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27 januari
Birgit Lindberg och
Anders Färdal
Birgit var etl jazzmusikaliskt underbarn som vann AT-
jazzen flera gånger.

3 februari
Hacke Björksten, tre gene-
rationer
I kväll får vi det ultimata beviset för att jazzmusiken är

tidlös och att olika generationer kan ha kul tillsammans.

Hacke Björkstens spelstil befinner sig

både i bebopen och swingen.

I 0 februqri
Marmaduke
En högtidsstund lör alla som gillar bebop och då framför

allt den musik som Charlie Parker stod lör.

l7 februari
GUBB med Peter Asplund
Kvällens konsert är ett led i vår ambition att varje säsong ha ett stor-

band men också ett led i att släppa fram unga musiker som kan visa

och inspirera andra ungdomar hur kul det är att spela i storband.

24 februari
Spicy Advice
2007 vann Spicy Advice en europeisk orkestertävling i Paris

i konkurrens med band lrån 1 6 nationer. Bandet spelar New

Orleans jazz.

\bL%*X

Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby
Söndagar

.Avz JazzHubb Nordost



27 lanuari

Säsongspremiär med

Birgit Lindberg och Anders Färdal Kvartett

Birgit Lindberg p, Anders Fc)rdal g, Fredrik Jonsson b, Johan Löfcrantz-Ramsey tr.

u har vi ännu en intressant
säsong framför oss. Kväi-
lens grupp är en av de mcst

lntressantaJust nu.

Birgit Lindberg från björ'karnas

stad Umeå har varit med i många
år och har r,ä1. kan rnan säga, gjort
comeback i jazzsammanmanhang de

senaste åren.

Birgit var ett jazzmusikaliskt un-
derbanr som vann Nl-jazzcnflera
gånger. För de som är lite yngre

kan vi berätta att Af (Aftontidnin-
gen) var en av de största kvällstid-
rringama. Den lades ned 1956 då

Aftonbladet köpte den. Birgit var
huspianist på Nalen och även ka-
pellrlästare på Chinateatem och har
spelat med dc flesta svenska musik-
er och även skådespelare.

Birgit har ett lätt anslag och spelar

melodiskt och rned avspänd swing.
Hon sk'iver också egna 1åtar, bland
annat "My Dear Ones" som är en

läcker sak.

Anders Färdal på gitan har lite lokal
anknytning då han även är lärare

i Musikskolan i Täby. Han bör-
jade spela gitar i Il-årsåldern och

bestämde sig redan som l5-åring
att satsa på musiken. Anders har en

gedigen utbildning med Musikhögs-
kolan i Stocklolm och Berklee Col-
lege of Music i Boston bakom sig.

Anders har spelat i olika stilar och
gör det fortfarandc men jazzen ar

dcrr stil sonr nulncra liggcl vanrrast

om hjätat.

Anders spelar i de mest skiftande
grupper. Med basisten Jörgen Sme-

by har han gjofi en duo platta. Han
spelar också med Bob El1is och Jan

Slottenäs Storband. Andcrs spclar
i cn anda sorn minner om Jim Hall
och Bamcy Kesscl. Dct vill säga

lågmält och skönt.

På bas hör vi Frcdrik Jonsson som
for oss äldre är en doldis. Fredrik
kommer från Vilheimina. Efter
att ha gått ut Musikhögskolan har
Fredrik arbetat som freelance
musiker på både elbas och akustisk
bas. Han finns med på skivor rned

Magnus Lindgren, Svante Thures-
son, Lisa Ekdahi och Tommy Kör-
berg for att nämna några. Fredrik är,

som så många av dagens stjämor,
en duktig kompositör. Han har en

väldigt klar och tydlig ton och ger
stadga till sina medmusikanter.

På trummor hör vi Johan Löfcrantz-
Ramsay. Johan är cn mångsidig
trummis sonr brukar förekomrna
tillsammans rned bland andra Pcter
Asplund, Rigmor Gustafsson och

Cajsa Stina Åkerström. Om iag inte
misstar rnig hörde jag Johan med

Andreas Pettersson på Underbara
Bar forejul. Johan är ett perfekt
komplement till de ör,riga i gruppen.
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3 februari

Hacke,Björksten, tre generationer

Hacke Björksten ts, Karl Olandersson tp, Mathias
Algotsson p, Hans Backenroth b, Ronnie Gardiner, tr.

kväll får vi det ultimata
beviset för att jazzmusiken eir

tidlös och att olika generatio-

\-/ ner kan ha kul tillsammans. Det
är något som borde ske i samhäl-

let i stort.

--, Hacke var med på Nalen redan

i mitten på 50-ta1et. 1956 fick
hans kvintett Orkesterj ournalens

Gyllene Skivan. I den kvintetten
ingick bland annat Åke Persson
på trombone, Rune Gustafsson
g, Rune Öfverman p och Svante
Thuresson på trummor (!1).

Hacke litade emellertid inte på

framti dsutsikterna för j azzmusik
så han blev "civil". Sedan millen-
nieskiftet har Hacke emellertid
spelat på heltid. Hackes spelstil
befinner sig i både bebopen och

'.-, swingen.

Hackes spel är mycket vitait och
andas både rutin och nyflken-

r-, het. Vi kommer att få höra både

välbekanta standards och egna

låtar och det mesta i Hackes ar-

rangemang.

Karl Olandersson är en av våra
hetaste trumpetare just nu. Han
kan spela allt från tradjazztrll
dagens moderna jazz. Karl
sjunger även i Chet Bakers anda.

Det som är viktigast för Karl är

att det svänger och bland hans

hjältar finns Clifford Brown,
Freddie Hubbard och Nat Ad-
derley. Karl är lika hemmastadd
i en kvintettpä4:e våningen på
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Norrtullsgatan som i ett storband
i Sydafrika.

På piano hör vi Mathias Algots-
son som även är en duktig kom-
positör. Han började spela piano
vid 5 ärs ålder. Han har gått i
Adolf Fredriks musikklasser och
även Musikhögskolan i Stock-
holm. Däremeilan skaffade han
sig en ingenjörsutbildning för sä-

kerhets skull. Mathias är en om-
tyckt ackompanjatör av många
sångerskor. Han har spelat med

bland andra Linda Pettersson.
Rigmor Gustafsson, Viktoria
Tolstoy och Lisa Ekdahl.

På bas hör vi giganten Hans
Backenroth. Det finns inte så

mycket att säga om Hans som
inte redan är sagt. Han är en

basist av världsklass!

På trummor hör vi den mycket
sympatiske Ronnie Gardiner.
Ronnie är mest känd för sitt
nästan 3O-åriga samarbete med
Charlie Norman. På senare år
har vi hört honom med Andreas
Pettersson och Sliding Ham-
mers. Han har haft sitt Ronnie's
Room på Nalen och numera på

Fasching. En sida som inte är så

känd av Ronnie är att han arbe-
tar som rytmterapeut. Han har
utvecklat en terapi för att rehabi-
litera strokepatienter.

Hacke var nted ltå Nalen redan i nitten på 50-

talet. l 956 Jick h.ons kvintett Orkestejountalens
Gillene Skitcut. I den kvintetren ingic'k bland
cutrutt Åke Persson på trontbone, Rute GustaJs-

sr»t g, Rune öh,errrran p oclt Slcute Thu.res,son pir
tnunntor(!!).
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3 februari:
Byte av lokal!
§ äsongens 2: ajazzklubbskväll
D florlaee, till Auditoriet, eller
Hörsalen som lokalen också kal-
las.

Ta hissen till Plan 3!

Näringsintaget fiir begränsas till
tiden fore korsertea och under
pausen, som blir tillräckligt 1ång

ftir aft man ska hiana förfriska sig.



10 februari

Marmaduke

Fredrik Lindborg ts, Samuel Olsson tp, Matti Ollikainen p,

Victor Furubacken b, Göran Kroon tr.

enna kväII blir det en hög-
tidsstund för alla som gillar
bebop och då framför allt

den musik som Charlie Parker stod

för.

Kvällens grupp bildades under våren

2003 i Göteborg. Det började som

en Parkerhyllning men har numera
utvecklats till en "bop celebration".
Namnet Marmaduke verkar lite kon-
stigt vid första anblicken. Marma-
duke är ju en amerikansk seriefigur
från 1956. Men Marmaduke iir även

namnet på en låt som Charlie Parker
skrev 1948.

Fredrik Lindborg spelar både alt-
och tenorsax och är kanske, tillsam-
mans med Klas Lindkvist och Klas
Toresson, en våra bästa saxofonister
idag. När Fredrik växte upp spela-

des det mycket jazzpä grammofbn

i hemmet. Fredrik har inga problem
att spela vare sig det är halsbrytande
snabba tempon eller vackra ballader.
Allt sker med samma finess.

Samuel Olsson på trumpet, liksom
övriga i bandet, är kanske inte så

bekanta för oss i Stockholm. Bandet
har ju sin bas i Göteborg. Samuel

ingår emellertid i Bohusläns Big
Band. Han är mycket skicklig och
tekniskt driven trumpetare. I hans

spel kan man märka influenser från
bädeDizzy och "Fats" Navarro.

På piano hör vi Matti Ollikainen
vars spel i denna konstellation
påminner om Bud Powells nervösa
spelstil. Han är dock mera mångsi-
dig och ger sig allt som oftast ut på

egna högst personliga musikaliska

4

utflykter. Utanför jazzen finns han
med i olika blues-sammanhang samt
i Franska Trion där han är frontfi-
gur. Han sjunger även en och annan
låt på ett väldigt speciellt satt.

Victor Furubacken på bas är född i
Jönköping men flyttade som 3-åring
med sin familj till Frankrike. Där
har han tillbringat största delen av

sin uppväxt. Även han är musika-
liskt mångsidig och ingår också i
Franska Trion.

På trummor slutligen hör vi Göran
Kroon. Göran Kroon är ju trum-
slagare i Bohusläns Big Band. Här
visar han att han också kan spela i
mindre grupper. Han är mycket ly-
hörd och är lika hemma när det gäl-
ler att spela med vispar som stockar.
Här spelar han tidstypiskt i en anda
som på påminner om nyligen bort-
gångne Max Roach.

En vice otdförande jciktar mellan
Vcisterå.s och Täbv.

Blommorna kommer från

Ellagårdsvägen 40, 187 45 Täby. Tel 08-792 29 20, Fax.08-768 38 50

Öppet mån-fre 1 0-1 8, lör 1 0-16, sön '1 1-1 6

Saxal ur Uarda-Akademins ordbok:.
Fauna -tDiitrbasn

Finlcamning - Uppfödning av sparvar 
.

F'leromiinad - Totalt utsvulten
Flotibas - Moitsatsen till srnörtenor

Fonskrida - Skynd.a långsamt
Fraktura - Reserdloing

Fulliindad - Baktung

Vcilkomna till en stunds tivsam lördags-
jau den 26/l H 1 3.00 i Vallentunasalen
på biblioteket i Vallenruna!

T omm! I-ars s on Quart e t.
Medlemr: Dan Gillberg alt/soprm, Tommy
Inrssonpiano, Micke Eiksson bas, Ame
Elsin dr.

Kvartetten bilda.des.för srurt te år sedan

oth hade sin premiiir på mika JauUubb
Nordost i Töby hösten 2005. Sommaren 2AM
besökle kva,'tetteh Gotland och utökpdes till
ell niomnaband.för att spela Miles Dmis
tuhabands repe rtoar. Bland öviga jazzHub-
bar som kvartefien göslal ndrks Norytiilje

iazz.Hubb, östhammars jazz*lubb och Nu
Church Lift.

Repertoaren är omsorgs{ullt val.d och består
högklnssiga men allt!ör sdllan spelade
stmdardlåtar, låtar av bl o Ilorace Silver, Nat
Ad.dcrley, Art Famer sm, nåBra original.
MusikEn är utåtiktad. ochvital ochframfi)rs
red stor spelgliidje.

Ame Elsän dr nestom i bandet och har spelat
med ingen mindre iin lnrs Cullin samt med
olika konstellationer i Sundsvall påfemtia-
och settiolalen. Micke Eiksson var kinge
proflsmusiker run har numera kompletteral
med en lT-kariör. Dan Gillberg emigrerade
till USA för tjugo år sedan ddr han spelat med
oLika band samt divit en inspelningsstu.dio i
New York. Han ätcrkam till Swige Jiir några
år sedan och spelar (»en med i olika storband-

Pianisten och bandledaren Tommy Inrsson
har varit huspianist på Jauklubb Nordost un-
der smrl ljugo år samt spelat i olika wåband
sedan slutet av 1970-talet.

PiJano 1/08



17 tebruari

Gävleborgs Ungdoms Big Band med Peter
Asplund
Erik Forsberg, Wlle Hedstrdm, Maja Sweden, Johan Hansson, Daniel Fahlborg tp, Herman Ferne4 Johan
Rosenkvist, Mattias Mogard, Adam Sahlin, Kristoffer Siggstedt tbn, Lukas Fredriksson, Josefin Carlsson,
Elias Frigård, Julia Wallden, Johan Holm sax, Joel Svensson g, Calle Brickman p, Emil Skogh b, Alexan-
der Carlberg n", Olle Tjern perc.

-Y 7 vällens konserl är ett led i vär

K ambitron art varje säsong ha err

I\to.Uand men ocksä elt led iatt
släppa fram r.rnga musiker som kan visa
och inspirera andra ungdomar hur kul
det är att spela i storband.

Upprinnelsen till kvällens konsert
fick vi redan 2004. Det var på infor-
mationsdag infdr Jazzens År 2007. Då
framträdde Bertil Fält och berättade
mycket engagerat om sitt arbete med
ungdomar i Gävleborgs Ungdoms Big
Band (GUBB).

Bertil Fält är tillsammans med
Mats Siggstedt och Matthias Dahl in-
struktörer: Bertil både skriver och ar-

rangerar musik direkt lor GUBB. Betil
är själv musiker och spelar olika saxo-
foner och har under flera perioder lett
Sandviken Big Band. Mats Siggstedt är
brassmusiker och lärare. Hans spelar l:a
trumpet i Sandvikens Big Band och har
även varit trombonist i Visby Storband.
Mathias Dahl är slagverkslärare och
mycket ambitiös och en bra pedagog.

Bandet bildades 1993 och består
av ungdomar som går på gymnasiet.
Den 1 april 2001 vann man för andra
året i rad SM för storband i Linköping.
Egentligen skulle de nu byta in nästa
årsku1l, men i och med vinsten för andra
året i SM, har de fått blodad tand och
behåller nu den nuvarande besättningen
för att sikta på att vinna SM för tredje
året i rad.

Man byter besättning vartannat till
var tredje år. För att vara ryred skall man
vara mellan 13 och 22 år och ha spelat
sitt instrument några år samt vara en
hyfsad notläsare. Man inbjuder länets
alla Musik/Kulturskolor, Musikgymna-
sium och Folkhögskolor till en provdag.
Uttagning sker sedan under en heldags
repetitioner.

Kvällens band har vi hört i Sand-
viken både 2006 med Peter Asplund
och2001 med Dicken Hedrenius. Peter
Asplund har repeterat med bandet under
2006 och han skall spela in en skiva
raed bandet i veckoma efter vår kon-
sert. Vid spelningen 2006 spelade de

mycket arrangerad och modem musik
som ställde stora krav på disciplin och
notläsning. Md spelningen 2007 spelade

de mera lössläppt och mediemmama
fick större eget utrymrne för improvisa-
tioner. Det var två helt olika konserter
men båda var oerhört bra.

Vi skall veta att när vi ser dessa
glada spelemän så iigger det mycket
hårt arbete bakom och vägen til1 dagens

nivå har kantats av både tårar och skratt.

Peler
Asplund
har
repeterat
med ban-
det under
2006 oclt
han skall
.spelo in en

skiva med
bandet i
vecl«trna
e/ier vår
Itonsert.

Tryckeri AEt

rl0l-I
AIlr från *riginrrtr till färdig tryrkrsk!
§ro*rhyrer - Kuvert - Yisitkor§ * T§d*ingar

Årsredovisningor m - rn -

Td OA-7åA OI 8t} Frlx O8-rqz, 24 OI
info@ t r y(ksri-o rion- §G
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24 tebruari

Spicy Advice Ragtime Band

Joakim Falk tp, ko, Cissi Larsson vo, cl, Adam Falk ts, cl,

Ullberger bjo, Andreas Gabrielsson b, Moussa Fadera tr.

Håkan Persson tbn vo, Peter Nydahl p, Jacob

kväll kommer ännu ett band. med

ett vid första anblicken konstigt
namn, nämligen Spicy Advice

Ragtime Band. Det är som titeln anger

ett band som spelar "gammaldags" jazz

men i detta fall med ungdomlig entusi-

asm. Spicy Advice är en låt som skrivits
av den legendariske trurnpetaren Bunk
Johnson.

De spelar alltså New Orleans jazz och

rör sig stilmässigt mellan tidig 1900-

talsragtime, 2}-taslazz till New Or-
leans-revival jazz som fick en renässans

på 30- och 40-talet. Bland sina favoriter
finns storheter som Bunk Johnson, Jelly
Roll Morton. Louis Armstrong och Bes-

sie Smith.

2007 vann Spicy Advice en europeisk

orkestertävling i Paris i konkurrens

med band från 16 nationer. Joakim Falk
fick även priset som bästa solist. Spicy

Advice har spelat på mänga jazzklub-

bar och lestivaler i Sverige, Danmark,

Norge. Finland, England, Tyskland och

Frankrike.
Bandet.jobbar pedagogiskt bland an-

nat i samband med festivaler. Då har

rnan gjort brassbands-workshops som

avslutats med att dessa delta-eare bildat
en brassbandsparad.

Bandet är mycket samspeh och det är

Joakim Falk på trumpet och komet
samt Cissi Larsson på klarinett och
framförallt sång som verkar få det
mesta solistutrymmet. På piano hör vi
Peter Nydahl. Peter, sorr varvar studier
på Musikhögskolan med att spela i

olika band. tillhör den nya generation

som spelar i olika stilar. Han gillar även

soul, blues, funk och kubansk musik.
Han har även nyligen börjat spela orgel.

Det verkar som det blir modernt igen

med orgeljazz. Vem minns inte Jack Mc
DufT på Gyllene Cirkeln på 60-talet?
Moussa Fadera på trummor spelar
bland annat med Fredrik Lindborg och

Amanda Sedgwick och i andra kon-
stellationer. Orn jag inte n-rinns fel så

spelade han också på Restaurang Orion
när Kenneth Arnström hade sin mån-

dags jazz där. Då visade Moussa att han

även kunde spela tidstypisk 20-talsstil
med en stor bastrumma. virveltrumma

och några yr.rka sn.rä cymbaler.

Det som slår mig är. vilka möjligheter
den yngre generationens musiker har,

att hitta en egen stil inspirerad av de

olika formerna av jazz. som man vill
och kan söka inspiration frän.

Det kommer säkerligen att bL en härlig
spelning.

Bland sina.favor"iter har Spic-t Adlice stor-
heter sotl1 Btutk Joltnsr»t, Jclb, Roll Morton
Louis Armstrong och Bessie Snith.

Ctrartra M/S
100 personer.
Nybrok*jen!

Rödlöga, trivsam skärgårdsbåt fiir sällskap från 20 -

Boka kryssning med buff6 från Österskärs 3rygga eller
För information och bokning, ring 08-540 86 380.

Trälharre:§
Herlsri Å§
Stråkvägcn 3
I 84 51 Osterskåir
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Gorr NYTT t l.zzAwALLA JANo-
vÄNNERI

od fortsättning på det nya året

och framför allt välkomna till
en ny, som vi hoppas, härlig

säsong med massor av omväxlande jazz
på Täby Park Hotel.
Förra året var ju proklamerat som ett
Jazzens år av Svenska Jazzriksforbun-
det och vi tycker nog att det, åtminstone
för jazzklubb Nordost, var ett lyckosamt
år med minnesvärda konserter och god

uppslutning och många uppmuntrande
tillrop från er, kära publik.
M i sryrelsen var lite bekymrade fön'a
årsskiftet, då publiksnittet för hösten
2006 stannade på runt 100 personer,
dock för hela året pä120. Men 2007
blev ett mycket bättre år med ett snitt
på nästan exakt I 50, vilket betyder en

återgång till 2005 års nivå. Särskilt ro-
ligt är att så rrånga nya gäster dykt upp
under året. Kan de bara Iörvandlas till
stammissar, åtminstone en del av dem,

bör också 2008 bli ett roligt år och vi
kan fofisätta att då och då våga oss på

att inbjuda sångare och musiker av typ
Lill Lindfors och Ulf Wakenius för att
nämna två av fiorårets succdartister.

Apropå musiker med lyskraft är det

tillfredsstäl1ande att kunna konstatera
att nästan hela svenska jazzehten och
många utländska stjämor genom åren

gästat jazzklubb Nordost. Tänkte på det

då jag under vårt juluppehåll tog mig
hela vägen till Berwaldhallen och av-
njöt en juljazzkonsert och en jazzafton
med Dompans vänner och gäster. Dessa

kvällar framträdde bland många Vik-
toria Tolstoy, Svante Thuresson, Jan

Lundgren, Claes Crona, Lars Erstrand,
Gunhild Carling, Georgie Fame, för
att inte taia om "Dornpan"- stipendia-

Notera i kalendern:

Söndag 2marskl 16

i Täby Park Hotel

Dagen då
defito,lqat
dammas
av!

terna 2004-06 saxofonisterna Magnus
Lindgren, Klas Lindquist, Jonas Kull-
hammar och årets pianisten Mathias
Algotsson. ldel ädel jazzadel med det
gemensamt att de alla gästat jazzklubb
Nordost och tyckt om att spela hos oss

och för er. Senast vidimerat av Gunhild
Carling som tyckte det varjättetrevligt
hos oss och gäma vill kornma tillbaka
snart.

Möjligen kanske någon kommer ihåg
att jag nämnde att hösten är något av
väntans tider fcir oss i styrelsen. Först i
december brukar vi fä besked om slor-
leken på det stöd Täby komrrun anser
vår verksamhet vara värd. Redan då de
var snälla att påminna oss om att det var
tid att skicka in bidragsansökan, vars-
lades vi om att bidragen till de ideella
föreningama inorn kultursektom skulle
bantas med cirka en tredjedel. Så fick
det också bli. Salomoniskt nog
bantades bidraget till samtliga aktuella
löreningar med drygt 30 9o. Även om vi
förhoppningsvis varken står eller faller
med detta bidrag ser vi det ändå som ett
litet mått på hur kommunen uppskattar
vårt och andra kulturfcireningars trägna
arbete med att syniiggöra Täby inom
denna sektor.

Slutligen ett litet tipsl Kan ni inte vänta
till vår vårpremiär den 27 januari, gör
gäma en utflykt ti1l Vallentuna centrum
lördagen den 26 januari. Gå in på bib-
lioteket i vars hörsal vår eminente hus-
pianist Tourmy Larsson speiar med sin
kvartett klockan 13!

VÄLKOMNA TILL JAZZ-
KLUBB NORDOST PÅ TÄBY
PARK HOTEL!

Per §ellberg

Jano:s hemsida!

wwwjano.nu ger dig all information.

har sedan drygt I år tillbalea en ny
uppfTäs ehd hgms ida. D en

Pi-Jano, som Du nu k*er på ett
sått. Hdr finns §.nttom progranimet för

liv en b iklei : b eh rciens ioner fr ån
ertkvdllarna! Senpstg iafrTmalion om
arbete ifireningen och allt om styrel-

och vi som jobbarfi)r jazzen.

Vg§x'qxn»r
ffi;§Kffix&,ee§§

Som JANO-medlemJär du rabatt
ndr du besöker andra SJR-anslutna klubbar
i Stockholms-området - detfinns ett tiotal.
Klubbarnas program införs i PiJano ulan
kostnad i mån av plats. Observera senaste
låmningsdag * datum står på sista sidan!

Jurzmusikens Vönner i
Nottelje
14 leb Cave Stompers, "S/S Norrtelje"
28 feb Engström/Söderberg Kv.," S/S Norrtelje"
13 mars Blidö Jazzkapell, "S/S Norrtelje"
27 mars Leo Lindberg Kvintett, "S/SNotrtel:e"
10 april Bo Lindenstrand Kvintett, Rest.Piren
24 april Pilsnerbandet-storband, Rest. Piren
8*tzj Zoie Finer Kyintett, Rest. Piren

Speltiden är 19.30 - 22.30.

Besök saj:en www.norrtelj ej azzclub.s e

Haninge Iszzklubb

5 feb E.Lindeborg Trio med Krister Andersson
4 marc Hacke Björl<sten 3 Generation Band
18 mars Monica Borrfors Kvartett
1 april Helena Eriksson Kvintett
6 mtj Klas Lindquistfi,{ils Janson Kvintett

Plats: Kulturhuset, Poseidon Torg, Haninge C.

fid: 19.00

iano till
salu!

' Välvårdat akustiskt paano

I av fabrikat Malmsjö.
" 70-tals modell iteak,

med hjul.
Nyligen s:ämt.

,. Pris 3.000.-
' Ring 08-760 22 05 etter

08-510 503 20
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Styrelse
Ordförande

Per Kjellberg
Violvägen 6,186 34 Vallentuna

Telefon: 08 - 51 1 128 61

e-post: per.kj el iberg@kb. se

Vice ordförande
Hans Ling

HjulstaTorg 1,163 35 Spånga

Telefon: 08-1602205
e-post: hans.er.ling@se.abb.com

Kassör

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258,187 50 Täby

Telefon:08 510 503 20
margit. annerstedt@glocalnet.net

Orkesterbokare
Hayati Kafe

Tomtebogatan 20, 113 38 Stockholm
Telefon: 08 - 34 98 80

Övriga ledamöter
Birgit Litzell, Hans Åberg
Anne-Christine Larsson

Suppleanter
Mats Blomberg, lnger Linddn,

Yvonne Mellbjerg-Borg, Hans Lehto

JANOs adress är

Täbyvägen 258,181 50 Täby.
Telefon 08 - 510 503 20

Postgiro I9 25 83-3.

Avgifterna
våren 2008
Medlemsavgift/halvår 150 kr
Dito i nkl h alvårs a bonnem an g,

alla säsongens konserter 450 kr
Medlernsentrd/konsert 80 kr
Entrd för icke-medlem 100-160 kr

{Jngdomar under 20 år gratis enlrö!
Gciller ciren lcirare med elev(er) i
sdllskap!

JANO önskar att många löser abonnemang

av två skäl att få en stampublik och att

tidigt fä in pengar till kassan.

Om man går på fyra konsefiet så lönar
sig abonnemang. När man ändå har betalat

så kan rnanju titta in utan extra kostnad

och kanske hitta någon musik som man inte
tidigare känt till.

Entrdavgiften för medlemmar höjs

aldrig oavsett evenemangets kvalite, vilket
däremot kan ske med entren för icke-med-
lemmar. Medlernmar ffir klubbtidningen
PiJono samr ibland annan information hem-
sänd.

Alla JANOs inkomstel går'till musi-
kergager, tidningen PiJano, administration,
pianostämningar samt en liten del till övriga
kostnader. Inga arwoden betalas till klubbens
styrelse eller andra funktionärer. Täby Part
Hotel står för serveringen och hoppas att

många tar del av pubens tneny.

En av frirdelama med att vara medlem
i JANO är givetvis rabatten på entrdavgiften
till Täby lazzkafe. Samt förstås attfa PiJano
hem i brevlådan.

Som JANO-medlem får du rabatt när

du besöker andra SJR-anslutna klubbar i
Stockholmsområdet det finns ett tiotal.
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Täby JazzCalå
Söndagar:'kl 18.30
Täby Park Holel,
08,- 506 483 00

.*
Restaurangen öppnar
kl 17.30. God mat och

f ul !ständiga rättigheter.
Ej bordsbestättningt

* l,t ,lrw.rano.nu

Så här hittar du oss

!rux§§o[*

Från Stockholm city (l 7 km).
Med bil: Följ skyltar mot motonräg
E I 8 till Norrtäljc cller E 4 norrut nlot
Arlanda/Sundsvall.

E 18 följ motonägcn nolrut lnot
Nontäljc. Ta av vid avfartcn Täby
kyrkby/Viggbyhohn. Sväng vänstcr
och fortsätt över jämvägcn, därcftcr
första vänster igen vid Badminton-
tältct (Marknadsvägcn). Vid Statoil
bcnsinstation sväng högcr och följ
Kcmistvägen till Täby Park Hotel.

E4 liilj motorvägcn norrut mot
Arlanda/Sundsvall. Tag av avfart till
E l8 norrut mot Norrtäljc. Sc ftird-
beskrivning E I 8.

Med al I ntd n n a komnu n ika t i one r :

Ta tunnclbana cllcr buss till station
Tckniska högskolan. Därifrån avgår
Roslagsbanan mot Täby rcgclbundct
undcr hcla dagcn, Ta linjcn mot Öst-

erskär och kliv av på station "Galopp-
liiltct". Scdan gar du Kcrn-istvägcn
till hotcllct (ca I 0 rnin).

Bidrag till niista nutlmer
av PiJano önskas senast

den 1 februari 2008.
Skickas till red.

Lino Äberg
Riddarstigen 7

183 30Täby.
E-post:'linopino@telia.cg3 

I

Tidningen "PiJano'
Utges av: Jazzklubb Nordost
Ansvarig utgivare : Margit

Annerstedt
Orkestertexter: Hans Lehto

AD/Lay out: Lino Åberg
Tryck: Tryckeri AB Orion
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