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Det skall f-n varateaterdirektör!
/1 itut"tovan finns i "Ett resande teatersällskap"

U t f S+Sl av Stockholmsforfattaren August Blanche

(181 1-68).

Det iir troligen många kulturarrangörer som under
tidernas lopp sagt eller tänkt något liknande. Hur sälja

kultur? Hur locka publik? Hur fä kvalitet och ekonomi att
gå ihop?

Problemet finns naturligtvis även idag i Sverige.

Jag har under senaste tiden noterat bl a foljande.

. Teaterdirektören Per Edström talade i radions Sommarprogram

humoristiskt med seriös underton om den tuffa verksamheten

sedan 1968 med Teaterbåten Arena.
. Friluftsscenen Dalhalla (kalkbrottet vid Rättvik), främst skapat

ftir seriös musik, måste kanske "poppa till" musikutbudet med

tanke på ekonomin. Schism uppstår i styrelsen!
. Musik på Slottet (33 år) har inte råd med egen "husorkester"!
. Jazzklubben Fasching (25 är) har haft konkurshot som awiirjdes

i sista stund.

Är då allt bara "eländes elände"? Naturligtvis inte!
Lösningen kan t ex heta marknadsanpassning, som kan
varapäbåde gott och ont beroende på vem man frågar.

Det har skett med alla jazzdiggares stora sommar-

upplevelse, garria J azzfestivalen på Skeppsholmen (20-

årsjubilerande!). Den heter numera Stockholm Jazz

Festival, har fått nya delägare och nytt programutbud.
Jag saxar ur Sven Malms recension i Svenska

Dagbladet söndagen den 3 augusti 2003.

))
Jazzfestivalen har tappat feelingen
Lite tillspetsat: jazzen dog eller forsvann en smula under
den2}:e jazzfestivalen på Skeppsholmen. Detta har sina

orsaker: de "stora" jazzmusikerna har en efter en lämnat
arenan - - -
Vi hörde mänga i den relativt unga svenska jazz-
generationen med namn som - - -

Den skönajazzfeelingsom funnits tidigare iir i dag

i stort borta. När man läser programmet slås man också

av att jazzmusikerna kommit att bli en sorts for-band till
sena kvällars stora och forhoppningsvis publikdragande
namn i genrerna salsa, rap, hiphop, disko, bluesrock,

1t]:**, 
"latingiganter", röstfenomenet Bobby McFerrin -

Förr om åren har slutet alltid vaitmer jazzklassiskt.

Jazzdiggamafrån Stenhammaråren, de som är ftidda ftire
1960, kiinde sig inte hemma den här sommaren. Men
marknadskrafterna styr ock sä en jazzfestival . Det fär man
ftirstå med en tår i ögonvrån. En ny yngre publik, en

aruran musik.
Var då den 20:e årgången "bra"? Inte med namnet

Stockholm Ja zzF estival. "Sommarens största musikfest"
sade banderoller och €rnnonser. Det iir OK. Party, dans på

parkeringen, fest trots avsaknad av ett varierat matutbud.

Av 50 inslag var ungefår hälften vadjag skulle kallajazz.
Resten typ se ovan. - - -
Men en sommarfest blev det (och vädret var siimre ftirr!)
och publiktillskömningen lovar nog svarta siftor, det var
klokt att lägga festivalenjust efter en lönefredag. - - - "

Jag saxar ur Sven Malms recension söndagen den27 jlli:
))
Stockholm JazzFestival är ett både enkelt och stiligt
namn. Men man borde kanske till nästa år, om den
flerkulturella trenden fortsätter - och det gör denju -
hitta på en mer heltäckande rubrik om det nu gär når
jazzendefinitivt tycks devalverad i småportioner som
hiphop, soul, pop, blues, brazil, salsa, rap och allt vad
det heter. En del hyllar detta och rackar ned på den äldre
jazzenochde äldre som gillar denjazzen I fredagens

DN, kulturdelen, skriver sålunda reportern i ungdoms-

fascistisk stil att "de äldsta fansen parkerade rullatorn
vid scenen inör 87-årige Svend Asmussens efterlängtade

comeback". Jag vet många jaznrårurer som på fredagen på

Holmen reagerade mot den skrivningen. - - - Och de som
gillar honom dr mycket "young at heart". I dag spelar

Asmussen ftir sin rullatorburna publik. Keep swingin',
folks! "

Ovanstående är mycket tiinkvärt. Vad gör vi då i JANO

Qa är)2 Vi säger: "Keep swingin', folks!"Vi ska forsöka
fortsättahålla vär jazzprogramstil, gammalt och nytt,
under ftirutsättning att ni (publiken) kommer och lyssnar
(och betalar lite!).

Men visst vore det väl roligt om även en yngre
publik kom tillTäby Jazzcafö och parkerade sina inlines
bredvid våra rullatorer i garderoben utan att vi behöver

"poppa till" oss alltfor mycket? Men hur gör man??

KEEPSWINGING,FOLKS!
Hösthälsningar

Stig Lindön
Ordförande, "rullatorburen"

Fyra "teaterdirehörer" (ordjörande i JANO!)
råkades på Triby jazzkafö den 9 februari 2003.

Från vdnster Stig Lindön, Kerstin Wallerman,

Calle Zachrisson och Birgitta Wikander
Foto: Åke Arell
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28 september

Patrik Skogh, Magnus Tbrell, Peter Asplund tp, Magnus Svedberg, Sven Berggren, Mattis
Cederberg tb, Johan Hörlön, Jonas Kullhamman Robert Nordmark, Hector Bingert, Alberto

Pinton s, Tbrbjörn Karlsson p, Daniel Bingert b, Mikael Nilsson dt: Juan Romero perc.

n

LT ectorBingert är välbekant för oss, han har

lhorekomniit i olika sammanhang, t.exmed
Lill Lindfors (publikrekordkvällen9 I 4 2000). Men,

märkligt nog, vi har inte hört honom här med hans

egen illustra gnryp, Latin Lover Big Band. Dock, nu

är det dags!

Hector Bingert kom till Sverige 197 5, frän
Montevideo, Uruguay. I mitten av 80-talet bildade han

kvintetten Latin Lover, som sedermera byggdes ut till
det 15 man starkaLatinloverBand. Bandet spelar

huvudsakligen musik av Hector och sonen Daniel

Bingert, men även barytonsaxofonisten Alberto Pinton

har bidragit till mappen. Och av Magnus Lindgrens

pennaharmanfantastiskaarrpäDizzyGillespies
Manteca ochA Night InTunisia, samt den fina kom-
positionen One For Bob (tillägnad Bob Minzer).

Det finns en skiva av gruppen, inspelad i Atlan-
tis studio av Jan Ugand och utgiven pä Aietta 1997 .

Men annars är det, som sig bör, live-spelningarpä
klubbar, konserthus och festivaler som varit bandets

naturliga forum. Under ettantalårhar gruppen spelat

regelbundet på Faschings Monday Night Club, fak-

tiskt så ofta som en eller två kvällar varje manad. Det

är sådant som ger ett band fasthet och precision. Det

finns nog inte mangaband som dr så samspelta som

detta. De langtifrån lätta arren levereras medmakalös
kraft och dynamik, svänget, som grundar sig på en

syntes av jazzoch uruguayansk candombe, är maka-

löst. Kommer till detta att bädaherramaBingert är

stora showmän! Man fiirstår lätt de väldigafrngenav
pressrosor som finns i bandets klippbok.
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Tiankama går garnanlDizzy Gillespies storband

pä1940-talet. Där fanns samma lyckliga forening av
jazz ochlaltnarterikanska (kubanska i det fallet) ryt-
mer. Där fanns också rader av fantastiska arrang-

emang ochbra låtar.

Men Dizzys band hade ganska fä riktigt minnes-

värda solister, forutom kapellmästaren själv. I Latin
LoverBig Band dfuemot finns enuppsjö av id6-

sprutande ochpersonliga solister. Tä en tittpå orkes-

tersättningen, så serni själva!

Vi l«inner oss alldeles sdkrq på att detta

kommer att bli en alldeles underbqr inled-
ning på en fin hostscisong!

Hector Bingert

fyller scenen

med Latin Lover
Big Band.
Foto: Åke Arell
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Klas Lindquist s, Andreas )berg,
Gustav Lundgren g, Hampus Lundgren b.

rvet från Django Reinhardtharvårdats ömt
i många länder. Hos oss harvi t.ex haft grup-

pen Crazy Rhythm med Mikael Selander, som fram-

trädde ofta på Täby lazzkafö. Vi har också haft besök

av belgiska gruppen WASO.

Dagens grupp, en trio under ledning av Andreas

Öberg, ansluter sig till dennaftadition. Men det finns

olikheter. Hot Club de Suöde spelarkraftfullare än de

flesta i gemen. Strängbyten florekommer da och då

under pågående konsert.

Andreas Öberg har gått på KMH, och han

vann den fiirsta ävlingen for musikhögskole-stude-

rande på Nalen 2002.Hanhar ffitt Faschings Vänners

prestigefyllda stipendium.

Trion har dragit fulla hus och rivit ner ovationer

runt om i landet och två färska cd öreligger. Den ena,

med trion och gästsolisten Jimmy Rosenberg, höjs till
s§arna i OrkesterJoumalen. "Samspelet är tätt, så

tätt att man knappast kan pressa in ett plektrum
mellan aktörerna", skriver Ove Wall. Den andra

skivan, dåir Gunnar Lidberg är gästsolist, anmäls av

sarnma recensent: "Hot Club de Suöde visar att det

finns altemativa forhållningssätt. Hiir finns även lätta

anslag och såväl Andreas Öberg som Gustav Lund-
gren håller melodiberättandet högt trots hastigheten."

Denna afton har trion valt att presentera unge

saxofonisten och kompositören Klas Lindquist som

gäst. Vi hörde Klas medUlfJohanssonWerres
storband i varas. Han är fodd 1975 i Göteborg. Han

har spelat med Bohuslän Big Band och han var med i
forrflorra säsongens fantastiska På spåret-orkester i
SVT. Han har tillbringat ett och ett halvt år vid New
School i NewYork och fir studerar han komposition
på KMH. Klas börjar mer och mer framstå som

nästa stora saxstjäma vid sidan av Magnus Lindgren

ochnågra till.

Alla jazzvrinner garanteras en innehålls-
mrittad kväll!

"Django Festival" i
Torshrilla ohober
2002. Fr v Gustav
Lundgren, Hampus
Lundgren och

Anders Oberg.
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Quihtet:

Göran Larsön, Raivo Tafenau ts, Lars Sjösten p,

Curt Andersson b, Tbmi Parkonen dr.

öran Larsön är en vackert silverhårig veteran

som bl.a brukar prydasaxsektionen i Leif
Kronlnnds orkester. Vi har hört hon ompä Jazzkaf1et

med Uppsalalazzgrupp och med det senaste projek-

tet, Helsinki "City-Jazz". De varhos oss senast i ok-

tober for tre år sedan, fast då i en annan version.

Den grupp som vi fär höra nu bygger på

kommurikationenmellan två tenorer, Göran Lars6ns

och esbriske Raivo Täfenaus. Vid pianot en svensk
jazzklassiker, Lars Sjösten, påbas uppländske Curt
Andersson, vid trummoma finske Tomi Parkkonen.

Saxofonerna "Talkingknors" i det

gröna * med sina hussar Raivo Tafenau

och Göran Larsön.
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Speciellt stora forväntningarknyts till den for
oss nya bekantskapen Täfenau, som är mera känd
päandrasidan Östersjön. Han ärbl.amedlem av

Estonian Dream Big Band. På Helsinki "City-Jazz"

cd "Tälking Tenors" (som Göran Lars6n distribuerar)

låter det mycket fint. En specialitet fiir gruppen dr

fordl'upade balladtollcringar, och Lars Gullin finns med

bland de tolkade kompositörerna.

E tt intre s s ant sv en s k-fins k- e s tni s kt
samarbete, vcirt att uppmcirksammq!

Helsinki "City-Jazz" Ouintet har spelat på
Triby Jazzkaföföra fast i en annan version.

Den hcir gången möter vi (fr v) Lars
Sjösten, Curt Andersson, Göran Larsön,

Tbmi Parkkonen och Raivo Tafenau.
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Olle Steinholz Trio med

Irene Sjögren voc, JanAllan tp, Ove Lundin p, Olle Steinholz b.

Tr"n"Sjögren foddes i en familj där man spelade

L iurr.Hon börj ade sjunga jaz z redansom barn,

och hon har fortsatt. Dock med utvikning till natur-

vetenskapen. Hon har doktorerat och forskat om den

mänskliga trj iiman på KI. Men hon har också hunnit

med ett samarbete med Thad Jones och hon bildade
en kvintett 1 983. Den finns dokumenterad på Dra-
gonskivan "Sweet Surprise", som kom 1 986. Numera
finns den även som cd i Japan.

Sedan mer än tio år tillbaka ägnar sig Irene

Sj ögren helt åt musik. Hon undervisu i jazzsångpä

KMH och hon arbetar med den trio som vi har stiftat

bekantskap med tidigare och som vi fär höra nu. Den
finns forevigad på cd:n "Song For A Willow", inspe-

lad på Touch6 Music är 2001 . Den skivan hör till de

ganska fi som ffitt odelat positiv kritik av DNs lng-
emar Glaruelius. I OrkesterJoumalen skrev Jörgen

Östberg om den. "Jag tror knappast attallasvenskar
med intressefor jazzär fiirtrognamed denna sånger-

ska. ÄnAa hör hon till v ära alka finaste . . . Hon sj unger

ganska rakt, nästan helt vibratolöst, och utan några

Sedan mer cin tio,år eignar sig lrene Sjögren

helt åt musik, och underttisar ijazzsång på
Musikhögskolan.

6

Jan Allan återkommer till Tdby Jazzkafö,

denna gång sorn geistsolist.

större improvisatoriska utvikningar. . . Hon väljer
allvaret framfi)r det vitsiga och publika. . . efter hand

händernågot-man sugs in i skivans speciella och

poetiska st?imningsviirld. Sjögrens niirmast s§gga
tolkningar av ett antal undersköna sånger iir djupt
fascinerande."

Det kan se ut som en tanke att just Jan Allan
har utvalts att vara trions gästsolist. Han har också

sysslat med jazzhelalivet, men även han har doktore-
rat och forskat, i kärnffsik. Sedan åtskilliga ar är det

dock musik som upptar hans tid. På Täby Jazzkafö

är han en ganska ofta och mycket gäma sedd gäst.

Tillsammans med frion kommer han säkerligen att

utveckla sin kammarmusikaliska genius tillfirllo.

Bered er på en jazzfest på mycket hög
nivå!
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,Aifie'Döm,nerus & Putte, Wickman
m€dir Cl'ae,s Crona Tr,ig

Arne Domnerus as, Putte Wiclonan cl, Claes Crona p,
Jörgen Smeby b, Petur "Island" Östlund dr.

ompan och Putte ärjämnåriga.1994 fyllde
de 70 och det firades bl.a med att de fick

motta medaljen Litteris et artibus ur kulturministems
hand. Det hela skedde f.ö på Täby Park Hotel, där
Svenska Jazzriksforbundets årliga kongre ss Jazz-
riksdagen då hölls.

Debäda jazzlegendarerna har haft parallella
karriärer. Båda böqade tidigt i livet som aktiva musi-
ker. Båda blev kapellmästare ftir varsin elitgrupp på
Nalen på 1940-och 50-ta1en. Båda var med i den
berömda Parisorkestern 1949. Och båda lvckades

"Det mdrkliga med riktigt stora konstncirer rir
att de blir bara bcittre och bcittre. "

klara sig genom de svåra åren dä jazzeninte längre
var så efterfrågad som populär- och dansmusik,
genom att bl.a hifta altemativa uttryckssätt, som t.ex

§rkokonserter.

Claes Cronas ypperliga trio kompar
Dompan och Putte - Happy Together.

Sedan dess har båda herrarna återkommit och
spelat hos oss, dock inte samtidigt. Men nu är det
dags. Under mottot Happy Together kommer de båda
jazzvkatoserna attvar fiir sig, tillsammans med Claes

Cronas ypperliga trio, tolka sina favoritmelodier. Och i
en avdelning om tre eller fyra nummer spelar de båda
tillsammans. Två siirprtiglade musikertemperament i
spännande konfrontation.

Det märkliga med riktigt stora konstn drer år alt
de blir bara bättre och bättre. Dompan och Putte har
nog aldrig varit så intressanta som nu . Levande
jazzhistoria, två mogna mcistare i perfekt inram-
ning!
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Verkamhetsbercittelse.forJazzklubblt{ordost(JAI{O)
I januari - 31 december 2002

r 2002 var det 24.e i JANOs verksamhet och

det åttonde i Rotundan på Täby Park Hotel.

JANOs mål under året har varit att skapa möjlighet ör invånama

i nordostregionen att höra levandejazzmusik av god kvalitet'

I konkurrens med stort jazzutbud i Stor-Stockholm har JANO

lyckats bra även i år.

Täby jazzkafö, som är klubbens kämverksamhet, har under året

haft 18 konserter och två jamsessionkvällar. Publiksiftorna har i
genomsnitt varit 171 betalande per kväll under våren och I l8 under

hösten. tlögsta siffror hade Uppsalakvartetten med Lars Erstrand

(233 den 10/2), Sonora - Täby Storband (211 den 7/4)' New Orle-

ans Express (204 den 10/3), Gunnar Johnson Kvintett (194 det 17 I
2), Hasse Kahn Kvartett (183 den 312), Jesper Thilo Kvintett (177

den22l9) och Gugge Hedrenius Big Blues Band (175 den29l9)'

Styrelsens strävan har varit att erbjudajazzgrupper av god/

hög kvalit6 och skiftandej azzstilar. De bör även vara publikdra-

gande, vilket inte alltid iir fallet när bandet spelar sk "smal" musik'

Storleken på gaget är naturligtvis också en viktig faktor vid val av

band. JANO fiir många önskemål från grupper som vill spela på

Täby lazzkafö,men som faller bort av ovan nämnda skäl' Önskemål

lämnas även av våra medlemmar. Programmet utarbetas av ett pro-

gramråd på fem personer och foreläggs styrelsen for beslut'

Gästande orkestrar uttrycker ofta sin glädje över att få spela

på Täby lazzkafö, dels lor den trevliga miljön på Täby Park Hotel

och dels ftir den kunniga och trevliga publiken.

Bokslutsresultatet ftir året iir godtagbart. JANO hade vid senaste

årsskiftet 336 betalande medlemmar. Medlemsavgifterna inkl

abonnemangskort och entr6avgiftema har givit en bra inläkt men

blev lägre iin budgeterat. Kulturbidragen (aktivitetsbidragen) fran

Täby kommun, Svenska Jazzrikslorbundet och Medborgarskolan iir

ett bevis på att man tror på JANOs verksamhet och därmed

möjliggör denna vad gäller omfattning och standard. Förmånen att få

disponera den fina lokalen plus öppen restaurant på Täby Park

Hoiel, utan kostnad, är naturligtvis en sponsring som ligger till
grund for att nuvarande verksamhet över huvud taget kan bedrivas

under 20 söndagkvällar.

JANO har under året fiitt mottaga ett femtiotal oljemål-

ningar med jazzmotiv utftirda av jazzpianisten och målaren Lars.

Schölander, Danderyd. Tavlorna bjöds ut på en sluten auktion under

jazzkaföbtällama i februari och gav en välkommen intäkt' Några

iavlor som ej såldes har senare utlottats till besökarna under jazz-

kaf6kvällarna. Resterande tavlor kommer ev att säljas eller utlottas'

Gåvan var en uppskattad sponsring av klubbens verksamhet'

Merparten av kostnadema utgörs av ersättning till uppträ-

dande musikgrupper, medan 24 procent iir administration (motsv)'

Ingen ekonomisk ersättning har utgått till styrelsens medlemmar och

inga löner har utbetalats.

PiJano, klubbens tidning, har utkommit med fira nummer under

året. Den har tryckts i 800 ex varav 400 ex sänds per post till
medlemmama, medier, andra jazzkhtbbar m fl. Resten används som

programblad vid konsertema eller utdelas till Täby bibliotek, vissa

foreningsgårdar, Täby Centrum information m fl samt privatperso-

ner. Tidningen röner stor uppskattning tack vare informativa

artiklar om de uppträdande banden/artisterna, skrivna av Bo

Nerelius, samt sin allmänna utformning.

8

Marknadsfiiringen av jazzkaf6kvällama har, utöver PiJano, skett

genom affischering såväl inomhus som utomhus på olika ställen i
norrort, kalenderuppgifter i dagspressen samt artiklar i Lokal-

tidningen. "Mun till mun-metoden" har stor betydelse.

Jazzriksdagen, som årligen anordnas av Svenska Jazz-

rikslorbundet (SJR), ägde rum i Malmö den 3-5 maj. JANO

representerades av Per Kjellberg och Bengt Palmgren.

SJRs regionsmöte med jazzklubbar i Stockholmsområdet

hölls på Fasching den 27 apt',l. JANO representerades av sekrete-

raren Bo Nerelius. Denne nominerades och återvaldes vid jazz-

riksdagen till representant ftir Stockholmsregionen i SJRs styrelse'

Styrelsen har under aret hållit sju protokollforda sammanträden'

Den har haft ftiljande sammansättning:

Ordförande
Vice ordfiirande
Kassör och
redaktör
Sekreterare och
orkesterbokare
Ledamot

Suppleant

Stig Lind6n
Mats Blomberg

Margit Annerstedt

Bo Nerelius
Hans Li:rg
Nils Andersson
Birgit Litzell
Hayati Kafe
Åke Arelt
Per Kjellberg
Bengt Palmgren

Margitha wallin

Sammanfattningsvis kan sägas att styrelsen uppfattat att den

verksamhet som har bedrivits i JANO under året har fungeratbra

samt legat på en nivå som varit möjlig att genomföra tack vare

uppoffrande arbetsinsatser av den enskilde ledamoten' Flera av de

syften som niimns i våra stadgar har nedprioriterats, främst på

grund av att arbetskapaciteten inte finns.
Det ekonomiska resultatet under fuet visar inte någon

nämnviird vinst. Meddelad minskning av aktivitetsbidrag ftir 2003

innebiir att verksamheten under kommande år måste bedrivas med

än större kostnadsövervakning och iin större publikanslutning'

Styrelsen har upplevt ett bra gensvar och stor uppskattning fran

JANOs medlemmar och andra besökarepäTäby jazzkafö.

Täby den 18 februari 2003

Styrelsen ftir Jazzklubb Nordost

Stig Lindön Bo Nerelius

,firu
JAZZKLIIBTfitsDCET

rtrrb

Ordförande Sekreterare
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Jazznksdagen Publiken
iVästerås börj ar hitta
2-4 maj

Q , var det dags igen attträffalikasinnade från

Ll treta landet. Denna gängvar resan inte alltfor

tillTäby Jazzkaf!.1979-1994 höll vi till i grå och an-
språkslösa lokaler. Publiksnittet var då cirka 45beta-
lande per kväll. Niir vi flyttade till Täby Park Hotel
våren 1995 bö{ade tillströmningen öka. I varas kunde
vi räkna rekordsiffran 1 76 per kväll.

Vi har orsak att glädja oss storligen! Men
lokalen 4rmmer närmare 600 persone r - sä ta gdma
med zinnu flera vänner och bekanta till våra eminenta
konserter.

Vril mött, alla jazzvcinner!lång, utan gick till den framstående jazzstaden Väs-
terås. JANO var ovanligt välrepresenterat denna gång
med ordforande Stig i spetsen for Birgit, Margit, Åke
och Per. Bosse deltog givetvis också, då han sedan
många år är med i Svenska jazzriksforbundets styrelse.

Västerås har flera jazzklubbar, men det var
Village som med den äran skötte årets arrangemang
både vad beträffar mat och forläggning. Sandskädda
vet jag mig aldrig haätit forr, och att på nattimmarna
ventilera jazzens och t.o.m. människans framtid så ndra
himlen som på 23:e våningen var också en upplevelse.

På tal om upplevelser var helgens höjdpunkt
utdelandet av SJRs hederspris for livslång insats for
jazzen, till allas vår gamle vän Jean Baptiste Fr6d6ric
Isidore Toots Thielemans i närvaro av bl a Belgiens
ambassadörspar. Toots bjöd igen med att plocka upp
munspelet och underbart tolka "Vem kan segla forutan
vind..." varyid många av middagsgästerna varsamt

firllde i de fina orden.
Nu till forhandlingarna, dar det intressantaste var

den presentation Erik Centervall gjorde av sitt uppdrag
attttreda jazzens framtid och hur langt han kommit
samt den eft erlolj ande diskussionen.

I övrigt ägnades som vanligt tid åt grupparbeten
om de gamla kära ämnena attfamed flera kvinnor och
ungdomar i jazzverksarfiteten. Också skillnaden mellan
stora och små klubbars resurser togs upp. Så har t ex
Kulturrådets borttagande av resestödet slagit undan
benen på många småklubbar med fårre speltillfiillen
somfoljd.

Ja, alla har sina bekymmer men också många
glädjeämnen - det fär väl bli en sammanfattning av två
intensiva dygn, där de informella mötena med andra
jazzvänner kanske ger mer än de formella punkterna på
dagordningen.

Det kanske de ska tänka på som uteblir, fiir
något lite trakigt - som inte minst Stig lade märke till
och också påpekade in plenum -var attmycket fler än
hälften av alla anslutna över 100 klubbar saknade
representanter vid årets möte.

Per Kjellberg

PiJano 3/03

Stockholms län
lrar fått en
musik

,y' lla svenskar har haft en Länsmusikorganisa-
,lftionpäsin ort. Alla, utomvi i Stockholms
län. Nu iir dock denna ojiimlikhet avhjälpt

Liinsmusiken i Stockholm har ett ganska
stort antal anstiillda musiker, Stockholms Blåsar-
symfoniker. Man har nagra administratörer, natur-
ligtvis, och lokaler. Dessa finns vid Sickla station i
Nacka, adress Marcusplatsen, uppkallad efter
Marcus Wallenberg. Lokalerna åir inr5rmda iAtlas
Copcos fd verkstadsbyggnader.

Till hösten german lorutom annat jazz-
konserter med husbandet Solid JazzQuartet och
gäster, samt inbjudna grupper.

Konsertserien kallas Blue Diesel Jazz, dels
dåirftir att lokalen är en gammal fcl dieselverkstad,
dels därftir att det ligger i tiden att svänga sig med
engelsk-amerikanska uttryck.

Så hrir ser programmet ut den nrirmaste tiden:
L9 sept Svante Thuresson och Solid

JazzQuartet
17 okt FredrikNorön Band

Konserterna bö{ar kl 1 9.00. Info mån-fr e 9-19 ,
lör 11-16. Telefon 08-718 8290.

Läns-



Jazzradio
Det finns två radiostationer som sänder bra j azzmu-

sik. Radio Lidingö pä97 ,8 MHz brukar sända på lör-

dagar.Radio Viking på Ekerö på 1 0 1,8 MHz sänder

fredag eftermiddag, lördagar och måndag formiddag.

Förnärmare info ing08-767 71 20 eller 08-

560 356 80. Peter Alm svarar på det sisfirämnda

numret.
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Notbutik
Liinge fanns en riktig juvel till nothandel, Eriks på
Karlavägen. Den gick dessvärre i graven och efter-
liimnade som enda altemativ Aulos på Folkungagatarr
67. Men nu kommer gamla Östermalm tillbaka. På

Storgatan24 öppnade i somras butikenDelightful
Music.

Hur,udvikten läggs diir på klassikema, men
man har också folk, visor, läroböcker och, meddelas
det, "ett mindre sortiment av Jazz" . Med tillägget:
"Vi säljer ej Pop/Rock".

Telefon: 08-661 32 12 eller 073-704 64 06.

Trombonist sökes!
T äby J azzgrupp söker tromboni st for hö stens

spelningar. För informati on ring Sören Lindgren,
08-756 25 7I eller 070-594 86 95.

Avgitterna hösten 2003
Medlemsavgifl/halvår 150kr
Abonnemangsavgift/halvår 350 kr
Medlemsentr6lkonsert 60 kr
Enh6 for icke medlem 100-120 kr
Ungdomar under 20 år gratis entrå

JANO önskar att många löser abonne-
mang av två skäl:

x Att få en stampublik
* Att tidigt få in pengar till kassan

Om man tänker gå på frra konserter så

lönar sig abonnemang, och när man
åindå har betalt så kan man ju titta in
utan extra kostnad och kanske hitta
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någon musik som man tidigare inte
kåinttill.

Enh6avgift en ftir medlemmar
höjs aldrig oavsett evenemangets
kvalite, vilket dåiremotkan ske med
enh6n ftir icke medlemmar. Medlemmar
får klubbtidningen PiJano samt övrig
information hemsänd.

Alla JANOs inkomster gårtill
musikergager, tidningen, administra-
tion, pianostämningar samt en liten del
till övriga kostnader. Observera attinga
arvoden utgår till klubbens firnktionä-
rer samt att Täby Park Hotel står for
lokalen.



Ord-
forande

JANOs styrelse

Vice ord-
fiörande

Kassör/
Redaktör

Sek/
orkester-
bokare

övriga
ledamöter

Supple-
anter

StigLind6n
Åvavägen I I
187 32Täby
TeVfax:08-758 91 36

e-post: stig.linden@telia.com

PerKjellberg
Violvägen6
186 34Vallentuna
Tel:08-51172867
e-post: per.kj ellberg@kb. se

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258

187 50Täby
Tel: 08 - 5 10 503 20

e-post: margit.arurerstedt@swipnet.se

BoNerelius
Teknikvägen 17

186 32Vallentuna
TeUfax 08-511 70669

Hans Ling
Nils Andersson
BirgitLiEe[

HayatiKafe
ÅkeArell
MatsBlomberg
IngerLind6n
Ann-Christine Larsson

Så här hittar du oss
Från Stockholmcity (17 km).

Med bit: Följ skyltår mot motorväg E 1 8 till Norrtiilj e

eller E 4 nomrt mot Arlanda/Sundsvall.

E I 8 - folj motorvägen nomrt mot Norrtiilje. Tä av

vid avfarten Täby kyrkbyA/iggbyholrn. Sväng vänster

och fortsätt överjämvägen, ddrefter forsta vänster

igen vid Badmintonätet (Marknadsvägen). Vid
Statoil bensinstation sviing höger och folj Kemist-

vägen till Täby Park Hotel.

E4 - folj motorvägen nomrt mot Arlanda/Sundsvall.

Tag av avfart till E 1 8 nomrt mot Norrtälj e. Se fiird-

beslaivningEl8.

Med allmönna kommunikationer : Ta tunnelbana

eller buss till station Tekniska högskolan. Diirifian
avgår Roslagsbanan mot Täby regelbundet under

hela dagen. Ta linjenmot Österskdr ochkliv avpå

station "Galoppfiiltef '. Sedan foljer du Kemistvägen

till slutet diirhotellet iirbeläget (ca 10 minuters

promenad).

v^tL€H?l tl

srocrlto!trt

JANOs adress är Täbyvägen 258,

187 50 Täby. Telefon 08 - 510 503 20

Postgiro: 19 25 83 - 3

Hemsida: wwwjano.nu

JANOs medlems- och entr6avgifter
stårpå fiiregående sida. En av fördelarna

med att vara medlem i JANO åir givetvis

rabatten på entr6avgiften till Täby J azzkafä.

Samt fiirstås attft PiJano hem i brevlådan.

Som JANO-medlem fär du också

rabatt när du besöker andra SJR-anslutna

klubbar i Stockholmsområdet - det finns ett

tiotal. Se exempel på sida 10!


