
  

Höstens program 2021 

En medlemstidning från Jazzklubb Nordost     Nr 1/2021  Årgång 43 

Vallentuna Teater, Gymnasievägen 4, Vallentuna 
Söndagar kl. 18:30—Vi öppnar 17:30 

www.jano.nu 

Anna-Lotta Larsson 26:e september 
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Välkomna åter till Vallentuna Teater i höst 

Vi hoppas innerligt att hösten ska 
återgå till det normala nu när så 
många har vaccinerats med dubbla 
doser.  
 
Låt oss gemensamt hjälpas åt att 
tillsammans komma ur denna så 
trista period i både jazzens och 
mänsklighetens historia. 
 
Som vanligt presenterar vi ett om-
växlande program av högsta klass 

för alla musikälskare. 
 
Kvällarna inleds i Café Traversen 
med musik från kl. 17.30 och det 
serveras lättare måltider samt 
kaffe, the, hembakade efterrätter 
och bakverk. MiaLii AB kommer 
att sköta vår servering som tidi-
gare. 
 
Målsättningen med våra aktiviteter 
är att ingen, vare sig bland Er eller 

bland våra gästande musiker, skall 
känna sig besviken när man besö-
ker en musikkväll arrangerad av 
oss. 
 
Vi hoppas att alla vill komma till-
baka i höst. Det är bara att pricka 
av och notera i almanackan hös-
tens alla jazzbegivenheter. 
 
Köp gärna biljetterna snarast till 
våra evenemang så Du inte riske-
rar att missa någon av våra härliga 
kvällar. Tomma stolar infogas 
automatiskt mellan bokningarna i 
Nortic för att garantera Corona-
avstånd. 
 
Håll avstånd i våra lokaler, tvätta 
händerna och inte minst tummarna 
som vi måste hålla för att allt skall 
gå väl. Vi ska göra allt vi kan för 
att kunna genomföra konserterna 
på ett bra sätt! 
 
Kjell Lövbom 

Solbrännan Restaurang och Café 
solbrannan.se 

Vi stödjer JANO 

Janos konserter framförs i samarbete med 
Kultur Vallentuna 

Liisi och Mia 
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JANO öppnar efter den alltför 
långa pandemi-nedstängningen 
med en gyllene röst som är känd 
av alla, från de flesta olika medier.  
 
Anna-Lotta Larssons stora genom-
brott 1980, som Anna i 
”Värmlänningarna”, gick mig fak-
tiskt förbi och jag upptäckte henne 
för egen del först 1983 när hon 
ingick i ”Little Mike and the Sweet 
Soul Music Band” där hon bland 
annat sjöng blues för första 
gången. 
 
Men i ”Värmlänningarna”, som 
hon faktiskt gjorde rollen som 
Anna i nästan varje år fram till 
1998, är det troligen där de allra 
flesta känner henne. 
 
Att fördjupa sig i allt som Anna-
Lotta gjort sedan den egentliga 
debuten 1973 skulle ta hela detta 
nummer av PiJano och avsevärt 
mer därtill. Hon har gjort röster till 
flera Disneyfilmer, stått på krog- 
och teaterscener, medverkat i film, 
rader av TV-program och själv-
klart gett ut flera skivor, bland 
andra en med tolkningar av Peter 
LeMarcs sånger. 
 
Vi kunde ägna långa stycken åt att 
nämna alla storheter Anna-Lotta 
har arbetat med men nöjer oss med 
att nämna några få utöver LeMarc, 
som Sven-Bertil Taube, Tage Da-
nielsson, Göran Fristorp, Björn 
Skifs, Johan Stengård, Jojje Wade-
nius och Ronny Eriksson. 
 
Hon kommer till Jano tillsammans 
med Fredrik Hermansson piano 
och Martin Höper bas och har lo-
vat oss ”Vackra sånger som berör” 
och jag längtar sedan månader till-
baka. 
 
Håkan Mossberg  
 
 
Musik spelas i Café Traversen från 
kl 17.30.  

Anna-Lotta Larsson 26/9 

Fredrik Hermansson Foto: Petter Cohen  

Martin Höper Foto: Kenth Wångklev  

Anna-Lotta Larsson Foto: Pressbild 
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Povels Naturbarn 10/10 

Som vi har väntat. Äntligen får 
JANO hälsa Povels Naturbarn, 
Lotta och Mikel Ramel, välkom-
men till Vallentuna. De kommer 
att bjuda på en personlig minishow 
med fader Povels underfundiga 
ordmakeri och härliga melodier 
som grund. Backa Hans Eriksson 
backar upp på bas vilket han även 
har gjort i ett flertal produktioner 
med Povel. 
 
Om Povel Ramel har det skrivits 
kilometervis. Hans betydelse i 
svensk musik- och nöjeshistoria 
gjorde honom till en legend redan 
under livstiden. Grunden till detta 
lades sannolikt i den tragiska bilo-
lycka som 1937 tog hans mors liv 
och faderns liv några månader se-
nare. Han berättade själv att han 
efter detta genomgått "ett slags 
bakvänt sorgearbete i glädjens 
tecken". 
 
Povel föddes 1 juni 1922 så nästa 
år kan vi förmoda blir ett jubile-
umsår till hans ära och minne. Nå-
väl. Povel växte upp i närheten av 
Karlaplan på Östermalm i Stock-

holm och hans tidiga skapande 
uppmuntrades av föräldrarna. Han 
fann sin första tacksamma publik i 
barnsköterskor, jungfrur och ko-
kerskor. Efter föräldrarnas död så 
omhändertogs den unge Ramel av 
fastern Elsie Virgin. Han inspirera-
des av tidens musiker såsom Fats 
Waller, Harry Roy och Bing 
Crosby för att nämna några av 
dem. 
 
Från 1939 kämpade sig Ramel 
fram som "populärmusiks kompo-
sitör" och musiker, bland annat i 
bandet Embassy Sextett. Vid 17 
års ålder satte Povel upp revyn 
Sommarfräknar på Källviksbrunn 
utanför Västervik. Ett litet genom-
brott fick han när Alice Babs spe-
lade in hans sång "Vårt eget Blue 
Hawaii" 1942 och ett större när 
"Johanssons boogie-woogie-vals" 
blev en stormsuccé på skiva och 
noter 1944. 
 
Resten är därefter historia. Succé-
erna radades upp och listan är lång 
med alla revyer och härliga artister 

som Povel samarbe-
tade med under en näs-
tan 70 år lång karriär. 
Hans sista stora pro-
jekt blev Povel à la 
carte, en kombinerad 
konsert-, revy- och 
intervjushow i samar-
bete med bland andra 
sonen Mikael och 
sångaren och entertai-
nern Stephan Lundin. 
Povel à la carte hade 
premiär på Maxim-
teatern hösten 2005 för 
att under de följande 
två åren turnera i hela 
landet. Dess känne-
märke var den sponta-
nitet som känneteck-
nade hela konceptet, 
där den största delen 
utgjordes av Lundins 
intervjuer av Povel, 
med nya frågor varje 
kväll och Povels anek-

dotiska, ofta musikaliskt illustre-
rade, svar. Povel gästade även 
JANO i september 2005 i en be-
jublad föreställning. 
 
85 år fyllda gick Povel Ramel ur 
tiden 5 juni 2007. Följande ord står 
att läsa på hans gravsten: Han 
skapade en tonrik väv av ystra vi-
sor spunnen – så vill jag man ska 
minnas mig – ja, så vill jag bli 
munnen! 
 
Vi ser fram mot att Povels Natur-
barn kommer ge oss en härlig kväll 
med musikaliska "munnen" av en 
stor entertainer som gav oss så 
mycket i glädjens tecken. 
 
Thore Flygel  
 
 
 
Musik spelas i Café Traversen från 
kl 17.30.  

Backa Hans Eriksson, Lotta o Mikael Ramel Foto Jon Edergren 
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Martin Åklint Sessions 
Featuring Hayati Kafe 17/10 

Hayati Kafe – sång, Martin Åklint 
- piano, sång, Erik Tengholm – 
trumpet, Oskar Forsberg – altsax, 
Samuel Muntlin – tenorsax Agnes 
Darelid – trombon, Daniel Gahr-
ton – barytonsax, Johan Tengholm 
– kontrabas, Oscar Johansson 
Werre – trummor 
 
Återigen får Martin Åklint Sess-
ions chansen att spela i Vallentuna 
Kulturhus, men denna gång med 
JANOs egna Hayati Kafe som 
gästartist. 
 
Martin och Hayati samarbetade 
första gången våren 2019 i ett in-
spelningsprojekt och nu blir första 
gången de gör en konsert ihop. 
Med sig har Martin, förutom kväl-
lens stjärna, ytterligare åtta mycket 
skickliga musiker, fördelat på tre i 
kompet och fem i blåssektionen. 
 
Under kvällen kommer det främst 
att bjudas på sånger ur standard-
jazzrepertoaren men säkerligen 
någon visa alternativt trudelutt 
också. 
 

Vi har haft förmånen att följa 
många unga musikers karriärer. 
Martin var hos oss första gången 
med sin pianolärarinna för nästan 
10 år sedan och det har varit inspi-
rerande att följa honom och även 
musikerna i bandet. 
 
Mycket varmt välkomna! 
 
Kjell Lövbom  
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Hayati Kafe Foto Martin Adolfsson 

Musik på Karby Gård 
 

Klassisk musik, jazz, visa och rock, 
varje onsdag 19.00. 
 
Inträde 150 kr inkl. gott fika. Biljet-
ter på plats, kontant eller Swish. 
Finns också öl och vin att köpa. 
 
Ät gärna middag på Karby gårds 
kafé innan konserten. 
 
Boka på boka@triften.se eller 
08-244 555. 
 
 
1 sep     Violet green 
8 sep     Perry and the Pacemakers 
15 sep   Doktor Rulles Jazzklinik 
22 sep   Anna Ploby med Mats 
              Randér och Hansa Berg 
29 sep   Ann-Kristin Hedmark med 
              Kettil Medelius och Hasse 
              Larsson 
6 okt      Tommy Larsson Quartet 
13 okt    Benny and the Boogie 
               Kings 
20 okt     Mandys Blue Seven 
27 okt     Hasse Sporres Swing 
               Quartet 
3 nov      Anders Stävarby 
10 nov    Arton Voices 
17 nov    Gunnel Gisslén och Johan 
               Taube 
24 nov    Brunnsoktetten 
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Jazzcats 24/10 

Terese Lien Evenstad – violin, 
Alexander Ivarsson - klarinett och 
sång, Agnes Darelid - trombon, Alf 
Carlsson – gitarr, Samuel Löfdahl 
– kontrabas, Oskar Mattsson - 
trummor 
 
The Jazzcats tar dig tillbaka till 
den tid då Nalen stod i full blom 
med dans, skratt och skålar in på 
småtimmarna. The Jazzcats låter 
som ett storband i mindre och mer 
intimt format med en unik 
”blåssektion” bestående av trom-
bon, klarinett och violin. De kling-
ar bra med varandra och är något 
annat än den typiska blåssektion-
en. 
 
Repertoaren innehåller instrumen-
tal jazz från den gyllene eran av 
swing skrivna av kompositörer 
som till exempel Duke Ellington, 
Cole Porter och Count Basie. Detta 
blandat med vokala inslag som 
blivit kända genom Nat King Cole 
och Frank Sinatra. 

Therese Lien Evenstad har gästat 
oss flera gånger tidigare och vi har 
kunnat följa hennes karriär från 
student på Kungliga Musikhögsko-
lan till en fullfjädrad musiker, 
bandledare till flera band och kom-
positör. 
 
Hon är populär hos vår publik och 
har fått ett antal utmärkelser och 
stipendier (till exempel Louis 
Armstrong och Björn Json Lindh) 
de senaste åren och vi hälsar henne 
och bandet mycket välkommen 
åter till JANO. 
 
Mycket välkomna! 
 
Kjell Lövbom  
 
 
 
Musik spelas i Café Traversen från 
kl 17.30.   
 

Jazzcats 

Konserten framförs i samarbete med 
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Björn Ingelstam – trumpet, sång, 
Klas Lindqvist – saxofon, klarinett, 
Dicken Hedrenius – trombon, 
sång, Filip Ekestubbe – piano, 
Niklas Fernqvist – bas, Daniel 
Fredriksson – trummor 
 
Söndagskonserten den 7/11 blir 
ytterligare ett tillägg till raden av 
musikpärlor som JANO har pre-
senterat genom åren. Då kommer 
nämligen det unga trumpetgeniet 
och sångaren Björn Ingelstam och 
bandet Lönnkrogen. 
 
Det är en konstellation av verklig 
världsklass med oefterhärmlige 
Klas Lindquist på saxofon och kla-
rinett, den oförliknelige Dicken 
Hedrenius på trombon, den ly-
sande pianisten Filip Ekestubbe, 
som har gått från klarhet till klar-
het, kontrabasfavoriten Niklas Fer-
nquist och den geniala trumslaga-
ren Daniel Fredriksson. 

Alla utom Björn har gästat JANO 
flera gånger i olika konstellationer 
och alltid gett publiken lysande 
prestationer. Björn Ingelstam, nu-
mera bosatt i Paris, är lika ofta i 
NewYork och Köpenhamn. Han 
har blivit ett mycket eftersökt 
namn i alla dessa världsstäder. Han 
är en mästare på material från The 
American Songbook. Det brukar 
också bli friska hälsningar till gig-
anter som Louis Armstrong, Jack 
Teagarden och Benny Goodman. 
 
Jag kan lova er, kära publik, en 
mycket njutbar musikkväll och 
önskar er varmt välkommen. Hop-
pas bara att nya restriktioner inte 
ställer till problem. 
 
Hayati Kafe  
 
Musik spelas i Café Traversen från 
kl 17.30.  
 

Lönnkrogen Band med Björn Ingelstam 
och Dicken Hedrenius 

7/11 

Björn Ingelstam Foto: Pressbild 

Klas Lindquist Foto Sophia Wählby 
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Ellen Andersson 21/11 

Ellen Andersson – sång, Anton 
Forsberg – gitarr, Joel Lyssarides 
– piano, Niklas Fernqvist – kontra-
bas, Johan Löfcrantz-Ramsay – 
trummor 
 
Ellen Andersson har beskrivits 
som två röster i en - den unga, ny-
fikna och den äldre, erfarna - en 
människa med en sällsynt konst-
närlig tyngd. 
 
Med rösten och ett omisskännligt 
uttryck har hon sedan debuten 
2016 med “I’ll Be Seeing You” 
hyllats av både recensenter och 
publik såväl i Sverige som utom-
lands, och fort etablerat sig som en 
av de mest framstående rösterna på 
den svenska jazzscenen. 
 
“Sällan har väl en sångerska varit 
så efterlängtad. Äntligen!”, skrev 
Johan Norberg och debutalbumet 
prisades med både Gyllene Skivan 
av tidningen Orkesterjournalen 
och Jazzkatten som “Årets nykom-
ling” av Sveriges Radio P2. 
 

När Ellen Andersson släppte sitt 
andra album, “You Should Have 
Told Me”, i höstas gick kritikerna i 
spinn. Johan Norberg skrev i tid-
ningen Vi ”Jag häpnar, och hisnar. 
En av de bästa svenska jazzskivor 
jag hört” i Tidningen Vi, och Jan 
Gradvall konstaterade i DI att ”Så 
länge det finns artister som Ellen 
Andersson kommer svensk jazz att 
klara även nästa generationsväx-
ling”. 
 
Hon har hörts på scener över hela 
landet, bland annat med Sveriges 
Radios Symfoniorkester, Malmö 
Symfoniorkester och Norrbotten 
Big Band - men på det nya albu-
met går hon tillbaka till kärnan: 
jazzkvartett, ett akustiskt sound - 
nutida, fängslande och personligt. 
 
Nu välkomnar vi henne tillbaka till 
JANO för en kväll fylld med det 
personliga, intima och storslagna 
tillsammans med musiker av allra 
högsta klass. 
 
 

Välkomna till en kväll ni absolut 
inte vill missa! 
 
Kjell Lövbom 
 

 
Musik spelas i Café Traversen från 
kl 17.30. 
 
 

Ellen Andersson  Foto: Musikhuset, Aalborg 
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Jan Lundgren Trio 
Hemlig gäst 

5/12 

Jag behöver bara höra några toner 
från pianot för att identifiera att 
denna gudabenådade musiker spe-
lar. Det är en av mina lyckligaste 
stunder när jag lyssnar på denne 
mans genomtänkta men ändå im-
proviserade, balanserade och 
svängiga hantering av pianot. 
 
Jag pratar förstås om Jan Lund-
gren, en vän, spelkamrat och gläd-
jespridare av enorma mått. Det 
finns många orsaker till varför 
denne man idag är en världsartist, 
respekterad och älskad av hela 
världens jazzpublik. 
 
Den 5 december blir en stor gläd-
jedag då Jan Lundgren kommer till 
JANO med sin trio. 
 
Hans trio fick sitt genombrott med 
skivan ”Swedish Standards”, som 
också vann Orkesterjournalens pris 
”Gyllene skivan” 1997. En annan 
CD, ”Together again….At the 
jazzbakery ”, utsågs av Jazz Jour-
nal till 2011 års bästa. Jans CD 
”All by myself” blev vald till 2014 
års bästa jazzplatta alla kategorier 
av Jazz Journal. 
 
Utmärkelserna och lovorden hag-
lar över Jan som är lika aktiv ut-
omlands som i Sverige. Han har ett 
återkommande samarbete med de 
världskända musikerna Richard 
Galliano och Paolo Fresu. Han är 
numera också Artistic Director för 
jazzfestivalen i Ystad, en av de 
stora jazzhändelserna i Sverige 
samt artistchef för legendariska 
jazzklubben ”Montmartre” i Kö-
penhamn. 
 
Trions andra medlemmar Mattias 
Svensson, bas, är en av landets 
mest anlitade virtuoser, spelar lika 
ofta med Jan som med Viktoria 
Tolstoy. Den tredje medlemmen , 
ungernfödde Zoltan Csörz ,har 
spelat med en lång rad svenska och 
utländska jazzstorheter såsom 
Quincy Jones, Scott Hamilton, 
Ken Peplowski, James Moody,  

Ulf Wakenius, Putte Wickman och 
Bobo Stenson. Listan kan göras 
ännu längre. 
 
Jan Lundgrens trio har efter många 
års samarbete blivit som ett instru-
ment som fungerar med den allra 
största ackuratess. Medlemmarna 
känner varandra utan och innan 
vilket gör improvisationerna 
gränslösa. 
 
Jag ser fram emot en musikalisk 
upplevelse av oanade höjder och 

gläder mig å era vägnar, kära 
publik, som kommer att vara med 
om det. 
 
Hjärtligt välkomna! 
 
Hayati Kafe 
 
 
Musik spelas i Café Traversen från 
kl 17.30. 

Jan Lundgren  Foto: Erja Lempinen  
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Några som gästat oss under åren 
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PiJanokryss #22 
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Jazzklubb Nordost 

c/o Kjell Lövbom 

Adolf Lemons väg 71 

187 76  TÄBY 

073-359 73 69  

PlusGiro 19 25 83-3  

www.jano.nu 

jano@jano.nu 

 

Ordförande 

Kjell Lövbom 

kjell.lovbom@gmail.com 

 

Orkesterbokare 

Hayati Kafe 

Tomtebogatan 20 

113 38  STOCKHOLM 

073-242 80 98 

hayatik@icloud.com 

 

Styrelseledamöter 

Kristina Blomberg 

Mats Blomberg 

Jonny Ek 

Thore Flygel 

Hayati Kafe 

Hans Lehto 

Håkan Mossberg 
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Kjell Lövbom 
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Jazzteckningar 

Anders Lundmark 

Tryck 

Grafiska Punkten i Växjö 

Medlems- och entréavgifter hösten 2021. 
 
Medlemsavgift, 200 kr/halvår, berättigar till 25% rabatt på entrén per konsert. Köp frikort för 750 kr/
halvår (inklusive 200 kr medlemsavgift) så har du fri entré till alla säsongens konserter. 
 
Entré för icke medlem 200 - 350 kr inkl moms beroende på artist. Vi ger 50 kr rabatt för medlemmar i 
andra jazzföreningar, ex Fasching och Swejs. Ungdomar under 20 år gratis entré. Gäller även lärare med 
elever i sällskap. 
 
Från och med 2019 måste samtliga biljetter förköpas. Vi avvecklar vår kassa i entrén. Samtliga 
besökare måste också ha en platsbiljett. Gäller även frikortsinnehavare. Läs mer på vår hemsida 
www.jano.nu. 
 
Jano önskar att många löser frikort av två skäl – att få en stampublik och att tidigt få in pengar till kassan. 
När man ändå har betalat så kan man ju titta in utan extra kostnad och kanske hitta någon musikgenre 
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 23 december. 
 
Skickas till Mats Blomberg 
matsxblomberg@gmail.com 

Så här hittar du till oss 
 
Tåg: Roslagsbanan linje 27. Hållplats 
finns med endast 50 m promenad till 
JANO. Tåget är dock avstängt fram till 
2021-10-16. 
 
Buss: 610 eller 524 till Vallentuna station, 
samma korta promenad . 
 
Bil: Infartsparkering, se karta, ca 200 m 
promenad till JANO. Närmare parkering 
finns, OBS med P-skiva. 
 

Jazzklubb Nordost, c/o Kjell Lövbom, Adolf Lemons väg 71, 187 76 TÄBY 


