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www.jano.nu 

Sylvia Vrethammar 3 april 
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Jazzklubbens verksamhet år 2015 

Vårterminen blev mycket fram-

gångsrik med rekord i antalet be-

sökare. På ett bra sätt blev det kul-

men på ett 20 år långt samarbete 

med Täby Park Hotell. 

 

Höstterminen inleddes med ett för 

oss drastiskt besked att vi inte kun-

de fortsätta som tidigare på Täby 

Park Hotel. Vi har dock med 

mycket arbete och framgång till-

sammans med Kultur Vallentuna 

hittat en ny hemvist på Vallentuna 

Teater som vi är mycket nöjda 

med. 

 

Ekonomin är god och under kon-

troll även om vi har tappat en del 

medlemmar. Vi fortsätter dock 

med etableringen i Vallentuna och 

hoppas att vi över tiden kan stärka 

oss ytterligare på en ny hemma-

scen. Det har blivit en tradition att 

börja varje säsong med en konsert 

i Vallentuna. Det lade också grun-

den för den positiva och snabba 

lösningen på lokal för hösten. Vi 

fick många nya medlemmar från 

Upplands-Väsby, Åkersberga och 

Vallentuna. 

 

Vid 2015 års utgång var antalet 

medlemmar 282. I genomsnitt var 

det 175 besökare på 21 konserter. 

 

Årets resultat blev en vinst på 

2.772 Kr Vår goda ekonomi har 

gjort det möjligt att höja gager och 

även ha förband av högsta kvalitet. 

 

Till höstsäsongen slöt vi avtal med 

Nortic. Besökare kan betala entré-

avgifter via internet eller via Bibli-

oteket i Vallentuna. Detta har med-

fört en effektivisering i kassan och 

viss merförsäljning. 

 

Samarbetet med Studio Blue som 

har en tvåårig utbildning för stu-

diotekniker blev mycket lyckat och 

har blivit en viktig del i vårt arbe-

te. 

 

Vi påbörjade att på försök lägga ut 

Jazzklubb Nordost på Facebook. 

Skälet var att vi fick svårigheter att 

marknadsföra oss i Lokaltidningar-

na samt i Täby Kommuns evene-

mangskalender. Vi är tacksamma 

om ni berättar om oss för era vän-

ner och bekanta! 

 

Det är mycket arbete som görs i 

denna ideella förening. Alla har 

sina uppgifter och arbetar seriöst 

och målmedvetet. Nya idéer kläcks 

hela tiden. En del av dem genom-

förs andra, läggs på is. Det löpande 

arbetet tar sina modiga timmar 

varje vecka. 

 

Allt ska klaffa, bokföras och följas 

upp. Musiker ska kontaktas, kon-

trakt skrivas, hemsidan uppdateras, 

nyhetsmail sändas, medlemstid-

ningen redigeras, tryckas och dis-

tribueras, pengar ska finnas, an-

sökningar om bidrag från stat och 

kommun ska skrivas, information 

till alla berörda och massmedia ska 

lämnas, blommor ska köpas, ljud 

ska förberedas, kassan ska beman-

nas, prylar ska hållas reda på, affi-

scher ska tryckas och sättas upp. 

Frågor från medlemmar och enkä-

ter ska besvaras, medlemskort 

skrivas, program förberedas med 

möten i programrådet. Hemsidan 

ska uppdateras med bilder och re-

ferat från konserterna. 

 

Regionmöten ska besökas liksom 

andra föreningar, kommunerna och 

Värdshusets. Till det kommer sty-

relsemöten, dagordning skrivas, 

kallelse skickas, protokoll skrivas 

och distribueras, lokal för styrelse-

möten bokas och lite förtäring ord-

nas. Dessutom hålla ordning på 

papper och arkivera äldre årgångar 

av tidningen PiJano m.m. Pust. 

 

Vi får ofta beröm och det är vik-

tigt. Tala gärna om för oss när det 

är något som är fel, det måste vi få 

veta, men slösa framförallt med 

positiva ord om det finns fog för 

det. 

 

Kjell Lövbom, 

Ordförande 

 

Solbrännan Restaurang och Café 

solbrännan.se 

Vi stöder Jano 

Janos konserter framförs i samarbete med 

Kultur Vallentuna 
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Våren är i antågande och 

med den följer JANO’s sed-

vanliga vårjam som äger rum 

söndagen den 6:e mars. 

 

I höstas fick vi uppleva lite 

nyordning på jammet då vi 

plötsligt befann oss i en ny 

lokal, Vallentuna Teater, vil-

ket är den nya hemvisten för 

JANO. Lokalen är pampig 

med en stor scen med en riktig 

flygel och sittplatser för audi-

toriet. Det kändes en smula 

ovant men vi som jammar är 

vana vid oförberedda situatio-

ner eftersom det är en grund-

läggande ingrediens i jam. 

Man möter nya människor och 

ställs inför musikaliska utma-

ningar, vilket är väldigt ut-

vecklande. Till råga på detta 

hade vi i höstas också en vika-

rie i huskompet då Hasse Larsson 

inspirerade oss med sitt eminenta 

basspel. 

 

Vårens jam bjuder också på lik-

nande överraskningar i form av en 

gästande huspianist nämligen den 

mycket uppskattade musikern 

Wojtek Rutkowski som jag per-

sonligen har haft nöjet att spela 

med i över 20 år. Det känns då 

betryggande att 

kompet i övrigt han-

teras av våra ordina-

rie medlemmar, Ulf 

Hammarstrand på 

bas och Mats Jadin 

vid trummorna. 

 

Låt oss nu inte räds-

las av lite nyheter 

utan se det som en 

spännande möjlighet 

att få stå på en riktig 

scen och pröva ving-

arna tillsammans 

med andra glada 

musikanter i jazzens 

underbara värld. 

Alla musikutövare 

och jazzdiggare är 

som vanligt hjärtligt 

välkomna. 

 

Öppna jam i fina lokaler med kom-

petenta deltagare och entusiastisk 

publik är en bristvara i Stockholm 

så se det som en förmån och ta 

chansen att vara med. Tveka inte 

att komma utan sprid den glada 

nyheten till vänner och bekanta så 

att fler lockas med i gemenskapen. 

 

Vi ses i Vallentuna Teater och 

jammar och spisar tillsammans. 

 

Eder Tillgivne Jamledare 

 

Hasse Ling 

JAM 6/3 

Foto: Mats Blomberg 
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Jesse Lindgren, Anders Linder och 
Dixiesnubbarna 13/3 

Jan Gunnar Stolpe– trumpet, Jens 

Jesse Lindgren – trombon, Anders 

Linder – klarinett och tenorsax, 

Göte Wilhelmsson – piano, Jakob 

Ullberger – gitarr och banjo, Staf-

fan Sjödin – bas, Björn Sjödin – 

trummor. 

 

Dixieland är en underbar och 

samtidigt unik musikform! Den 

uppskattades mycket av Louis 

Armstrong och även Miles Davis. 

”Dixieland kommer alltid att vara 

en underbar musik”, säger trombo-

nisten Jesse Lindgren, som började 

sin karriär på skoldanser och 

källarklubbar i Gamla stan för över 

50 år sen. När musikanter med den 

rätta känslan improviserar tillsam-

mans, lyssnar på varandra och vet 

sin roll i ensembler och solon då 

uppstår magi. 

 

Det är inte utan stolthet vi presen-

terar de handplockade musikerna i 

Dixiesnubbarna: 

 

Jan Gunnar Stolpe är en central-

figur i svensk dixieland-, swing- 

och mainstreamjazz. 

 

Jens ”Jesse” Lindgren har varit 

New Orleans-stilen trogen. Vi har 

hört honom med Kustbandet och 

många andra band i Sverige och 

internationellt. 

 

Anders Linder är en lysande en-

tertainer och jazzmusiker som gäs-

tat oss flera gånger till våra med-

lemmars stora glädje. 

 

Göte Wilhelmsson är en av Sveri-

ges mesta jazzpianister. 

 

Björn Sjödin har spelat i Uppsala 

med t ex Lars Erstrand, Peter Lind 

and the Cabaret Band, Swedish 

Swing Society. 

 

Staffan Sjödin spelar på Louis 

och är bror till Björn. 

 

Det här blir en svängig kväll med 

några av Janos mest önskade musi-

ker som ni alla är mycket välkom-

na till.  

 
Kjell Lövbom  

F
o
to

: 
C

la
es

 T
il

la
n

d
er

 



5 

Bröderna Trück 20/3 

Magnus Sandgren acc, Martin An-

dersson acc, Christian Karlsson g, 

Eleonore Larsson vo, Jonas Huh-

tala b, Johan Krussgård tr. 

 

I kväll kommer garanterat något 

nytt, i varje fall för oss i Jano. Tip-

set om kvällens band kommer från 

en av våra medlemmar. 

 

Detta band spelar musik med röt-

terna i 1930- och 1940-talets Hot 

Music. Den musik som framför allt 

spelades av Nisse Lind med sin 

Hot Trio. Det blir alltså en hög-

tidskväll för dem som gärna ville 

vara vuxna på 30-talet! 

 

Sättningen ovan är den ordinarie 

sättningen men sedan finns det 

ytterligare flera professionella in-

hoppare. Så vilka som exakt kom-

mer att spela vet vi först klockan 

18.30 den 20 mars! 

Det enda som är säkert 

är att alla är bröder 

men inte med varandra 

utom Eleonore som 

bara är syster till sin 

bror. 

 

De har sina bopålar i 

Västergötland med 

omnejd och har därför 

förekommit i flera pro-

gram i lokalradion 

men de har även haft 

den äran att uppträda 

på Allsång på Skan-

sen. 

 

Det kommer att bli en 

lättsam kväll med 

mycket lättlyssnad 

musik. Gå gärna in på bandets 

hemsida som är 

www.brodernatryck.se där kan 

man höra smakprov. Det finns 

även en hel del på Youtube. 

Vad ni gör, missa inte detta! 

 

Hälsar Hasse Lehto  

Sara Sissay vo, Jacob Holthe 

Thorsen g, Eirik Hj Lund b, Andre-

as Pettersson tr. 

 

Vi vill stödja nya yngre musiker 

genom att ge dem möjlighet till 

speltillfällen där de kan visa upp 

sig och sin musik. 

Trouvé är en ny och spännande 

svensk-norsk jazzkvartett som spe-

lar egna kompositioner. Fokus för 

denna grupp ligger i arrangering, 

improvisation, samspel och grupp-

sound. 

 

Bandets medlemmar möttes i 

Stockholm under våren 2015 och 

insåg snabbt att de alla hade en 

gemensam musikalisk vision. Ban-

det hämtar inspiration från kompo-

sitörer och musiker som bl.a. Carla 

Bley, Joni Mitchell, Charlie Haden 

och Jakob Bro. 

 

Eirik som gästade oss förra sä-

songen med Oscar Johansson Wer-

re är en mycket lovande basist. 

 

Mycket nöje hälsar 

 

Kjell Lövbom  

 

Förband Trouvé 
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Sylvia Vrethammar 3/4 

Foto: Pressbild 

 

Klas Lindquist s, Hans Backenroth 

b, Peter Nydal flygel, Chris Mont-

gomery trummor 

 

Dags igen för ett oförglömligt 

besök, den här gången ingen mind-

re än en av våra folkkäraste artis-

ter, Sylvia Vrethammar. 

 

Jag minns mycket väl första gång-

en jag upplevde denna skönsjung-

ande, underbart vackra tjej. Det 

var i mitten på 1960-talet och på 

anrika Gyllene Cirkeln där Sylvia 

uppträdde med Rune Öfwermans 

trio. 

 

Den salige basnestorn Sture Nor-

din tyckte att vi skulle lyssna på 

Sylvia. Han var mycket imponerad 

och förtjust i detta nya tillskott till 

svensk jazz. Det har blivit många 

fler tillfällen för mig under åren att 

se henne ”live”, då hon uppträtt 

som solist eller tillsammans med 

andra såsom Georgie Fame, drag-

spelsvirtuosen Sivuca, Visby Stor-

band med Ernie Englund, och all-

tid med strålande konstnärligt re-

sultat. 

 

Sylvia som bor i Tyskland sedan 

många år har etablerat sig som en 

folkkär artist även där, inte minst 

tack vare samarbetet med Bert 

”Strangers in the night” Kaemp-

fert. Hon är också en mycket upp-

skattad programledare i Tyskland. 

 

Hon har medverkat i otaliga TV-

program här i Sverige och utom-

lands, gjort krogshower, turnerat i 

folkparkerna, deltagit i Melodifes-

tivaler. Vi som är tillräckligt gamla 

minns henne bl.a. från legendaris-

ke Lennart Hylands ”hörna”. Hen-

nes största succé, även internatio-

nellt, är ”Y Viva Espana” som 

blev en miljonsäljare och var med 

på engelska topplistan i 39 veckor. 

Sylvia som har musikaliska anor i 

familjen ville egentligen bli kon-

sertpianist och studerade på Musi-

kaliska Akademin men hoppade av 

studierna innan examen. Hon ut-

bildade sig i stället till barnavårds-

lärare och deltog i amatörtävlingar 

för att så småningom börja samar-

beta med pianisten Rune Öfwer-

man. Han bidrog i högsta grad till 

att utveckla Sylvias karriär och 

förtjänar en tacksamhets tanke. 

 

Vi på JANO får njuta av Sylvia 

Vrethammar i sällskap med de fan-

tastiska musikanterna Klas Lind-

quist på sax, Hans Backenroth på 

bas, Peter Nydahl på piano och 

Chris Montgomery på trummor. 

Alla är återkommande och av vår 

publik mycket uppskattade musik-

personligheter. 

 

Det är dukat för en lysande kväll 

för oss på JANO. 

 

Mycket välkomna! 

 

Hayati Kafe  

 

Johannes Jareteg flygel, Jakob 

Hjalmarsson trummor och Jonas 

Grumstedt bas. 

 

 

Den här kvällen kommer Jano 

dessutom och äntligen att bjuda på 

den mycket spännande unge pia-

nisten/kompositören/arrangören 

Johannes Jareteg i sällskap med 

Jakob Hjalmarsson på trummor 

och Jonas Grumstedt på bas. 

 

Vi har besökt Kungliga Musiksko-

lan ett antal gånger och har alltid 

imponerats av Johannes förmåga 

att arrangera och framföra musik i 

Johannes Jaretegs Klassiska Jazz-

orkester. 

 

På Youtube kan du se och höra ett 

utdrag från Johannes examenskon-

sert den 20 mars 2015. 

 

Kjell Lövbom  

Förband Johannes Jareteg Trio 
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Säg den jazzmusiker som inte 

drömt om att någon gång vara med 

i ett storband och spela originalar-

rangemang av amerikanska stjärn-

arrangörer som Nelson Riddle, 

Billy May, Neal Hefti eller Quincy 

Jones. 

 

Kapellmästaren Johan Stengård, 

tenorsaxofonist med förflutet i 

många storband och en solistkarri-

är som spänner över många decen-

nier är inget undantag. Han brinner 

för att storbandstraditionen skall 

leva vidare. 

 

Så det är kanske inte överraskande 

att han bestämt sig för att samla 

ihop ett gäng likasinnade musiker 

som vill spela originalarrange-

mang från USA. Men det förekom-

mer en del svenska arrangörer ock-

så i bandets repertoar som den 

mycket respekterade trombonisten 

Janne Jansson. 

 

Det krävs en speci-

ell talang och stort 

tålamod för att leda 

ett amatörstorband. 

Det är alltid någon 

eller några som får 

problem och inte 

kan medverka. Det 

måste ordnas 

vikarier, replokal, 

skaffa arrange-

mang, notställ osv. 

Till råga på det är 

det 16, ibland 17 

musiker, med egna 

viljor och smak, 

som skall fås att 

fungera som en 

ensemble. 

 

I Johans fall har 

det dock fungerat 

utmärkt, kanske för att han lyckats 

samla ihop musiker som gillar att 

repetera och spela musik med röt-

ter i den amerikanska sångboken. 

 

Bandets mapp innehåller många 

titlar ur Frank Sinatras och Ella 

Fitzgeralds repertoar men också 

många instrumentalarr som man 

associerar med Count Basie, 

Woody Herman, Quincy Jones 

m.fl. 

 

Musikerna i varje sektion är myck-

et intressanta var och en för sig. 

Den välkände entertainern Olle 

Eilestam sitter vid pianot men 

sjunger också många av Frank Si-

natras stora hits. I saxsektionen 

med Johan Stengård på första te-

nor medverkar bl.a. Mikael Trense 

och Tobias Hellman. Trombonerna 

leds av Johans bror, Anders Sten-

gård, och har Johan Åström som 

solist och bland trumpeterna finns 

Mikael Renliden och Olle Hed-

ström. 

 

Och sångjuvelen i denna krona 

heter Jennie-Ann Smith. En strå-

lande vacker och välljudande 

sångsolist. 

 

Jag tror att Johan Stengårds Jazz 

Big Band kommer att bjuda oss på 

en fenomenal avslutning av vårsä-

songen och skicka oss till sjunde 

himlen med sin musik. 

 

Dom säger ”Come fly with 

us” !!!!!!! 

 

Hayati Kafe  

Johan Stengård and his Jazz Big Band 10/4 

Trumpeter 

Marcus Alm, Olle Hedström,  

Mikael Renliden,  

Mats-Olof Svantesson 

 

Tromboner 

Anders Stengård,  

Tomas Hillebrandt, Johan Åström, 

Kristoffer Siggstedt 

 

Saxar 

Johan Stengård, Mats Wallin,  

Mikael Trense, Samuel Muntlin, 

Tobias Hellman 

 

Trummor 

Magnus Fritz 

 

Bas 

Lars Risberg 

 

Piano & Sång 

Olle Eilestam 

 

Sång 

Jennie-Ann Smith 

Foto: Pressbild 
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Grafiska Punkten i Växjö 

Medlems-/entréavgifter våren 2016. 
 

Nyhet! Nu går det bra att förköpa på Vallentuna Bibliotek och online på hemsidan. Det går även 

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 150–300 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. 

Bidrag till nästa nummer 
 
av PiJano önskas senast den 21 augusti. 

 

Skickas till Mats Blomberg  

matsxblomberg@gmail.com 

Så här hittar du till oss 
 

Tåg: Roslagsbanan, linje 27, till Vallentu-

na station, endast 50m promenad till Jano. 

 

Buss: 610 eller 524 till Vallentuna station, 

samma korta promenad som från tåget. 

 

Bil: Fri parkering och ca 200m promenad 

till Jano. 

Jazzklubb Nordost, c/o Annerstedt, Täbyvägen 258, 187 50 TÄBY 


