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Brestart för
tra-uGaldet!

Jazzk*fået I Tiggbysalen fiok en fln
start aea 2/9.
Jas,z Friends necl gäetso]-Lsterna

Bernt Olofsson (nunspel) ooh

Chrlster 3rössdn (piano) d.rog d]
betatancle lyssnere och vi fLok
1{ nya med.lemnar.

Söndagen d.ärefter d.rog Sasement Sringers
ooh Ia6 §pte16 Jazz qnentÖtt, med.

Säst0r&gsllelfficu*Bengt :§oas s on I 1

lyssnare, vataxr 29 bLsv medlenmar.

SllJettlntåikterna räckte till nusikernaa
ga,ge ooh kaf,det gav överekott.
MassmedLa etäILcle oekaå uPp.

Somort hacte text ooh blld av premiär-
gruppen i sitt nr aen 6/9.
Mus{krad.lon gJorcle live-inspelning och

inte:rJuer på preuiärknäL1en1vi1ket
glok ut son ett 6 pln. Iångt Lnolag

i P2rs 'fMuelkayttrt d.an )/),

Kommun

har gett oss 2OOOI- ttl1 drl-fben av

Jazzkafdet. Vi är glada för dett
vL tar d.et som ett erkännande.

Ändå måste vi nog tYvärr säg;a

att detta är otl-1Lräck1lgt.
ttlåtet måste vara att våra musiker
ska få rimLi5 ersättning och wår

publ-ik lägre entrCavgifter.
Det klarar vi inte me det ganska

bräckliga stöd vl har i d'agl

Red. vL1l pa§64 På att rLkta en

uppmaning tlll aLla läsaret Prata
kulturpolttlk mod din fuLlnäktLge-
ledamot, om Drl träffar honoml

JANO-Enslulna sxTrpJer hös.t§n -.?o

JOHAII A].,ENIUS Joban Alenltle

ÅLIIGAtOR JLI.,Z SAliD Rei fl.dLeströn

3ASEMEI.{T SWI§GER§ Ghr.3ulL-§ftnonsen

3IÅKI,INGA Lars l{egert

CLUSI8,R Ch:rLstor 3u].I-§lnon§en

DÅG §PIEL'§ JABU QIIÅRTETI Chrlster §to1t

IS'LA-3AS JAZZ BArD Carl Hyberg

FOSSITSRNA Sert Ylngha'nnar

OEBUS LnrE 3f,lor
GRIBBANS HOE 5 Per Glerta

{A?.,2 I'RIEND§ Esr ilareohrll
JUSt JLLT' Jannee ÖärLeson

MAIÅCOIA Larg 3&1or

YALLENToI{EB§A(f .d.,YrJanz) 3o l{erellue
öRoNAporEKr,lr chrl.stLan sperlnc

EJJII,P IIIB'

On du rlLL varc, ledl oeh arbcta för Jagr
caf,dete koatalta ?IJÅ§O eLl'er ring tl.I,l
Carl zächriss@a, tel. oL/lW 78 ,5



Galdprogrammet
30.9 $såIL
IIEUREKAI =('Jag har funnit det")
ropade redan den gamlo -A.rchf-med.es.

Vi som var på Jazufesten t februari
sa något l-iknande, när vL hörde
B-sättnLngen Hpuqeka. Ett rhalvstortr
band med öwervägande svensk repertoar;
Kompositioner och ang:agenang av
Gunnar Svensson, Gösta Theselius,
Lars GullLn m.fI.
Den 3O/9 ger Heureka lQU__Afton på Nal-enr
It{l-ssa inte den ksällenl

- änt skotJazzhnd på äO-talet,,
som gJort nystbrt, -?E.spelar

' New 0rleans, H.rd.", SrJ.ng.

H?n q_KArIsågn, corne t t . Arms trong-
cllggare med uerklig känsIa för
New. Orleansmuslk. IIar fått bandetatt repetera ln gamla flna Mörton
oeh Otlver-låtaro

?glle l1ölmstiröm. trumpe t /cornetL.
K11len som s-teffi
au'uåra kända äldre Jazznuslker.
Han är en verkllgt fln sollst 1
swlngstllrmen spelar också st11-rlktlg andracornett 1 New Orleans-
1åtaria.

lgn e._Q.sEa r s s p&_UeqflLbgs un :_§ p e 1 ad eklarlnett 1 Åilllgator tä-m--talet.
Proffsmuslker 1 många å.r.ÄIskar all
äkta muslk.F,ln sollst 1 mån6a stil"ar
l,lew, Orleans, Dix'Leland, SwJ.ng, Bop.

Topmy . Löbel.kla,rlnett..Kil1en ued
den hiirllga muelkantgTädJen 

" Sandets
nyaste medlen, sotrr spelat mycket på
Stampen med e&3t band.§pe}*r .uyckpL
lntenslut och svänglgt.

Lennart- Brgn{in. p-lano. Med 1 AJ-ligator
redan pä 50-talet.Harmonisäker kllle
med ettr gungande s]ängkomn. Spelar
även klasslsktrv,isor' o.m.,y11I gärna
t tdra en boggl-e-yoggiett

[f.fe .Eros tga L, Ua ssWeket drlv,ande
oeh säken basistrsom nl nog sett 1

låqrp av, banden I-,å stamp-nlTyeker
det är kul snela med Al,Ilgatbr föratt- bandet spelar en del ånnorlunda
oeh: välrepeterade låtar,
Bei, tl-{qgtrömrttummor.Med t bandetsqn starten -4g.fyeEer om att. lblanrfå byta-ut cynot:alprasslet not vi;p-
komp el"ler spel på träblock och
v,lrveltrumma 1 New Orleansst,il.

nH

U i*to I g./

I*.§ffi, oqoqp,nnl§*p*lr)

Så här sä6cr 0sol" tsra oJäLvar§ Tem t:rotltto ett oeol*jazren yar
f ärbehå'Ll"on 5$-taLot?ä
Ätt s& i"nte ä,r faLlot bovlsan äen
unga gruppen son t fsrsta hanil erbetar
ned eget, nysM.vct ori.gtnatnatcrial
!" den eoo].a asdlas.n
H6r nr gr"uppces nsdLaanart
.86:scn §veiloetl"g - ton@roaxe fl"6tt,
Puppe lundnark - gä.tasr, al"trex.
?åLlså ef Maluborg - pLenol dag.
Jaa §vedteetLg - kontråbeol *Lbrlr
Per Ltl{shö§k * sX.agvcrho

,äil" ffim ;:i';ffiärä,.*"r *'*atctt
VALLENTONENNÅ
--_-i-nnehåller J inan från f .d.ryrJ a:.z n
Torbj örn Gus tavson(vibrafon)
Bo Nerelius (S:ntarr) - Lare Gottfried.g
(tras)" vidare återfinns Tomrny
Carlsson (plarro) so, spelade Jazz t
Xesaengers *ståI- i U'ppsala på 60-talet.
På trummor l-ej.f persson på altsax
ön yrrgre veteranr Gunnar" Oleson.
På l+O- och §0*taleu var han orkester-

fonteo a6eta ar.dE



I

forts. från f6ragäcncle , stda

ledar:e i- iirnsl<öldsvik, bor numera i
11ä l.1s ta .
Val-lentonerna fortsåtter^ f.injen från
ttYr,j azztt. I{an spelar: mel-ocliös mus il<,
mycket l^rlues och odöcl1-i-ga standard-
.!.årtar. Gästsol-ist (på trumpet) :

Magntrs Sehenström.

I . OI-SSOI'IS I(VTNTtrT"rl

Fltt överraskningsband: ICn rtAl-1-start-
sättning il:oprepeterad speclellt för
rlen här kvällen. Jtfusikerna är h?imtade

från flera ol-ika Jano-gruppero
1ri får b1.a. höra I{ans lufarschall
(baryton) och Christer Frössdn (piano)

PS l{ytt Jaaobanilr

Även ?ygnd Jaaz Band har nu
ansluttt cig ttlL Jano ooh
konmer tnom åen närmaste ttden
att Inrnna avS.yssnae på Jazzoafdeto

SIYRELSENF
beslöt vid ett möte den lO/9 att
onf örd.eIa vissa arhetsuppgifter.
Magnus Schenström lämnade ordförand.e-

skapet och ingår i stYrelsen som

suppleant.
Lars Negert b1lr orcllnarie styrelse-
1ed.a.root.

Som styreLsens sa&mankallancle och fi:ma-
tecknare fungerar Jan Åberg.

Gr:n Åberg har hand om JANOts kontakter
med. kommunenr land.stlnget och and.ra

organlsationer.
Jan Åberg och Bo Nerelius sköter
utgi.vningen arr PI-JAN0 och kontakterna
med press och rad.io.
Nr ad.ress tiIl JANO och PI-JANO är:
Återg Vlkingav äg,en 51 18141 TäbY.

.l
I

KASSETTEB TRfu JAZZFE§TEIS

säLJes fortfaranele ttLl alLe
tntre sseraäe medllenm&?c
EeIa konserten fj.nns på 5 kassetter
enllgt fölJancte r

Kassett nr I Å11lgato? §azs Banilr/ Start ?5
Kassett nr 2 YrJa*a/Basement Srrlngors
Kaeeett nr , Juat Jadn/0lustor
Kassett nr 4 Jsrs FrJ.end,s/ Eh'Ia-bas
Kaseett nr I 33"åkLingar/ Ileureka
Kassett nr 6 Dag Splev .Iohan ÅLcatus

KaEeetterna fLaus hos ,lan åbergr De kostar
2Or- st e1ler l-10r- tl1}ea$mans.
Ecesetterna kommer ookså att ftnnas tLl-L-
gsngltga på Jazzcafdet.

Du nedlonl
Er

Ehn'Du tänkt på vtlka Låga prJ.,ssr
Jazzoaf6et har på kafferLättöI,
korY E.m" t

Ånngnseqa Särna jl PL-.7Ä§0j

§om neclLem f&r clu 0RA.[I§ annongera L
"?I-JAI{O; dnynso or dtet gäller muslk-
tnstrument du våLL säLta ell-er köpa'
kontaktfbrmeit}lng neLl"an nuEtker ooh
orkestrar, Ja al'lt Eon gälLsr Jazr,-
Llvet t llo:rdost.
Etng el"Ler skrlv t111 pl-JAl{0-reilak-
tLonene så kommer öta annons med 1
nästa nummor;

qÅ nlin rlrrrÅB Du rrritr JAzz-cAFfD[ s

.\
Ylggbyholnabareu
§ö0erräsen ,O


