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v'i l_rtylelse!.tgr tagi!_lite nya tag för att slå vakt om och ut-veckla ,JAN0. vi har skaffa!. gl lv loIal för söndagrIra] tarniiKAf6Cr: SAMLINGSLOKALEN I FURENIilESEANOTN,,åM iiö9;;-i BiTiIOtCKS-
l,r:gt i^Täby centrum. vi flyttar al'l tså uåra n.. Iiå t.appor ti]lbgtlenvåningen. INGANe otnrkr FRAN ARKADEN, tiå *åiär från bit-
P3rkeri ngen I Lättare f ör a'l 'l a Ni som kommei och 'lyssna; ;;r,.,- jåttare
för musi kerna med instrumenten. \/i har en sARSKILD RUKSAL0NG dinektutanf ör saml i ngssal en. Det bör r eda ti l:l bättre I uf t i mus.i kl o
ka I en.
Täbv Kul turnämnd fortsätter n',gg sitt goga stöd ti I I oss och så göräven ABF Nordost,_!å .n nykomling, faitighetsbsiaget-AB pfnEfl,,iäAett värdefu'l lt tillskott. Sammantaget g.F detta ois-ofat svån6.rm-främst för kafEProgrammen men det t<ommär även Jazzfesten ti I I 

-del 
.Kaf6et startar den- 25 september som Du kanske redan 

-iett.
Yf kör. varie söndag ti'l 'l och med den 4 december utom den '16 oktoberdå vi kanske är något dan efter, efter festivalen.
Huvud'l injen f qt Prggramsä!tningen har varit och är stark dom.inansav lokala band, helst med'l ernsbänd. Anrättningen irvaJas med ettbegränsat anta'l prof f sband.
)azzfesten den l5 oktober i Tibb'le Teater b'l ir k'lubbens tionde.let blir som förra gången musik på två icener samtidiqt: i teaternlch.imatsa1en,undersjutjmmar,t.anl4.ootiiizi.öö!:
)et bl ir också serverlng,-skivföisä'ljning, it ioiottå.i-;;h konstr?J,,.rtstä'l 1nins, om nu ant går j 'tås. oät uTir-än ,å;ai; p;;;a'äu';f;räl kända JAN0-band. Där ti t t två prof f sband. olr- ,tl jobbu. iii. r,ögtryck för en åårli; j;izhöst med JAN0 ,,#'A
11 ses väl?l Calle , 
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PROGRAM
TABY JAZZCAFE BIBLIOTEKET TABY C

S0ndagar k] 18.00 21.00
Afrangörer: Jazzklubb Nordost, ABF I'lordost, Täby kulturnänrnd och AB Piren.
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SKIVSPALTEN

Anglaspe'l : Lappland. Dragon LP 112

Den här plattan har några år på
nacken, men den förtjänar att bli
påmind om - den finns fortfarande
ti'l 1 gäng1 i g i handel n, och den är
exceptionel I t bra.

Grupperi är ett forum för pianisten
Stefan Fors6n och hans musik.
Jag hörde gruppen första gången för
sex år sedan, då den var aktuel I
för att göra Jazz I Sverige-sk'ivan.
Den kom givetvis på Caprice och var
en I 'ive-i nspel ni ng. Den f öre'l 'iggande
p'l attan är gruppens andra , 1 i ve-
inspelad på Fasching.

Anders Bergcrantz dr, onr jag inte
räknat hel t fel , gruppens fjärde
trumpetare, och den hi tti I I s kl art
bästa. Det är en fest att höra honom,
han har flyt och rnuskler,, passionen

och balans. Anders Ekholm spelar
expiosivt elegant tenorsax och unge
Peter Jansson (sorn nj kanske nrinns
från Karl stad-gruppen "t,,l'inds" )
spelar dynamisk bas. Sättn'ingen
kompl etteras av tre färgstarka
personf igheter, som varit med sedan
gruppens start: 14ikael God6e på
sopran, Thomas Jäderl und al t och
Erik "Kapten" Dahlbäck vid trum-
m0rna

Stefan Fors6n har komponerat allt
materialet, sju kompositibner med
omisskännligt svensk ton. De ger
ett ypperligt underiag för improvisa-
tionerna, som fångarintresset,
och hål ler det kvar ända t'il I s'ista
tonen. Riktigt hur det går ti11 får
ni den behagliga uppgiften att ta
reda på själva. l{i kommer att lära
er mycket om vad som kan göras med
små, men välberäknade medel !

Låtarna är föredöm1igt omväxlande
t'ill sin karaktär. En del är ström-
1 injeformat, men "svensk Sorgmarsch"
är värdig sin tite1 och'i "Lapp-'land" och den snabba "Kytrie" är det
jazzfaderittan. Mästerprovet tycker
jag är "CC,, - tio minuter och tio
sekunder ren , smuts i g b'l ues .

0slagbare Gert palmcrantz svararför det tekniska. Jag kan bara
'instämma i albumtextäns upp-
maning: "Enjoy it!,,

firtil'

Allt ilazr,!
Stoekholms fth$a specialskivaffir för' chfl"..i.HItznol

Alldd senaste n).tt!
Stor amerikan sk import !

Vi satsar på: - personlig service - högsta liudkvalitet
Och hos oss kan du bestålla vad som helst j uta; extra kostnad.

Och du kan naturligtvis lyssna på våra skivor innan du bestämmer dig.

Tulegatan 37, ll3 53 STOCKHOLM, Tot:08/32 89 88.



Chet Baker
ägnade sitt l'iv åt att gestalta
en vacker dröm. Den, som varit med
och hört honom, vet, att han lycka-
des. Han arbetade intu'it'ivt, utan
skyddsnät. "I don't even know the
names of the chords", som lran ut-
tryckte det. Det blev också många
hårda uppvaknanden: på go1 vet i
en cel I , el I er i en gränd, ut-
blottad och med alla tänder ut-
s1 agna. Från och med fredagen
den trettonde i den vackra må-
naden maj detta år bl ir det ingafler uppvaknanden för" Chet
Baker, och i nga f 'ler of fentl i ga
framträdanden.

I den utmärkta tidningen Jazz
Forum, nr. 3:88, har Michael
Zwerin sammanstäl lt uttalanden
och v'ittnesnrål om Chet Baker.
Han ger också en karaktäristik
av Chet Bakers "pianissimo,
swing sound... inga dramatiska
genombrott på Charl'ie Parkers
el I er Dizzy Gi'l 'lespi es n j vå .
l,'len hans klangfärg, vissa sätt
att avsluta fraser och hans sätt
att placera toner har blivit en
del av jazzvokabul ären. . . på

80-talet kunde han, en bra kvä1.l,
spela så bra jazz som överhuvud-
taget är möj1 igt.. Människor
som aldrig träffat honom grät när
han dog".

Här är uttalanden från några,
som kände Chet Baker vä], som
citeras av l4'ichael Zwerin. Gi -
tarristen Phi i 'ip Catheri ne:

"Gaget blev inte alltid det av-
talade, och kom inte regelbundet,
men det var så många magiska
ögonb1 i ck i mus'iken, som gjorde
att allt trassel spelade mindre
roll".
Turn6ledaren Peter Huyts tog
hand om Bakers kropp och fö1jde
hans k'ista ti I I Los Angel es, där
den överlämnades till Chet Bakers
mor. Peter Huyt berättar, att

kvällen den trettonde maj "var en
varm kväl1, antagligen satt han på
fönsterbrädan och n'ickade till.
En gång för mycket. Jag hämtade hans
saker på hotellet senare. Hans
kläder 1åg prydligt hopvikta i
hans väska".

Peter Huyt berättar också, att
Chet Baker brukade 91ömma och
tappa bort ägodelar. l,len "under
flera år behöl'l han ett munstycke,
som han f ått av Dizzy G'ii 'lespi e.
Han var mycket stolt över det.
Namnet Bi rks - varingraverat j det" .

John B'irks " Dizzy" Gi 1i espie
sägert "Jazz är en tuff verksam-
het, stora solister måste kunna
vara ganska hårdföra emellanåt".

Dlzzy Gillespies slutsats blir,
att Chet Baker var alltför sår-
bar. I'lan kan ,instämrna. lvlan kan
också säga, att Chet Baker var
t'il I räckl igt sårba.r. Och 'om det
är så, att han nu sover den sista
sömnen, så drömmer han en ovan-'l'igt djup drönr.

BN



PIREN STöDER JAZZKLUBB NORDOST

Piren är ett renodlat fastighetsbolag noterat på
Stockholmsbörsen .

Pirens affärsid,6 är att vara marknadsledande på att
utveckla fastigheter och hyra ut dem ti11 näringslivet
i norra Storstockholm. SverS-ges mest expansiva kommer-
siella sektor

Pirens mål är att skapa en tilIväxt i substansvärdet
som väsentligt överstiger inflationstakten. piren ska
samtidigt ha en synlig vj-nst, som möjliggör utdelning
i nivå med branschgenomsnittet.

Pirens fastighetsbestånd är marknadsvärderat tiII 2,2
miljarder kronor.

AB PIREN, Box
Tel 08-753 38

35,
00

L82 1I Danderyd
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Du har tre alternativ

0m Du betalar:

(D200 o
o

250:-r
aaaa.

50: r,
aaaaaaa.aa

att välja pä:

KORT !

Postgironr:
19 2583-3

Sä fär Du:

Ett medlemskort i JANO och

FRITT lnträde ti11 alla
ordlnarie caf6kväIlar under

hösten -88 och vären -89.

Ett medlemskort 1 JAN0 för
hela familJen (fÖr alla som

bor pä samma adress) och

FRITT lnträde f0r aIla
famlliemedlemmar Pä aIIa
ordinarie cafEkvä11ar under

hösten -88 och våren -89.

Ett medlemsl<ort 1 JAN0 men

Du betalar 25 - varje gäng Du

Du gär pä Jazzcaf6et.

FOR ICKE MEDLEMMAR KOMMER ENTREAVGIFTEN TILL JAZZCAFEET ATT VARA 40:



JAZZ FORUi'4

är en I äsvärd och 'intressant tid-
skrift, sont utges av International
Jazz Federation. Redakt'ionen f inns
lla rs zawa , prenumera ti ons - och
annonsavde'lningen j Stockholm.
Till redaktionen är knuten jour-
nal'ister och fotografer f rån 32
länder; det finns t.ex tre
korrespondenteri Sverige och åtta
stycken j USA, bland dem Leonard
Fea ther .

Senaste numret, 3:1988, kom'i brevl ådan i nri tten av ju'l i och'innehöll intervjuer med i^lillis
Conover, lJayne Shorter, Dave
Hol I and och Kevi n Eubanks ;
minnesart'ikl ar om Chet Baker,
Charl es Del aunay och Gi'l Evans;
rapporter från en rad internat'io-
nel la festivaler; skiv- och bok-
recens i oner och en hel de] annat .

Jazz Forum utkonmer med sex
nummer per år. He1år"sprenumeration
kostar femton US-dollar och fås
genom IJF, Swedenborgsg. 1,
1 1b 43 Stockholm.

@€€
JAZZ I SVERIGE

Nu är det dags igen att rösta på
venr sonl ska få göra årets Jazzi Sverige-skiva-på Caprice.

Föreslå en svenSk, €ller i
Sverige verksam jazzgrupp e11er-solist. Skriv också motiverr.ingtjll förslaget, ,och ange namn
och adress. Anonyma röiter räknas
i nte. Sk'icka jn förs'laget t.i'l'l
Caprice D'istribution, lOZ AO
Stockholm. Senast den 31l10
ska-förslaget vara Caprice
ti I I handa.

Obs ! Endast grupp el I er arti st,
som inte är väl representerad
på skivmarknaden med aktuel la'inspeiningar kan korma i fråga.

Al I a förs1ags1'ämnåre del tar i
en.utlottning av ett antal Caprice-
sk'ivor. Sonr mest kan man vinna
15 skfvor, plus ett ex. av derr
nya Jazz'i Sverige-skivan. Ange
därför gärna v'ilka Caprice-skivor
du är intresserad av.

KONTRABAS
ffi

KVINNLIG . ORUTINERAD
J A77PI AN I ST

söken spe'l kompisar

Ring Ingegerd Harvardtel. 08/756 20 69

tysk träbas 'från 50-tal et
i gott skick, sä1jes komPlett
nted Underwood-mi krofon.
Jan 0ttosson 758 31 'l 5.

\\\

P
t)

Tlummis Ledig!
Söker plano & bas
för Modern Jazztrlo
typ: Keith Jarrett,
Mlchel Petrucciani.
Ring: Henrlc Hammarslätt

oB - 759 91, 11.

PROGRAMANDRI NGAR

0l' Timers spelade på Täby
Jazzkafä den 27/3. Trombonisten
hette Jan-Erik 0stmar (ingenting
anna t
Samma kväl I franrträdde också
Crazy Rhythm, som hade 0lle
Brostedt på bas.
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29/gkr.re:30
I

Föreningsgården, Blbliotekshuset

I nya lokalen

Oagordning:

(1) Hötets öppnande.
l2l Mötets behöriga utlysande.
( 3 ) FastrtåIlancte av dagordning.
{å} Val av mötesordförande L.
(5) var av mötessekreterare. "i+o^
(61 Va.l. av 2 justerare; tillika röstråknare. %
( 7 ) Styrelsens verksamhetsberättelge. ''(,

-f
(6) Revi3orernas beråttelsa. '+^
(9) Fråga om ansvarsfrihet för dcn avgående styrelrcn. 'a*
( t O ) Nya f rlgor, motioner och styrelsens f örslag. 2*,
(ll) Bestårmande av årcavgiftens storlek.
(12) Val av styreJ.se:

a I Orclf örande.
b, Vice ordförande.
c ) Sekreterare.
crl Xassör.
e! 3 ordinarie ledamöter.
f) 3 suppleanter.

l3) val av 2 revigorer jämte I revi3orssuppleant tilr närta
årsmöte.

(14) var av varberedningskommitte tilr nästa årsmöte.
(15) övriga frågor
(t6l Höte

.lli.'[\s,' 
q l;lil'.,.]ffi 

s

AttundafäItet Täby C

ingäng från Arkaden
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KULTURSTREJ K

När ni l-ser det här har landet upp-'levt något så ovanl igt som en kul tur-
strejk. Den 1/9 k1 . 20.15 t'il I 20.18
d.\,.s under tre minuter, tystnade skå-
despelarna på alla teatrar, 0peran
blev tyst, 1 iksom dansband, symfoni-
orkestar, mus'ikcirkelledare etc. etc.
Förhoppningsvis uppstod det också tre
minuters avbrott i Stockholms Jazz-
daga r.

Anledningen ti11 detta är ett upprop,
som Hans Alfredsson tagit init'iativ
till. Bland undertecknarna fanns en
stor del av kultursverige, t.ex 0lof
Lagercrantz, Göran Tunström och Bir-
g'itta Andersson. Svenska I'lusi kerför-
bundet och Jazzriksförbundet har utta-
lat sjtt stöd.Ja, självaste kultur-
ministern uttryckte i ett TT-meddelan-
de, återgivet i Sv.D den 11/5, s'itt
gi'l l ande: " Jag kan inte annat än
vara gl ad att Sveriges ku'lturarbetare
på det här sättet vill göra kulturen
till en stor valfråga", sade minjstern.

Valfråga blev kulturen också. I sanr-
band med Bok- och Bibl'ioteksmässan
i Göteborg hö'lls en paneldebatt, där
s ju parti er stäl 'l de upp pronri nenta
företrädare - alltsammans direktsänt
i TV.

Inte 'il I a. Nu gä1.ler det för al I a
kulturaktivjster ute i bygderna att
följa upp initiativet. GriIIa era'lokala pol itiker! Fråga dem, om de
har några klara minnesbilder av
1974 års kulturbeslut. Fråga dem,
vi I ket ku1 turpo'l i ti skt program de
har på lokalplanet!

Det var 1änge sedan kulturen kom in
i en valrörelse. När det nu äntligen
sker, får vi inte släppa taget.
l4ycket finns i sanning att göra!

FUH/t/60

THORE SWANERUD

är sti l'l going. Han har vi sser-
ligen p1ågats av ohälsa någon
tid, men andra helgen på Skepps-
holmsfest'ivalen v'isade han sig,
och hälsades som sig bör av
publ ikens jubel .

Vi anmä'lde Thores senaste LP i
förra numret av PI-JANO, och efter-
lyste då inspelningar av hans verk
för större besättn'ing. En läsare
i Kyrkbyn hörde genast av sig.
U] f Li ndmark heter han , och han
lånade oss en LP på skjvmärket IMAS
(distribution El'lI) sonr heter "i'lu-
s'ik ä 'la Thore Swanerud". Den
innehå'ller sex kompositioner av
Thore Swanerud, plus en svit,
"Impressions lyriques", Arrange-
mangen är gjorda av Gunnar Lund6n-
l^lelden, l'liff Görling, Gösta
Theselius och Thore själv. Sättn'ingen
är stråkorkester med komp och
sol'ister. Förutonr Thore på piano
hörs Hacke Björksten, Arne Domnerus,
Lennart t'{yh'län, Rune Gustavsson,
samt Ewa I'lesterholm på trumpet
och Bengt Belfrage på vaithorn.

Det är en underbar skiva, som luk-
tar svensk sommar och grönskande
björk. Tyvärr har den mer än 12 är
på nacken, så den 1är nog enda'st
kunna köpas antikvariskt.

Ulf Lindmark fäste också vår
uppmärksamhet på en kvartettin-
spelning från ungefär samma tid.
Den heter "Smoke Rings" och inne-
håller fina versioner av nio ame-
rikanska standards , samt I,l'if f Gör-
lings suggestiva Miffology. Skiv-
märket är Decca. Vi tackar Ulf
L'indmark för lånet!
BN
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PRESSÖVERSIKT AV JAZZPROGRAM I P2

Itled reservation för ev. ändringar.....

9.9 15.00

1r.9 14.00

t3.9 19.30

14.9 14.30

r5.9 21.30

16.9 15.00

r8.9 14.00

20.9 I 9.30

21.9 14.30

?2.9 21.30

Jazz

Club Jazz (repris)

Jazznytt (Hans Fridlund)

Jazznytt (Hans Fridlund)

RJG-Spek"urum -88: Peter Gul I in

Sångerskan Lu I u Al ke

RJG-Spektrum -88: Peter Gullin (repris)

Inte bara jazz på svenska: Jan Johansson
(Håkan Norlen)

Inte bara Jazz på svenska (repris)

Improviserat varjehanda (Thomas Millroth,
Anders Mård, Lars Svantesson)

Jazz People

Improviseral varjehanda (repris)

Jazzmagasinet (Lars Hestin)

Jazzmagasinet (repris)

Jazz på Scharinska. Umeå

I jazzkanmaren (Bengt l./ittström) r

Jazz på Scharinska (repris)

Jazzk.önikan (Pål Eriksson, Alexander Agreli)

Jazzkrönikan (repris)

Club Jazz: ...
Direktsändning från Klubb Fasching i

Nancy Harrow, sång och Jack lJilkins,

Club Jazz (repris)

Jazznytt (Hans Fridlund)

Jazznyt,t (repri s )

Jazz på Fredmans

Jazzsk i van

Jazz på Fredmans (repris)

?3.9

25.9

27 .9

28.9

?9.9

30.9

2.10

4. r0

5. 10

6. 10

7.10

9.10

11 ,10

12. 10

13.10

14.10

16. 10

15.00

14.00

19.30

14.30

21.30

15.00

14.00

19.30

14.30

21 .30

15.00

14 .00

19.30

14.30

Z I.JU

15.00

14.00

Stockho I m.

gitarr

J,zzmuE8r,offios]r

TiI,D----@

Ordf. Cal1e Zachrisson
K1övjevägen 45

183 38 räbyrel. oB/758 7g 35

i

Pi-Jano o.medlemsreg.
Kerstin Wallerman

Tingsvägen 3
183 4o Täby

tet. o$/7i6 49 53

i

Sekr. o. bokningar
Bo Nerelius

-Teknikvägen 17
186 32 Vallentuna
teI. oT62/706 69

748 98

*
Postglro 192583-3
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