hammar 

tbn, Carl Bagge p, Kenji Rabson b, 

Daniel Fredriksson tr. 

 

Vi fortsätter säsongen med ännu en 

”vokalissa”, som Carli Tornehave 

skulle ha uttryckt saken. Underteck-

nad hörde Isabella Lundgren första 

gången live den 18 december 2012 på 

Fasching, och föll pladask! 

 

Det var en julkonsert med SOS Big 

Band, som vi för övrigt borde ha en 

kommande sä-

song. Redan vid 

första låten kom 

jag att tänka på 

Carnegie Hall 

den 23 april 1961 

och en konsert 

med Judy Gar-

land, som finns i 

skivhyllan på en 

dubbel LP. 

 

Isabella är inte 

direkt storvuxen 

och påminner i 

det avseendet om 

Judy Garland. 

Det framkom 

senare under kon-

serten att hon 

även lyssnat 

mycket på henne. 

Hon sjunger med 

kraft, känsla och 

självförtroende 

och platsar utan 

problem framför 

ett rytande stor-

band. Men låter 

lika bra i en bal-

lad med ensamt 

pianokomp eller i 

en mustig blues. 

 

Fantastiska musi-

ker brukar även 

omge sig med 

lika duktiga med-

musikanter. Och 

det gäller även i 

kväll. Som gäst-

artist på trombon 

hör vi Karin Hammar. Karin är ju en 

av våra mest efterfrågade trombonister 

både här hemma och internationellt. 

 

Calle Bagge känner vi väl till som en 

mycket duktig pianist och han var här 

senast vid den sista konserten i no-

vember. 

 

På bas hör vi Kenji Rabson, som ur-

sprungligen kommer från USA men 

nu verkar vara väl etablerad i Stock-

holm. 

 

På trummor slutligen hör vi Daniel 

Fredriksson. Det var ett tag sedan vi 

hörde honom hos oss så det skall bli 

trevligt att ha honom hos oss igen. 

 

Hasse Lehto  

Isabella Lundgren med Carl Bagge trio 
Gästartist  Karin Hammar 3/2 
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Så har vi då honom här igen, en av 

vår publiks absoluta favoritmusikanter 

Ulf Johansson Werre, alltid lika po-

sitiv och redo att ge oss en fullmatad 

och omväxlande kväll med jazz i 

toppklass och fyndig och humoristisk 

presentation av programmet. Han har 

också förmåga att locka med sig spän-

nande medmusikanter. 

Ikväll en av Finlands internationellt 

mest välkända jazzmusiker, nämligen 

Antti Sarpila, som har klarinetten 

som huvudinstrument. Även han har 

gästat Jano några gånger, senast 2004 

då han bjöd på swingfest tillsammans 

med bl.a. Sveriges eminente, idag 

mycket saknade, vibrafonist Lars Er-

strand. 

Om Ulf JW finns hur mycket som 

helst att skriva och säga. Här bara 

några nedslag: föddes 1956 i Lövång-

er i Västerbotten, ett landskap som 

gett oss många framstående musiker 

och författare. Flyttade som sexåring 

till Uppsala, en stad han varit trogen 

sedan dess. Fastnade tidigt för jazz, 

först som pianist, men köpte som 15-

åring en trombon och upptäckte att i 

detta instrument förenades en roman-

tisk känslig ton med en tuffhet som 

han också gillade. 

Via spel i en rad orkestrar, medicin-

studier, studier vid musikhögskolan i 

Stockholm och University of Pittsburg 

har han då och då tagit sig tid att gästa 

Jano, ofta i mindre sättningar men 

också med storband. Ikväll, tillsam-

mans med Antti, hoppas vi få höra 

honom både prata, sjunga och hantera 

pianot och trombonen med sedvanlig 

bravur. 

Antti Sarpila, född 1964, har med 

Helsingfors som bas, uppträtt som 

soloartist inte 

bara i Europa, 

men också i 

USA, Asien 

och så långt 

borta som 

Australien. 

Inte minst har 

han varit en 

flitig gäst i 

Sverige, både 

tillsammans 

med Ulf och i 

många andra 

sammanhang. 

Mycket av sin 

utbildning 

fick han som student hos den världs-

berömde amerikanske klarinettisten 

och saxofonisten Bob Wilber på 1980-

talet. 

Mycket av den klassiska jazz Antti 

vill företräda bygger på influenser från 

de tidiga mästarna, alltifrån Louis 

Armstrong till Charlie Parker. Bland 

den mängd musiker Antti spelat med 

och som också är välbekanta för oss 

kan nämnas Wild Bill Davison, Buddy 

DeFranco och Scott Hamilton. Antti 

har givetvis också ett eget swingband 

hemma i Finland och har dessutom 

medverkat i en mängd skivinspelning-

ar. 

Avslutningsvis, några rader om 

kvällens förband, också ikväll en 

frukt av vårt samarbete med Södra 

Latin, en skola som hela tiden fostrar 

spännande unga musiker. För dagen, 

under namnet Oscar Johansson Wer-

re trio. Har tyvärr i dagsläget endast 

personligen lyssnat till Ulfs son Oscar, 

som gjorde ett bejublat framträdande 

på trummor på Vallentuna kulturhus i 

slutet av november. Vågar dock lova 

och tro att hans kompisar från Södra 

Latin håller lika hög klass. Alltså Wil-

liam Benckert på piano och Mikael 

Emilsson på bas. 

Per Kjellberg 

Ulf Johansson Werre - Antti Sarpila 
OWJ trio från Södra Latin 

10/2 
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Bent Persson, Fredrik Olsson, Peter 

Lind - trumpet, Jens Lindgren, Gustav 

Lind - trombon, Göran Eriksson, Klas 

Toresson - altsax / klarinett, John 

Högman - tenorsax / klarinett, Claes-

Göran Skoglund - piano, Hans 

"Rosten" Gustafsson - gitarr/banjo, 

Bo Juhlin - tuba / trombon, Göran 

Lind - kontrabas, Christer "Cacka" 

Ekhé - trummor. 

Kom i tid och räkna med en helkväll 

när det är dags för det efterfrågade 

Kustbandet som just firat sitt 50 års 

jubileum! Biljetterna var givetvis slut-

sålda till jubileumskonserten på Kon-

serthuset! 

Jubileumsåret 2012 har varit ett spän-

nande år med bl.a. turnéer med den 

legendariske engelske bandledaren 

och trombonisten Chris Barber, festi-

valer i Danmark och Norge, USA-

turné med framträdande på radiosho-

wen A Prairie Home Companion, in-

vigning av Svenska kulturhuset i Min-

neapolis med mera. 

Bandet har under åren gjort många 

internationella konserter i mer än 20 

länder från Japan i öst till USA i väst 

och Sydney i syd. New Orleanskäns-

lan finns i musiken, det vill säga ryt-

men, energin och temperamentet. Fö-

rebilder för bandet är t.ex. Louis Arm-

strong, Bix Beiderbecke och Duke 

Ellington. 

Medlemmarna i bandet är säkert väl-

kända för många i jazzklubben. Band-

ledaren Jens ”Jesse” Lindgrens mu-

sikaliska förebilder är 20-talets jazz-

trombonister som J C Higginbotham, 

Miff Mole och Tricky Sam Nanton 

liksom New Orleans-pionjärer som 

Kid Ory. Jens är också en utmärkt 

swingmusiker. Han har jobbat inom 

Svenskt Visarkivs Jazzavdelning och 

även presenterat jazzprogram i Sveri-

ges Radio. 

Göran Eriksson har tidigare varit 

bosatt i Frankrike där han var med och 

startade det framgångsrika bandet Jazz 

O´Maniacs. Han har också spelat i 

några av Frankrikes bästa jazzband 

som Les Haricots Rouges, Irakli’s 

Jazz Band, Anachronic Jazz Band 

samt även med Annie Fratellini innan 

han flyttade hem till Sverige och 

Kustbandet. 

Bent Persson är en erkänt duktig 

Louis Armstrong-tolkare. Bent har 

förmågan att spela autentiskt likt flera 

av swingens främsta trumpetare men 

utan att imitera dem. Han har spelat 

med många stora jazzartister, till ex-

empel Eva Taylor, Maxine Sullivan, 

Roy Williams, Bob Wilber och Kenny 

Davern Mest känd är han för inspel-

ningarna av Louis Armstrongs 50 Hot 

Choruses for Cornet (1927), där Bent 

exakt återger de chorus och breaks 

som ”Satchmo” spelade in på 

”vaxcylindrar” för att därefter publice-

ras i ”notform”. 

Två som varit med sedan start är Hans 

”Rosten” Gustavsson och Christer 

”Cacka” Ekhé. ”Cacka” var ur-

sprungligen bandets kornettist och 

blev senare bandets trumslagare. 

Egentligen är hans första instrument 

klarinett och saxofon samt gitarr och 

banjo. ”Cacka” är en sann multiinstru-

mentalist. Genom att tidigt börja lyss-

na på mängder av gamla inspelningar 

har han tillägnat sig den speciella ti-

ming och det sound som är så speciellt 

för New Orleans-jazzen. Han är också 

en utmärkt sångare. 

Klas Toresson och John ”Jonte” 

Högman har ett spelsätt på saxofon 

och klarinett som placerar dem i 

svenska jazzeliten. I början av 70-talet 

ingick Claes-Göran Skoglund som 

sångare i sånggruppen Nya Gals and 

Pals vilket medförde folkparksturnéer, 

konserter, TV- och studioinspelningar 

med ett stort antal artister, till exempel 

Tommy Körberg och Monica Zetter-

lund. 

Göran Lind tillhör de ledande kontra-

basisterna inom den traditionella jaz-

zen i Stockholm. Han har genom åren 

belönats med stipendier, bland annat 

Louis Armstrong-stipendiet samt sti-

pendier från Konstnärsnämnden och 

Stockholms Stad. 

Bo Juhlin är eftertraktad som studio-

musiker och hans tubaspel hörs i både 

i radio- och filmsammanhang. Under 

åren har Bo bland annat spelat med 

Bengt-Arne Wallin, Läderläpparna, 

Lyxkvartetten, Octetten Messingen 

och Spårvägens musikkår. 

Peter Lind känner vi igen från jazz-

bandet Peter Lind and the Cabaret 

Band som också gästat jazzklubben 

tidigare. En uppskattad sångare med 

perfekt diktion som får tankarna till 

tidiga ljudfilmens epok. 

 

Det kommer att bli en svängig kväll. 

Grattis kära publik! 

 

Kjell Lövbom 

Kustbandet 17/2 
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Dags att återigen avnjuta Sandviken 

Big Band, den här gången med emi-

nente klarinettisten Krister Anders-

son som solist. 

Det var väl 1980 som jag hade det 

stora nöjet att för första gången samar-

beta med denna härliga musikkonstel-

lation. Samarbetet resulterade i en LP 

där jag och Meta Roos delade på sång-

insatserna. Det har blivit många fram-

trädanden för mig med SBB sedan 

dess, bl.a. på JANO. Konserterna har 

alltid präglats av spelglädje och hyss, 

grabbarna gillar att skoja, men är fulla 

av allvar när det är dags. 

SBB har funnits sen 1968 då den bil-

dades av trumpetaren Arne Eriksson 

som sedan var ledare för bandet i 

många år. Bandet har under åren spe-

lat med många internationella världs-

artister såsom Thad Jones, Bobby 

Shew, Deborah Brown, Georgie Fame 

och många fler. Även svenska artister 

kan sägas har rosat marknaden t.ex. 

Arne Domnerus, Ann-Kristin Hed-

mark, Roger Pontare...... Flera av des-

sa samarbeten återfinns på grammo-

fonskivor och det har blivit några ge-

nom åren. 

Sandviken Big Bands mappar är fulla 

av storbandsklassiker från Count Basi-

es och Duke Ellingtons repertoar men 

innehåller också många specialarran-

gemang av både internationella och 

svenska storheter. Allt exekveras med 

ledning av trumpetaren Åke  

Björänge. 

Det är med stor nyfikenhet som vi 

väntar på att få uppleva SBBs samar-

bete med Krister Andersson. Denna 

ypperlige musikant fick sitt genom-

brott när han medverkade i 

”Världsorkestern” i början av 1970 

talet. Han blev soloklarinettist under 

ledning av dirigenten Leonard 

Bernstein och klassades som musika-

liskt underbarn. 

Krister har vid två tillfällen tilldelats 

Orkesterjournalens Gyllene skiva för 

bästa jazzinspelning. Han har också 

bland många andra utmärkelser fått 

Christer Boustedts stipendium. Han 

har medverkat på ett stort antal plattor 

både i Sverige och USA. 

Krister är för många jazzfans mer 

känd som tenorist och det hänger kvar 

från hans tid i Umeå då han spelade 

tenorsax med Umeå Big Band men 

också från hans tid med Gugge Hedre-

nius storband samt Egil Johansens 

JAZZ INC. 

Konserterna med Sandviken BB och 

Krister har fått strålande recensioner 

och det är en högtid som väntar oss på 

JANO 24/2. 

Hayati Kafe 

Sandviken Big Band 
med Krister Andersson 24/2 
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Grafiska Punkten i Växjö 

Medlems-/entréavgifter våren 2013. Endast kontant betalning i kassan. 
 

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

 

Köp till abonnemangsbiljett för 350 kr inkl moms/halvår (totalt 500 kr inkl medlemsavgift) så har du fri 

entré till alla säsongens konserter. 

 

Entré för icke medlem 120–200 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. 

 

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  

1 februari 2013. 

 

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 

Vårens program del 2 
 

3/3  Jam och Årsmöte 

10/3  Eternal Jazz Project 

 Ann-Sofi Söderqvist sextett 

17/3  Sven Zetterberg bluesband 

24/3  Svante Thuresson med  

 Claes Crona trio 

7/4 Jessica Pilnäs  

 Filip Jers kvartett 

Glöm inte årsmötet 3/3 kl 16 
Motioner ska lämnas in senast 3/2 till  

Margit Annerstedt. 


