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Lfuq lvq kLR.oo
På qrund av den stora
strömningen i höstas
qången lagt konserten
Bil i etterna kostar 30
plaIser) och säIjs i

Fönxöp FrLo.N DEIr qlq ";Btouowcr t fÄgv @
ool ?E NK I rÄBY. giqe«röf' 6vu?!Llltt$f.EeYem

l«ÄA1ls:drlry ldA
Ni får höra Chet, med trio den här
gången, alltså: Åt<e Johansson, p

Kjel1 Jansson b, Göran Levin dr.

Chet Bakers framträdande hos oss i
höstas var, som ni säkert minns,
en stor succå t,åOe publikt och
musikaliskt. Vi har också flåt,t höra
att, Chet Baker sjä1v var mycket nöjd
med T äby- framträdandet, .
Det finns a11tså anledning iilI glada
förväntningar nu när det är dags igen.

publiktill -

har vi den här
i Tibble Teater.

: - (onurnrerade



PRqfttM raBy r*zz#
I. af e teri nn,
Progrrtmsvar:

Ri bl.lotcketr 'iiibl
Carl. Zncit]:ii;;;ort

O . Si)nrlrrllrrr kl. . 1q.00 - 22.00
o",/75s 7s^ 15.

th 6earb Wreftve
ffit{.Bn&t

RBF: Rent Persson eor, 1'"aj fiij"''rert tbt
J an ,l' kerma.n cL/ ss, iilll f,i-nclbe::g p ,
Tommy Gertoft bjo, Ma.ts Jun,lner trr.

Event: A.nders llkholm ts, Arne 'l'cngstrand
pr Richard iialmer g, Ilyhan 1l/erter b,
Rolf Fredriksson dr, ll:ina Tlrodd. voe.

,r3ents trumsla.garlösa. bancl , med J r+n

Lkerman frå.n ?ustbnndet, lrepreoenterar
en nrjuk och gunglg tyo a"v iildre ia.zr'.
ltrina Rrodrls grupp står för mod.erna.re
tongångar - ni knnske minns bandet f::å.n
förra höstsä.songen, då ciet bl ev m;rgl'(sl
vä1 mottaget. ''lliti a.z:t, )" t'rå l:otnplet-
terande stilar!
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cHRlSrgR,
KROKSTSDI.

KVIi{TETT
T,4ynta: I,{artinHolmström ts/ti-, ;ra.rris
Simon Pr \{a.x Sehr.1] tz gs ghristlpn
Paulin b, I\,[a.rtin f,öfgren dr.

C.Xrokstedt: Lrolrstedt ls/br,r.rsr lZbirlniew
J akubovrski gr Christer llr-öss;dn p, Stai'i'an
Sjödin b, Stefan i)juvgård <ir.

l,iynta har nl rört ett pa.r r)o{,.er förut
i Täb;r, senast på en bejubla.d 1ö::da.qs-
l',onsert för ba.rn. 0b§Qr.rera nytill-skot-
tet , den e,nerikanske pir.nisten rrlji mple
Sirnonrr, en ytterst hörvärd. riiusiker. Oeht
natrrligtvis, en grupp i toppkle.ss.
lielt ny besättning uppvisar Chrisier
I(rokstedts nya grupp, som begick sin
premiär inför ofientli:heten pii sena.ste
j a.z;rf est. ).iapeIl'niistaren ;pe1r.r n;,'cke t
altsa.x numeral och grupnen är starkt
genomsyrad av Charlie Parker och bebop.

tslq HlPe0rGs
Q8raa Pa0ns
k'äfrå'ffä-&ttnäs

ili p lJ: lltrne och .l ens Ilcnriksson
l{asr;e f,l ds triim p, .l crhrln I'l j-lsnon
ötrrner b, .i ke lierner dr.

tb/voc,
g, ll.i.klr-ts

G..i'alm: Palm a.cc, I'ii clre Svertsson g,
Bengt }lngkvlst b, I,eif ItGlr'srt Do.r'lberg dr'

iiip Rones Aör sitt tred-je, n:c'r säkert
lnte si.sta, frelttriirlrirde :för ncrdost-
publiken. Far och son llenrlksson med

välkände l{asse I och ett i,iven i övrigt
bra komp, bjuder på stancla,rds och bop-
lå.ta.r, med och utan unison sång.

Gästgruppen frfin lloll.näs inr:ehål-Ier mj-nst
en ga.mrnnl bekant: G"i 'Lllristen Svensson
har vj nämligerr irijrt med llosse tigrdn.
Ha.pellmästrr:r Pnlm ha.r ni lcanske ochså
hört, ha,n har förekorunit nti.1';ra g1ånger i
rzrdio och fra.mträtt på Gröna lrrnd§
Drugspelslazn -82. Jiompet !ir, kan vi för-
siikra., ma.gnifikt. Oeh ni iic'mmer knappt
atl; tro era öron, trär ni lionfronterar
«i.em med il öråln Pa.lms vitala bebopdragspel.
Vi har irört honom på <lcmo och vi är ruinst
s

i Nnor
Conventionr Ma.gnus Jegermalm tp, sören
Svedestig tsr Tcmmy trarsson p, Tage
Svedestig b, Gunnar Rej.chmnnn c-1r.

R 12t Än<iers I\{elin tp/t1.tt, }tilila.s \tj-1ldn n
Anders Forsluncl }l, fi'rnnl"; Skl.ret dr.

Vi a.vsluta.r vPrrsd.sr:ngen mecl 1;vå vri.lkii.r:,Ja
och väl bef-rröv,,.de, l-okala ba.nd. rtri.11a. me6
ungdomlig prägeI och bcbop.iijra.nkrad
muslk. T en d,eI fr.ll lran,sle med inslag
från ännu seniire stilideal: }'Ta.ncock «:ch
Corea, exempelvis. ,iln de1 ori;;inalkom-
1lositioner bruka:' pryda särskl1t B 12zs
repertoa.r. En gedigen fina.l på en bra
siisong - och ,gla.d somnar på er, alfesan*
li!c;ll D .
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t
l VIIO: Jonas Sa.ndovist tp/vtbip/perc Da.nsabel Sazzmi.slk;,.v T{amma.rbacks-- |t Lars Gottfriedz fl/g, Lars ilellström g4/voc skola"ns infallsrika lärargiing och det f
, lennart S jögrund b, Cl.res Florman dr, rrågot.mera rutinera.de Al1lgator Jazz It Annle olarlsfon voc. Baad. (startat tg+g). t' Annle olausson voc. Baad. (startat 'tg+g). t
I Alligator: Pelle Holmstnöm: colr Torsten I
I ;;#?;ru;;-n;'oir;=;#i";;'0, YA?"OI W (
r Rei rideström dr. ^/ -slfr op? pf !
I Alligator: Pe1le l{olnetnäm: cor, Toristen| *lI:e:1.r-Yl:n1"1^??1u:1T9 1:,, vu?" 02 acjll

" *ait t"

SALJfS: Barcus Pre -amP

Frirförstärkare ti11 kontrabas.
[v. kan Barcus kontaktmik ' ingå
i köpet.
Bo i{ereLius 0762/706 69 e11. 748 9B

Kontrabas lJilfer
3/4. Pris : 6.000
Lasse Gottfriedz
TeI rl75 '/U^ n4

\å-;4*;

5TD11iiAI\Ll SKALL i,J ILDAs

At{l(oNeR3 sKoLDAl§ilffi
AVg Klrio-zq@

BurcR t{oRN8
,JAzz A${D

.,,.-
Posrertrao l7l H2-1 ,8anlt$on '

tO:- PeL PEI?^sor(t

Int,resserade
Lasse Bi,ilour,

musiker ringer t,i11
a76?/10686

ftLfr&v",l' sut- %Wktt**Y+'



ps§ltN wffi'nyÅL
har såIt 300 Bxx av sin första LF.
fn ny upplaga är på gång och
småninqom kommer kanske LP nr 7.
Den första hette Kambrion, den
andra kommer att heta Ordoviciurn.
0m den blir 8vr alltdå, vi håIler
tummarna och gratulerar tiIl de
hittillsvaranäe försä1 jningsf ram-
gångarna.

J§T3§EOIJ\
tänker Kursverksamheten i TäbY
ordna med ti11 höst,en.
Det blir söndagskurser i jazzgitarr
och jazzimprovasj.sation, kvä1Is-
kursår i jazzharmonik och teori.
Vilka som blir lärare i de olika
ämnena har inte offentliggiorts
iinnu, men Kursverksamheton s Lizzi
Knorr Iämnar önskad övrig infornlation
Hon tar också emot sYnPunkter och
önskemå1, t.exx beträffande 1ämpliga
kurslokaler.
Lizzi Knorr har tel . O8/? 6t3 0B 50 (" )
och 758 61 54 (t,).

håIls flör andra året i Askersund
den L5/6 L7 /6. Det var väldigt
bra förra året och blir nog inte
sämre i år.
Från Stockholm kommer Kenneth
Arnström och Kustbandet. Åtta andra
band medverkar.
De kommer från Göteborg, GävIe,
lvlalmö och Västerås.
Hör av er tiII nei fideström, teI.
7?8 27 zlt så kan vi kanske
organisera samåkning.

WNAAPRIL#
d.v.s. .ejälvaste påskdagen, fyller
Jazzklubb Nordost 5 år.
GratulationBr i florm av blommor,
prBsentkort, kontanta bidrag etc.
i<"n sändas Lirr Jan Åuerg, ,ilken
kornrner att, vidarebefordra dessa tilI
Bo Nerel-ius sorlr i sin tur skickar
rubbet t,i11 Kerstin lJallerman, vilken
kommer att blixtsnabbt s1änge, in
alltsammans i bilen och körc tiIl
Lasse Gottfriedz, Lasse e9*for,r samt
Birgitta Sundström, vilka aIIa
rinIer tiIl Janne Ä och frågar efter
adressen tiIl UIla -Britt som där -
efter åker till Calle och ber honom
ta med alla de här prylarna tiI1
Erik, För det är ju han som är arkivat
rie.

HUrro(L

MUSIKSI(OtrAN INGINSU}i'D

anordnar.- som vanligt - sommarkurs 1

)azzimptovisatl on. Det är la.ndets äl-rlsta
kurs, f örmodligen är årets upplo.ga. rlen
fjortonde eller femtonde 1 ordni-ngen.
Lärarkåren är så välmeriterad som möjligt
- eller vad sägs om: IIIf Adåker, Anders
F J elIberg, Annika Skogl unc1, Ilarald
§vensson, Jan ToIfl Thomas Östergren -
för att bara nämna några. Prospekt
oeh annan ytterllgare i.nfo:matlon
fås från:
It{ustkhögskolan f ngesund , 671 OO Arvi}ca,
Te1: 0570/146 oo.

SJHTTE JAZZFEsTEN
ffiutnär
nummEr av Fi-Jabo.
I skrivande siund har
kvar till evenemanqet.

ni får detta

vi fyra dagar
Vi våt att

Ingemar Stenmark - synd - åker
någon gång mit,t på den sLora dagen.
fvlen ändå tror vi att, festen blir
Bn av de bästa vi haft. 500 700
betalande, alIa band på plats på
utsatt tid, fin stämning, folkfest.
Oet stämde - inLe sant:'

utlfl
L/4 L984, kl 13.00 17.00
] Bilbliciteket. Kafleteriaa. Täbv C

Christer Fröss6n leder övningarna.
På ndmera sedvanligt sätt.
Anmälningar tiIl Bo Nerelius På
tel a762/7A6 69.
April, april' men det är 5Al{T:



PRoGRAlvlPt]!.ir@)

det är principerna för hur vi skall utforrna vgrt program.
Konkret uttryckt: vilka grupper skall spela på t.ex.
Täby Jazzcaf6

f,ag hai varit ansvarig för prdgramsättningen sedan vi startade
på-hösten Lg?9. Då var jobbet enkeltr vi hade LZ lokala
grupper, de fick var sin caFåkväll och så var den sättningen
färdig.
I-dag-h"" vi 30 regiStreräde medlemsgrupper noterade som

speltilara. Var och en f år I' spelning per år. Jag tycker det
är en qanska lagorn lansering för en grupp som repar c:a en
gårrg per vecka _ 6

En åch annan grupp iir ctock sljrskilt efterflrågad, den kan då
få två spelninqar

Nurnera omfattar en säsong - d.v.s. hijst- eller vårsäsong
vardera I1 kvällar. Nästån aIla kvä11arna rlelas av 2 grupper.
Det betyder att c:a 15 Förertingsanslutna grupper l'år spela
varje såsong och att vi har c:å 5 eller 6 gä?!sp?l utifrån'
ttånga gruppår utifrån måsfe jag !acka;rrtej titI, för att
JANÖ-giupperna skalr få sina spelningar.
Ramarna är snäva, tyvärr1 vi skulle Paktiskt behöva åtskilligt
fler spelti:LLfälien. Då skulle vi förutom våra egna, lokaIa
grupper - kunna få höra t.ex. Christer Boustedt, Lennart
iansson och andra intressanta band.

Vi har en sF1eciell princip rläf de:t 9ä11er progfamtnens
innehålI: bredd.
Det betyder att vi vill ha alla former av i7zz. Från ragtime
och Neut0rleans tifl det allra nyaste, samtida sorterna.
ö"n prin"ipen är vi ensamma om i Stor-Stockholms-området.
nnarb jazzstä1len är alttid rner eller mindre sPqcialiserade'
Breddeå i utbudet gör, att vi Får med också en del musik
som har en ganska rrsma!tt Publik.
iåg """ intå det som något stort problem: bredden har ett
vairte i sig - alla sorters iazz måste få en chans.
J;; i"o", ätt-mycket av .lgn unga, santtida iazzen kommer att
stå sig äch få fler och fler lyssnare efterhand'
Därftjr måste den också Ianseras, äiven orr publiksiffrorna inte
blir så Iysande rn.@,gfu-

pled det här har jag i korthet redogjorL fi.jr den programpolitik
som flör närvarande gliller. ["rrinciperna är enkla och
styreL,sen har varit överenS Om dem. Vi tycker att de är
i änlighet med målsättningsp-aragrafen i våra stadgar.
[]an härom dagen mötte iag en gammal..medlem som inte var

"oja.-'F;r-mfctet 
orteätia" r[ifrånrf sa han.'fBaft-rena

ruoidost-grupper borde få spela.rr
t.taÅ tyckIe ihte att, ttp"oPf str sku1le f å spela heller.
Fortfarande gäIler dock att, att det måste finnas klara
niin.ip*r iilr ,rogramsiåttniÅgen. - 9u, .nuvar?nqe- Pri-nciper inte
iir-t,,"r', nri,1s{;,, iJ,, ånrJri,,s. !.gE skall rJe i så faI-1 ändrasr'



Ska JAN0-grupper. som har många föreningsanslutna och,/e11er
Nordostbosnde medlemmar ha f l,er spelningar än a'ndra ?

Det ekuLle betyda mångq sp,glningar ti11 Jazz Friands (4/5
anslutna, mångå nordoätbor) få ipelningar ti11 Eh 1a-Bas
(Z/a anslutna, I nordostbo) qIler Alligator ( 3/5 anslutna,
ingen nordostbo ).
lvlen varf ör segregera på det viset I alla de tre nämnda
grupperna var faktiskt med på den första Jazzfesten och
har gjort mycket ,f ör JAN0 under åren.

0m @ Nordostmusiker ska1l få spela får vi t.ex.
inte höra Jazz. Friends eIl-er th Ia Bas.
0m vi bara ska ha,band där aIla musiker är JANO"
medlemrnar, får vi he1ler inEe höra Jazz Friends eller
Eh Ia Bas.

Vad menas förresten med trproffs"'i' 0m det betyder en person
som huvudsakligen försörjer sig, på att spela jazzmusik, då
är jag rädd för ,att vi nästan inte har några proffs i Sverige.
De flesta har nämlig,en andra sysselsättningar: studiojobb,
lärarjob.b etc.
Pan T,rio t.ex. är -en grupp som uppflattas som proffsig, men
bandledaren arbetar fakti,skt som ekonomichef, gitarristen
är musiklärare. Jazz Fri.endse .Erl Lo(aI grupp som an,tagligen
rä,knar sig som amatörgrupp, inhehå1I,er en musiklärare
och en,Lrurnslagarer. sor1r,veterligt har vä1digt många be-
talda spelningar. Det kan alltså bli knepigt att göra
qränsdragningarna J

Vi har haft en deI musiker och grupper, som jag dock utan
tvekan vi11 rä.kna som prof essionella. på hittills tio
säsonger (nösten ?g våren 84) har det blivit total-t
några och tjugo etyc"ken. Det har varit trevliqt, tycker
vi, och vi vill gä,r,n,a tacka alIa medlemmar, "som hjäIpt
tiIl att f örmedlai ko,ntakterna. Christer 0dlander t. ex,
som tog hit Göran.Lindberg, och Hasse lvlarschall, som
ordnade så att, vi fick höra Ulfl Adåker och Georg Uernon.

Vi har flått höra'[.reter rGu^llin, Lars Ertrand, 'rl-lackett
Bjtirksten,0pposite Corner, Qjörn AIke, Lasse Sjöst,en,
Nisse Sandström - och många f ler - jaz.'musiker i vär.lds -

kIass. Vi tycker det har varit stimulerande. Det har
också varit helt i linje med vår målsattningsparagraf,
som bI. a talar om att vi ska bjuda nordostlyssnarna
god, levande jaz; och att'vi ska främja goda relationer
meIlan musiker av olika kategorier.

Ui tror också, att vår publik inklusive den deI av
publiken, som består av lokaIa musiker.- har varit
ganska nöjd och gIad. Ivlen vi kan ju ha fel' Vi viIl
gärna höqa 1äsarnas synpuntl,ter J



Skriv grirna tiII oss, och ge er syn på de här f rågorna !

ska vi försöka ge de lokaIa grupperrla !rå spelningar per
å", och helt avåtå från gästspel uLifrän?

ilr det bra eller då1i9t att, ha bredd i programutbudet'i

Är det några lokala band ni t,ycker att ni får höra all-
deles frir sä11an'i

Finns det grupperr som ni tycker l-re11re kunde spela hemma

i vardagsrummet'.'

0ch en synnerligen viktig fråga: Yud kan vj. 9öra, för att
skapa fler speliifffällen för med-l-emsgrupperna?

[rsättningen tilI våra rriusiker kurrde också vara bättre
hur 1öser vi det?

VäIkomna rned synpunkter och diskussionsinläggi

BN

håi-1er som bekant i9ång på någ
sveds Folkets Hus, som ligger Pre-
cis intiII Rågsveds T station.
5öndagar k1. 16.30 brukar det vara
Klubbträff, vilket ofta innebär
mycket trevliga jamsessions.
Vi kan också tipsa om tvä Pro-
gramsatta dagar i april I

Lördao 1 4/4 kl. 1 9 .30 : Dans med
Tazz Doctors och SuPer 51x.
0BSl Detta evenemang äqer rum, i
DaI en s l-1!-l-l-q en t er, l -Eene--1-9r-hol- Sandsboro.

-

rreoaq z0l:4 !I, 1 3...00 (LåIqf reFaq )
ffiveds Folk.ets Hus,
med b1. a Convention.

A

JA77_KLUBB NORDOST (:NruO)

0rd flörand e : Jån ÅU erg , O7 62 /I?-267
Sekreterare och bokningar:
Bo Nerelius, tel A762/ 706 69

Kassör: Birgitta Sundström,
tel oB/ 756 85 03

Anmä1an om adressförändring:
Kerstin lJallerman, te1 OB/7SA 49 53

Ivledlemsavgift : 70 z - /halvår
Postgiro: 19 2-5 83 3

Postadresp:
JAN O

c/o Åuerg
Vikingavägen 53
183 42 TABY
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