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Claes Janson kvintett med Klas Lindquist 23 september 
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Välkomna åter till en spännande höst på Jano! 

Trälhavets Rederi AB Österskär 

Vi stöder Jano 

JANO medlemmar erhåller 
10% rabatt på noter och tillbehör 

och 15% på instrument 

Attundafältet 6 Täby Centrum 

Sitter här en av augustis finaste 

dagar och försöker samla några 

tankar inför höststarten av Janos 

verksamhet. Mycket hinner 

hända på det nära halvår sedan 

många av oss sågs, i samband 

med den svängiga vårfinalen 

med bland andra Deborah 

Brown och Andreas Pettersson i 

högform. Exakt 209 personer 

betalade entré, lustig nog sam-

ma siffra som då vårens andra 

publikhöjdare besökte oss, näm-

ligen populäre Ulf Johansson-

Werre.  

 

Tyvärr fräter ju tidens tand på 

oss alla och jag kan inte undgå 

att nämna några namn och per-

soner som kommer att saknas 

hos oss i höst. Först vill jag 

framhålla Janos ordförande un-

der åren 1986 - 89 Calle Zach-

risson och tacka honom för de 

insatser han och hans familj 

gjort för klubben under hela 

dess existens. Tack igen Calle 

och Ingrid och alla ni andra i 

familjen!  

 

Vill i detta sammanhang också 

nämna ett par andra mångåriga 

medlemmar, som lämnade oss 

under våren. Bägge har glatt 

mig och styrelsen med att ofta 

visa uppskattning av vår pro-

gramsättning och arrangemang-

en överhuvudtaget. Tror att 

många känner igen namnen 

Bengt Knutsson och Malte Sö-

derqvist, den senare alltid med 

sopransaxen i högsta hugg på 

våra jamkvällar.  

 

För att återgå till vardagen. Som 

seden bjuder höll vi årsmöte i 

mars och en stor förändring i 

styrelsen blev Hasse Lings av-

gång. Vet knappt hur vi skall 

klara oss utan honom i höst, 

men vill samtidigt tacka honom 

för ovärderligt arbete under hur 

många år som helst. Förhopp-

ning vis får vi dock också i fort-

sättningen ta del av Hasse Lings 

suveräna ledning av våra jam-

kvällar. Glädjande nog kunde vi 

också hälsa två nya styrelse-

medlemmar varmt välkomna, 

nämligen Birgitta Fogelvik och 

Kjell Lövbom. Båda mångåriga 

medlemmar och flitigt närva-

rande våra konsertkvällar. Vill 

också nämna att Margit Anner-

stedt, Hans Lehto, Birgit Litzell 

och undertecknad deltog i årets 

välarrangerade jazzriksdag som 

hölls i vackra "Lilla Paris" Vä-

nersborg i början av maj.  

 

Vill slutligen tacka mångårige 

medlemmen Ulf Wihlner för 

hans uppskattande ord och fina 

initiativ med det "upprop" om 

stöd personer att hjälpa till 

kvällar då vi förväntar stor pu-

blik. Tack vare det gensvar vi 

fick redan i våras med diverse 

hjälpinsatser av er efter konser-

terna kanske vi väntar lite med 

att återkomma i frågan. Men har 

någon en duktig ljudtekniker i 

bakfickan, plocka gärna fram 

densamma. På återseende och - 

hörande och Hjärtligt välkomna 

till höstens jazzkonserter!  

 

Per Kjellberg  
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Dags igen för en av våra favo-

riter, Claes Janson, en av de fli-

tigaste sånggästerna på Jano 

genom åren. 

 

Kärt barn har många namn som 

bekant och Claes är verkligen 

ett kärt barn för oss jazzälskare 

och det är alltid med stor för-

tjusning vi välkomnar 

”Bluestrollet”. 

 

Hans karriär löper från tidigt 60

-tal till våra dagar och fortsätter 

med samma fart för den nybliv-

ne 65-åringen. Claes har varit 

sångare i hela sitt vuxna liv men 

också haft sidosysslor som kon-

ferencier på jazzfestivaler, re-

staurangchef på grillrestaurang, 

reseledare i Spanien m.m. och 

är nu senast producent på nya 

jazzstället Engelen, där han pre-

senterar jazzig underhållning på 

måndagar. Bara det fyndiga 

namnet ”Jansons frestelser” är 

skäl nog för ett besök. 

 

Claes´ samarbete med 

Gugge Hedrenius är 

dock det som jag alltid kommer 

att minnas i första hand. Dessa 

båda hade en speciell kemi sins-

emellan och förmedlade en mu-

sikalisk fräck-

het och galen-

skap. De för-

enades i sin 

egen speciella 

blueskänsla. 

 

Han har också 

samarbetat 

med Kjell Öh-

man i många 

år, vem minns 

inte ”Organ 

Grinders”  

eller hyllning-

en till Cornelis 

Vreesvijk 

”Den flygande 

holländaren”. 

Claes besökte 

Jano senast 

med program-

met ”The best 

of Ray Charles” i säll-

skap med Claes Cro-

na Trio. Den här 

gången samarbetar 

han med Klas Lind-

quist, sax och klari-

nett, Micke Skog-

lund, piano, Hans 

Backenroth, kontra-

bas och Calle Ras-

musson, trummor. 

 

Vi ser fram emot en 

kväll fylld av Claes 

genomtrevliga person 

med massor av bra 

musik, mysig mellan-

snack och mycket 

sväng. 

 

Hayati Kafe 

Claes Janson kvintett med Klas Lindquist  23/9 
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Beträffande kvällens andra at-

traktion, Tommy Larsson Quar-

tet, överlåter undertecknad, med 

varm hand presentationen till 

Tommy, som känner sina med-

musikanter mycket väl:  

 

"Kvartetten bildades för drygt 

sju år sedan och hade sin premi-

ärspelning på Jano hösten 2005. 

Det är nu dags för ett kärt åter-

besök. De senaste fyra åren har 

kvartetten medverkat på Norr-

tälje jazzdagar, spelat på jazz-

klubbar samt genomfört tre 

konserter i Vallentuna bibliotek 

inför en talrik publik. 

 

Repertoaren är omsorgsfullt 

vald och består av högklassiga 

men alltför sällan spelade stan-

dardlåtar ur den amerikanska 

sångboken kompletterade med 

låtar av Horace Silver, Benny 

Golson och Sam Jones. Vidare 

finns svenska låtar med på låt-

listan av bland andra Lars Gul-

lin, Lars Jansson samt några 

original av bandets medlemmar.  

 

Arne Elsén, trummor, är nes-

torn i bandet och har spelat med 

ingen mindre än Lars Gullin 

samt med olika konstellationer i 

Sundsvall på femtio- och sex-

tiotalen. Micke Eriksson, bas, 

var länge proffsmusiker men 

har numera kompletterat med 

en IT- karriär. Sören Svedestig, 

tenor/sopransax, har spelat i 

många grupper och nyligen 

släppt en andra CD med egna 

gruppen EJP. Pianisten och 

bandledaren Tommy Larsson, 

har varit huspianist på Jazz-

klubb Nordost under drygt tjugo 

år samt spelat i olika småband 

sedan slutet av 1970-talet." 

 

Kan bara instämma i Tommys 

slutord: "Välkomna till en 

stunds trivsam söndagsjazz!" 

 

Per Kjellberg 

Reflections och Tommy Larsson Quartet 30/9 

Foto ©  Annika Gustavsson 

Foto ©  Horst Hart 

Denna tvådelade kväll inleds av 

den eftertänksamma duon  

Svenolof  Svensson ,sång, ac-

kompanjerad av Ulf Schmith på 

piano.  

 

Svenolof har berättat att han, 

med Skellefteå som utgångs-

punkt, under många år turnerade 

i Norrland. Till Stockholm lock-

ades han av engagemang i Ag-

neta Baumanns orkester. Efter-

hand bröt sig några musiker loss 

och bildade bandet "Mustasch". 

Flera års framgång med heltids-

jobb på krogar och nattklubbar 

avbröts mot slutet av 70-talet. 

Svenolof lämnade då branschen 

och har sedan dess haft musiken 

som kär hobby. Har frontat flera 

storband och vill framhålla någ-

ra härliga konserter med Berndt 

Egerblad.  

 

Ulf Schmith, också norrlänning, 

från den framstående jazzstaden 

Sundsvall. Spelade mycket i di-

verse sammanhang och var sam-

tidigt en drivande kraft vid bil-

dandet av SundsvalIs jazzklubb. 

Valde dock att satsa på en civil 

karriär, men har hela tiden haft 

jazzen och pianot som stimule-

rande fritidsnöje. 
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Vivian Buczek vo, Peter Asp-

lund tp, Claes Crona p, Hans 

Backenroth b, Johan Löfcrantz 

Ramsay tr. 

 

Så är vi då igång igen och efter 

två bra öppningsband är det 

dags för en ny höjdpunkt. Kväl-

lens band kommer från Claes 

Cronas ”stall”. 

 

Vivian Buczek är en av våra  

 

många duktiga jazzsångerskor. 

Vivian har polska rötter men är 

född i Malmö. Hon har en gedi-

gen utbildning från bland annat 

Malmö Musikhögskola. Hon 

arbetar även som lärare. Många 

av oss känner henne sedan hon 

var här 2010. Hon sjunger med 

stor säkerhet oavsett om det är 

upptempo eller ballader. Så hon 

vet vad hon kan. 

 

Peter Asplund känner vi 

också väl då han gästat oss 

många gånger. Peter är ju 

inte bara en mycket duktig 

trumpetare utan även en 

mycket bra vokalist. Vem 

vet, vi kanske får höra ho-

nom sjunga duett med Vi-

vian. 

 

Claes Crona är förutom att 

han är kapellmästare även 

den som ”hittar” alla dessa 

fantastiska artister som han 

besöker oss med, med jäm-

na mellanrum. 

 

På bas hör vi Hans Back-

enroth, en av de mest ef-

tersökta basisterna vi har. 

Han har spelat med i stort 

sett alla som det är värt att 

spela med. 

 

På trummor slutligen hör vi 

Johan Löfcrantz Ramsay, 

en mycket kompetent trum-

slagare. 

 

Välkomna till en garanterat 

svängig afton! 

 

Hasse Lehto 

Vivian Buczek, Peter Asplund 
samt Claes Crona Trio 7/10 

Foto © Lasse Seger 
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De unga bröderna Agnas är 

redan välkända för en hel del 

av Janos publik. Bandet består 

av fyra bröder mellan 14 - 22 

år. Äldst är Konrad Agnas 

som spelar trummor. Han är 

nyligen klar med sin examen 

från Kungliga Musikhögskolan 

i Stockholm och spelar också i 

andra konstellationer. Kasper 

spelar gitarr och studerar vidare 

på Musikhögskolan i Stock-

holm. Mauritz, kontrabas, går 

på Södra Latins Yrkesmusiker-

linje och Max spelar piano och 

pluggar samtidigt i årskurs 8. 

Redan 2004 dök de upp i sam-

band med Jazzklubb Nordost' 

s 25-årsjubileum och gjorde 

omedelbart succé, Därefter 

har följt flera uppskattade 

konserter hos oss. 

Speciellt roligt är det därför att 

nu också kunna presentera den 

något äldre brödragenerationen 

Agnas, nämligen Agnas 

Brothers pappa, Urban och 

dennes bröder Tomas och Joa-

kim. Alla tre är ständigt aktiva 

både vad gäller klassisk musik 

och jazz.  

Urban 

Agnas 

började 

spela 

trummor 

redan som 

treåring, 

påhejad av 

sin storebror. Redan från 7 år 

övergick han mer och mer till 

trumpet. Efter 5 års studier och 

examen 1982 vid Ingesunds 

musikhögskola, följde några år 

med allt från klassisk musik till 

jazz och pop, bl.a. tillsammans 

med Björn Skifs. Från 1986 tog 

klassikerådran över och nu blev 

det solotrumpet i ett antal sym-

foniorkestrar, bl.a. Göteborg 

och Stockholm. Sedan 2002 är 

han professor i trumpet vid mu-

sikhögskolan i Köln. 

Tomas 

Agnas 

spelar 

klarinett 

och är 

utbildad 

vid Det 

Konge-

lige 

Danske 

Musik-

konservatorium i Köpenhamn. 

Har bl.a. arbetat som solokla-

rinettist i Dala Sinfoniettan. 

Förutom klarinetten tar han i 

jazzsamman-

hang gärna 

fram en och 

annan saxofon. 

Han är även en 

flitig komposi-

tör av både 

filmmusik och 

jinglar och sig-

naturer för ra-

dio och TV. 

Joa-

kim 

Agnas 

spelar 

också 

trum-

pet 

och 

fick 

sin 

utbild-

ning 

vid Musikhögskolan i Stock-

holm. Han studerade för 

Claes Strömblad. Sedan 

2003 är han solotrumpetare 

hos Kungliga Filharmoniker-

na. Han är dessutom verk-

sam som tonsättare och ar-

rangör och ofta anlitad som 

studiomusiker. 

Skall bli oerhört spännande att 

få lyssna till samarbetet mellan 

två brödragenerationer. 

 

Per Kjellberg 

 

 

Agnas X 7 14/10 
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....Borrfors omfamnade hela 

Gamla Teatern med sin mjuka 

mättade röst...... 

....Hennes sångkonst blir allt 

ädlare och allt mer utstude-

rad....... 

....Kanske Sveriges mest rutine-

rade jazzartist...... 

....Drottningen är död - leve 

Drottningen! Efter Monica Zet-

terlunds bortgång 

sitter Monica Borrfors ensam 

på svenska vocaljazztronen.... 

.......Svenska jazzens ”Leading 

lady”.... 

 

Omdömena och förtjusningen 

bland Sveriges jazzjournalister 

går inte att ta fel på och rubri-

kerna överträffar varandra. 

 

Det är bara att stämma in i hyll-

ningskören och med mycket 

stor glädje återigen välkomna 

Monica Borrfors, denna svens-

ka jazzmusiks, klart lysande 

stjärna. Hon har skämt bort oss 

genom åren med sina subtila 

tolkningar av såväl standards 

som svenska kompositioner av 

Povel Ramel, Olle Adolfsson 

m.fl. 

 

De senaste åren har hon tillsam-

mans med livskamraten, pianis-

ten Gösta Nilsson, turnerat med 

ett program tillägnat Monica 

Zetterlund, som tyvärr gick bort 

alldeles för tidigt.  

 

Vi hade den stora lyckan att 

höra Monica och trion framföra 

första delen av detta hyllnings-

program ”Monica sjunger Mo-

nica”, som spelades på ca 200 

ställen för något år sedan och vi 

får nu ta del av den spännande 

uppföljningen. 

 

Den här delen innehåller mate-

rial från CDn ”Li´l Darlin´” 

som gavs ut 2009 och vi får 

njuta av Monica tillsammans 

med de mycket eminenta musi-

kerna Gösta Nilsson, piano, 

Filip Augustson, kontrabas och 

Jesper Kviberg, trummor. 

 

Det är bäddat för en fantastisk 

musikupplevelse! 

 

Hayati Kafe 

 

Monica Borrfors kvartett 21/10 

Foto © Lars Wall 
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Medlems-/entréavgifter hösten 2012. Endast kontant betalning i kassan. 
 

Medlemsavgift, 150 kr/halvår, berättigar till fast entré 80 kr per konsert. 

 

Förhöjd medlemsavgift 500 kr/halvår (abonnemang) ger fri entré till alla säsongens konserter. 

 

Entré för icke medlem 100–200 kr beroende på artist. Ungdomar under 20 år gratis entré. Gäller även 

lärare med elever i sällskap. 

 

JANO önskar att många löser abonnemang av två skäl – att få en stampublik och att tidigt få in pengar till 

kassan. Om man går på fyra konserter så lönar sig abonnemang. När man ändå har betalat så kan man ju 

titta in utan extra kostnad och kanske hitta någon musik som man inte tidigare upptäckt. 

 

Medlemmar får klubbtidningen PiJano samt ibland annan information hemsänd. 

 

Alla JANOs inkomster går till musikergager, tidningen PiJano, administration, pianostämningar samt en 

liten del till övriga kostnader. Inga arvoden betalas till klubbens styrelse eller andra funktionärer. 

 

Som JANO-medlem får du rabatt när du besöker andra SJR-anslutna klubbar i Stockholmsområdet – det 

finns ett tiotal. 

Bidrag till nästa nummer 
av PiJano önskas senast den  

28 september 2012. 

 

Skickas till ansvarig utgivare: 

 

Margit Annerstedt 

Täbyvägen 258 

187 50 Täby 

 

margit.annerstedt@glocalnet.net 

Så här hittar du till oss 
 

Från Stockholm city (17 km). 

 

Med bil: 
Kör E18 norrut mot Norrtälje. Ta av vid avfarten Täby 

Kyrkby/Viggbyholm. Sväng vänster och fortsätt under 

järnvägen, därefter vänster i rondellen. Vid Statoil bensin-

station sväng höger och följ Kemistvägen till Täby Park 

Hotel. 

 

Med allmänna kommunikationer: 
Ta tunnelbana eller buss till station Tekniska Högskolan. 

Därefter Roslagsbanan mot Österskär. Kliv av på station 

Galoppfältet. Sedan går du Kemistvägen till hotellet (ca 

10 min). 

Jazzklubb Nordost, c/o Annerstedt, Täbyvägen 258, 187 50 TÄBY 

 

Senare i höst bjuder vi på 

 

28/10 Tuxedo Jazzband 

 

4/11 Jam 

 

11/11 Västerås Allstar Jazz Orchestra 

med Karl Olandersson 

 

18/11 Prima med Anders Linder 

 

25/11 Hayati Kafe sextett med  

Johan Setterlind, Nisse Sandström och 

Ronnie Gardiner 


