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TÄBY HÖSTJAZZ
med KONST-paus

JAZZENS STILAR: Från gospel till nu

MEDVERKANDE:
Tre röster och ett piano, Eh la-ba§
Forkelid-Hedlen duo, Nordost Fyr
Christer Frössdn Stig §Uderquist
ITekama

GÄSTABTISTER:

Hacke Björksten Ulf Johansson kvartett

KONFERENCIER: Stephan Forkelid

I Anslutning titt festivalen: lazzinspirerad
konstutst"ällning av elever frän Konstfack.
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JAZT I SVERIGT
heter ett årligen återkonmande
projekt, som Rikskonserter och
Orkester Journal en anordnar.
l-Lsunna av Rikonserters tidning
Tonfallet och 0J - och även
andra intresserade - får rösta
fram en 'i Sverige verksam grupp
eller solist, som sedan - efter
utslag av en jury, som Riksonserter
och 0 J t'illsätter - får göra en
LP på Rikskonserters skivmärke
Caprice. Femton Jazz i Sverige-
ski vor har det bl i vi t hi tt"il I s.
Bland de bidragande grupperna
rnärks t.ex Rena Rama, Björn Alkes
Kvartett, Iskra, 0pposite Corner,
Fredrik Norän Band, Entra Camaleon
(eller Entra Live, som bandet numera
kallar sig) , Tommy Koverhult,
Equinox, Wail och Soul Tra'in.

Det är utan tvivel välförtjänta
och stabila grupper, som också är
mycket uppskattade av jazzpubliken.
Vi hoppas naturligtvis, att Jazz t
Sverige-utgåvorna även'i framt'iden
kommer att hål1a hög klass. Dock
f i nns ett probl ern: Juryn å1äggs,
att "inte väl ja " grupper el I er sol i s -
ter soni redan är väl företrädda på
sk'ivnrarknaden med aktuel I a sk'iv-
inspelningar". tfter vad vi erfarit
finns på R'ikskonserter m'inst en per-
son, soni tolkar detta så, att gruppen
(eller solisten) ifråga inte ska ha
någon skiva alls, dvs noll skivor,
bakom sig. Det är ett krav, som
verkar strikt i överkant.

Tiden för al lmänhetens omröstning
gick ut'i senaste månadssk'iftet.
V'i väntar med spänning på utgången!
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NOT I SER
lli cke Wi I l6n

är ju ett namn, som hör tjll JAN0:s
historia. N'icke var ljudtekniker
på vår första Jazzfest 1979. Sedan
var han med som pianist och band-
ledare. Han gladde oss med grupper
som "Fuktig F1uga", 'B 32", 'rKayza"
och N'i kl as t,Ji I l6n Kvartett. S'ist-
nänrnda grupp bestod av honom själ v
och tre av hans el ever i lvlus i ksko-
lan. De fick välja mellan att ställa
upp och med'iokert betyg... Nicke
hade ganska 1 änge äran av Täby Jazz-
kaf6s publikrekord, som han knep
med hjäIp av Kvartetten och "Goose
Bobs", sal iga i åminnel se.

Häromdagen kom vi att erinra oss
Nickes namn, när v'i I äste att han
I eder Stockhol ms Un i vers.i tets
Kammarorkester. Han har slagit in
på dirigentbanan, näm1iger5 och i
höst studerar han bl.a för Jorma
Panula. Och den sorn vill vara
med 'i den ovannämnda kammaror-
kestern kan ringa Carolina, te1
08/ 754 36 07 eller Gunnar, te1
08/ 16 61 59. Sistnämnda telefon
är en tjänsteapparat som man
bäst når på dagtid. Särskilt
intresserad är rnan av personer,
som spel ar al tf i ol el I er^ kontra-
bas .

D'icken Hedren'ius

dök upp som gästsolist nred 0k-
tetten Lars lvlagnus den 12110.
På pianopallen satt vid samma tjll-
fälle en inhoppad vikarie: Smått
l egendari ske Robert t,ial nrberg. Av
detta kan man 1ära, att våra kaf6-
program i nte al I t'id är så ro1 i ga ,
som programmet ger vid handen.
Ibland är de ännu roligare!

Stockholms Universitets Jazzklubb

bjöd på en m'indre jazzfest den 6/11.
Lokal var Rotundan 'i Al I huset i
Frescat'i . Spelade gjorde l,larket
Street Stompers, Sumpens Swings-
ters o Harl em Jazz Camel s och
Stel lan L'indebergs Kvintett.

Den 28/11 blir det New 0rleans-
jazz i publokalen på 0dengatan
Ingång på östra 1ångsidan av
huset (som ti d'igare i nrymde
Sopis).
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JAZZFRAGESPORT
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f detta samrnanhang kan meddelas att
Tommy sjä1v var d.ältagare i RosenhillJazz-Jizz den 3O/tO. -
Han hade "tur" att b1i lottad 1 sammalag som undertecknad och Lingon.Placering:4:e p1ats.
Antal tävlande 1ag: 4 !!!

Ett helt nytt inslag i vår verk-
samhet introducerades den 1g/10,
då Equinox spelade hela kvällen
på Täby Jazzkafä. Under ledning
av vår spirituelle rvisor, Tommy
Larsson,fick vi - i halvtids-
pausen - tillfälle att pröva den
ädla idrottsgrenen jazzfrågesport.
Tommy hade komponerat 21 frågor,
anknutna till B skivexempe'l . Att
frågeledaren själv spe'lar ett visst
instrument hade gett frågorna en
s.k röd tråd. Och eftersom det
handlade mycket om just jazz-
pianister var det kanske inte så
förvånande, att Christer Fröss6n
avgick med segern. Lite drygt hälf-
ten rätt hade Christer F. Andre-
pristagaren, Christer Krokstedt,
kom en poäng efter och stannade
pä 12 rätt.

Det var en lurig tävling, och
Tommy hade tillåtit sig en riktigt
tvivelaktig fråga - den förutsatte
nämligen kunskaper om lokalt kända
Uppsa'lamus'iker, spm var akti va
för två decenn'ier sedan. Sådan
är han, den gode Tommy ....
Det förefaller troligt, att iazz-
frågesport har kommit för att
stanna. Nästa gång vi har ett
band på hel kväl I kan det nog bl i
aktuellt igen med den här typen
av motion.

PS
En tillverkare av kontorsmaskiner,
nämligen IBM, hade donerat
pri ser ti'l 1 f rågesportvi nnarna .

PPS
Denna text är utskriven på en
I Bl,{ 1 96c .

PPPS
Ritade gjorde Gundi Almaas.

Kerstin W

7,



SKIVSPALTEN
Dick Gy1 lander-Jan Strinnholm:
Bluestte. PHM Records 1038.

G'itarri sten D"ick Gy1 I ander" och hans
spelkompis sedan många år, pianisten
Jan Strinnholm har giort en LP, sum har
en klart redov'isad förebiId: "Inter-
modulation", ett albunr som J'im Hal l
och B{ll Evans giorde för nästan exakt
tjugo år sedan.

Därmed är stilramen ang'iven. Och det
ska genast sägas, att ramen Passar
herrarna precis. Särskilt tycker jag,
att den varit lämp1ig för D'ick G.
Jag har hört en och annan ganska
stök'ig sak, som han gjort i vanligt
konventionellt triofornnt; på den här
p1 attan råder ett I ugn, som gör att
Gy'llander får betydligt mera uträttat.

Duoformatet innebär framförallt
frihet. Frånvaron av ett metronomiskt
s.k komp öppnar rika möiligheter till
variation och nyansering. Friheten
är samtidjgt, som Gyllander framhål-
leri s'in albumtext, en utmaning.
0m något negativt ska sägas om

den här plattan, så är det att
utman'ingen kanske har kännts lite
för riskfylld. Några av de tio
låtarna får en vårdad presentation'
men inte så mycket mer. Det är
synd, för i de nummer där man tar
mera t'id på sig och verkl igen ut-
vecklar sina id6er, har resultatet
blivit mycket intressant. Särskilt
v'ill jag framhålla det enda orig'i-
nalnumretn Strinnholms "Jannes
Bal I ad" .

Fortsättning fölier vä], får man

hoppas. Till nästa gång kanske vi
får mera risktagning, färre och
1ängre låtar, gärna mera svenskt
och något mera överraskande låtval.
Kanske också en något luftigare och
mera ki angri k I iudåteng'i vni ng .

Men redan detta första försök
är av den kvalit6n att man tackar
och tar emot. Plattan har en klar
tendens att bli bättre för varie
ny avlyssning.

Håkan Lewin Kvartett: Excursions.
Dragon LP 98.

Den här gruppen har hunnit bYta
namn vid det här laget. Den har
föl it Entras exempe'l och uppkal'lat
sig efter sin senaste skiva.
Håkan Lewin Excursion ska det alltså
vara.

Håkan Lew'in, som spelar alt och
sopransax, är lancerad solist'i
Gugge Hedrenius Big Blues Band och
i Sandvik Big Band. Kvartetten
är hans eget 'l i I I a Bi g Band. Funda-
mentet utgörs av ett par musiker med

förflutet'i 0ppos'ite Corner: Basis-
ten Lars Urban Helie och trumslagar-
fenomenet Mats Hellberg. För en stor
del av orjginallåtarna svarar piano-
spe'lmannen Gösta Rundqvist. Han har
skriv'it allt material till den här
skivan, med undantag för två fina
kompositjoner av Steve Swallow.

De fyra mogna musikanterna har helt
uppenbart hittat varandra och sitt
eget sätt att fungera tillsammans.
De tar oss med på hisnande UtflYk-
ter och lär oss Fasters motvals.
Man överlämnar sig gärna ti11 deras
överlägsna kompetens. Ni, som
har hört grLlppen "live", t.ex På
Täby Jazzkaf6, vet vilken ogrum-'lad lyssnarglädie som väntar.
Detta är nämligen en platta,
som gör sina upphovsmän full
rättvisa. Och gruppen hör otv'ivel-
aktigt ti11 de allra bästa man

kan hitta just nu, någonstans.
Det är faktiskt inga överord, och
det känns bra att få säga dem!

BN

då.
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minns nj den? Ut'lyst av ossi våras, förlängd-ett par-gånger,
fortfarande - tio oet ällei "-'
9.1.f glygiord. Vi är nog intet'ill 100 % nöjda med de-för--
slag vi fått .in. Så ni fån en
chans till ! Kom igen med en-iiort,ällig, slagkraftig stogan, sor-står an! Senast oän foltf'viii

Ill.riii:i!:'i,iiri:'ii'rr (0il
hel t oförtjänt person, exem-pelvis er t'illgivne sekrete-
rare. . .

NYA

Vi presenterar i det här numret
av nordostregionens ledande Jazz-
tidning en förteckning över JANO-
anslutna jazzgrupper. En del av
grupperna är såpass nya, att
de inte ännu har låtit höra sigi något JAN0-sannnanhang. Vi
bifogar därför en kommentar, och
passar då på att fräscha upp ert
minne även beträffande en del
äldre, men ganska sällan hörda
grupper.

D'Accord är Berth Vinghammars
lilla mainstreamgrupp. I front-
linjen återfinnes Lars Dahlgren
på sax och Bernt 0'lofsson på
g'itarr och nrunspel .

Fröss6n-Söderquist är från bör-
jan en duo, men basist kan också
förekomma.

Göran L'indelöw hörde ni i gruppen
Mr. 'Walker, och duon består av
Gö.ran och den andre gitar"risten
. it i'lr. l,,Ialker, Tomas Janzon.

l,lordost Fyr är en kombination,
där saxofonisten Pelle Andersson
spe'lar den I edande rol I en. Kompet
består av Tommy Larsson, Jan
0ttosson och Leif Persson.

Leif Perssons Trio lancerar
kapellmästaren själv, huvudsak-
ligen i hans egenskap av sångare.
Han låter lite grann som Chet
Baker har det sagts.

The Trio är samma sak som
Christensen-spering Duo, fast
med tillskott av saxofonisten
Henry Gustavsson.

Wekama har ibland också kallat
sig I'lr. Nutson Combo. Närmast
kan ni lyssna ti11 denna hög-
kval ificerade, modenna grupp
den 30/11.

Quartetten är Kay tlJelanders och
Hasse Lidstr.öms senaste bidrag
till f'loran av JAN0-band.

GRUPPER

1.



I ESKILSTUNA
Jazzmusik både dag och nattt biöd vännerna i Eskilstuna jazzklubb Få,när jag 1örilagen den 5 oktober var dj.tbjuden för att bevittna denas
första jazzfestival.
Festen böriade k1.12.00 på dagen med en jazzparad genom centrala
Eskilstuna ti11 den nya k1ubb1oka1en, Bruket, som invlgdes j- våras.
F ö en 1oka1 som gör vlIken jazzklubbsarbetare som helst b1ågrön av
avupd.sjuka.Lokalen är i-nrymd i en före deEta fabrlkslokal och delas avjazzklubben med två andra muslkföreningar i staden.
Publiken som bestod av c:a 500 personer bjöds på mer än L2 ti-mmarsjazzmuslk av lika många Iokala band.
A11a stilar var representerade liksom al\a å1drar. Det är omöj1igt att
här räkna upp a71a de musiker som gjorde denna pnemiär- jazzfestival
ti11 en så stor succ6.
Jag måste ändå nämna en grupp som imponerade stort, nämligen Johan Lewln
Group. Ett ungt band bestående av Johan Lewin, tenorsax,
Peter Asplund, trumpet, JanStrlnnholm, plano, U1f Engström, bas och
Marcus Lewin, 1-! är , trummor helt otrolig. Lägg dessa namn på minnet,
dom kommer atb 1åta tala om sig.
Det ordlnarle festivalprogrammet avslutades med Eskilstunas egen son,
en av landets fnämsta tenorister, Kr.lster Andersson, som spelade ti11-
sammans med Eskllstuna All Stars en grupp som gör skäl för namnet.
Nu hade klockan passerat midnatt och festivalen hade varat i mer än 13
timmar men tro inte att någon - varken musiker e11er publik - hade en
tanke pä att s1uta. I ytterllgare ett par timmar var det jam.
Tack alLa vänner: i Eskllstuna för att jag fick vara med om början til1
en - är: jag säker på - 1ångvanig tnadltion.

Kerstin

JAZZFESTI VAL

fl*nuty- gala,
Den ?2 och 23 november brakar det loss
i Tibb]eteatern - MUSIK F0R AMNESTY.
Ett tjugotal ungdomar har sedan
skolstarten i höstas jobbat med
att göra en show där blljettintäkterna
går oavkortat till Amnesty.

En omväxlande och fartfylld helg
utlovas med unga musiker på frammarsbh.
Bl and sol 'i sterna återf i nns bl a
He'lena "L'il ing" Palmekl'int, Erika Essen
Mö'l'ler, Kerstin Ryding, Jens Henriksson,
Mats Lundström, Staffan Ufverman.

Projektansvarig är Mats Rand6r och
mus'ikansvarig är Mi kael Bl omm6.

Vblsz

,*Wta* /.5. - di,,lcl-tfit+öL,kit;E'a

ffiI'ER
Vill Du veta mer?

Rlng Kerstin t{a11erman

lo,

08/756 49 53



DTN - DANDERYD.TABY NAR-RADIO
98,3 Mllz

fortsätter att sända det för-
näml 'iga kul turprogrammet Stud'io
Futurunr, varje 1ördag k1. 14.00
ti I I 16 .00. Och som vanl 'igt är
det rykande aktuella jazznyheter
kring k1. 15.00. Eftersonr allas
vår Gunilla Granströnr har av-
flyttat ti11 Göteborg kommer
ni allt framgent att få höra
styrelsel,edamoten och trumsl a-
garen 14ikael Blomm6 förmedla
jazzinslaget. Vi påminner a'l1a
musicerande vänner om att M'ikael
med g1ädje tar emot bidrag ti11
prograrnmet. Kasetter går bra.
Det är även fritt fram att göra
andra saker, presentera favorit-
skivor, berätta orfl resor och jazz-
konser..ter etc. i4'ikael kan nås
per telefon 07ti2i 509 46 (h) eller
}Bi 7§6 ylos (a).

JAZTIi4PROVISATION
Vi har knutit kontakt med en ut-
bi I dad improvi sationspeddgog.
Göran L'indelöw heter han, känd
från gruppen Mr. hlal ker. Göranvill gärna ta sig an"improvisations-
grupper, nybörjare eller mera
försigkornna, och han är också
villig att ge lektioner i jazz-
g'itarr. Tel i 08/ 768 52 64.

TRUMMIS

rutinerad, 1äser noter och spe-
I ar jazz, l ati n rrr.m
söker grupp att spe'la nred. Tracl,
swi ng , bop, ma'instrearn, mi ndre
rupp el I er" storba.nd. Ri ng

Peter Samnerud 0B/ B1 60 6?,

JANO GRUPPER 1986

Som ni utan minsta svårighet er-
inrar er hade vi förr en lista
på jazzgrupper, som var anslutna
till vår förening. I fjol be-
stämde vi, att kriteriet för an-
slutning sku11e skärpas. Vi vill
att minst hälften av en grupps
medlenmar ska vara med 'i JANO,
för att gruppen ska betraktas
som föreningsansluten. Nu har vigjort en inventering, och funnit
att 20 grupper uppfy'ller vårt
kriterium. Här är namnen på
grupperna:

Ib Christensen-Christian Spering
Duo

D'Accord

Forkel id-Hedl 6n Duo

Foss"i I erna

Christer Fröss6n-Stig Söderquist

Jazz Friends

Christer Krokstedt Kvartett

Göran Lindelöw Duo

Nordost Fyr

0l' Timers

Le'if Perssons Trio

Slumpens Skördar

Soul Cl inic

Swingland Kvintett

Swing Uni ted

The Trio

Törnquist-Rjkner Sweet Jazz
Duo

[^lekama

Vårat Band t

Quar:tetten nred -Rune Larsson

efter kl. 18.00.
,i 'r I

il t



BETALA DIN MEDLEMSAVGIFT

Annars riskerar Du att bli utan

Pi-Jafio, nästa nummer skickas

bara tilI vära medlemmar.

NYA MEDLEMSAVGIFTER
för verksamhetsäret 1986 1gB7

Nu kan Du köpa AB0NNEMANGSK0RT

Du har tre alternailv att vätJa pä:
0[ Du betalår: Så får Du:

2A0: - ä:r.ilT*.ilir,*r".,
- höltcn _96 och yAfcn-g?.

,,.....|i

Ett Ded!,eellor! 1 JAXO fOr
hcle farllJco (för Ule .oE
bor på eenra adr€ac) och
FRIIT lntnåd. fö! .lla
fartlrcDbdlcBar pl rll!
ordlnarle cafåkvtllar untt3!
hösten -86 och vAren -B?.

" " "{:-:'.' ":: " "

5CI: * fi:"#::x;*i:'ffi"il
FöR ICKB ilBDL8I.I!IAR XOI,OIER ENTRSAVCIFTEN TILL JAZZCAFOE? ATT VAR^ 4O:-

250: -

J/§DZKLUaEr/mDogr

ni$h
Ordf. Carl
K1övj evägen
183 38 raoy
te1. oB/758

*

Zackrigson
45

78 35

P j--Jano o. medlemsneg

Kerstin Wallerman
Tingsvägen 3

183 40 räby
te1. o\/t56 49 53

*
Sekr. o. bokningar
Bo Nereli-us
Teknikvägen tT
186 00 vallentuna
te1. 0762/ 7aG 69

*
Postgiro Lg 25 83 3
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