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Arr. Jazzklubb Nordost Arr. Jazzklubb Nordost 

www.jano.nu

JAZZKLUBB NORDOST
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby

Söndagar kl 18.30

14 februari
Ann Blom Trio med 
Johan Setterlind

24 januari
Soundstream Jazz Sextet             

7 februari7 februari
Lasse Törnquist All Stars           

21 februari 
Christer Fellers N. O. Stompers

31 januari
Bohuslän Big Band med 
Veronica Mortenson

Vårens program inleder jazzklubb Nordost med att presentera Vårens program inleder jazzklubb Nordost med att presentera 
ett för oss nytt härligt svängigt band som verkligen gjorde ett för oss nytt härligt svängigt band som verkligen gjorde 
intryck på vårt programråd då vårens program bestämdes.intryck på vårt programråd då vårens program bestämdes.

Kära JANO publik. Vi har än en gång det stora 
nöjet att bjuda er på en unik musikupplevelse, den 
här gången med Bohuslän Big Band och Veronica 
Mortenson.
Veronica Mor-
tenson är en 
av Danmarks 
mest omtyckta 
jazzsångerskor. 
Hon är uppvuxen 
i Aten där mam-
man bodde och
flyttade tillbaka 
till Danmark vid 
20 års åldern. Hon har tagit examen från Musikhög-
skolan i Århus 1996 och från Rhytmiska Konser-
vatoriet i Köpenhamn 1998. Hennes karriär har 
gått spikrakt uppåt sedan återkomsten till Danmark 
och hon har varit med i flera TV-program och varit 
delaktig i många plattor som både solist och bak-
grundssångerska.

Vissa gamla rävar får en nytändning av att arbeta med nya 
unga och spelglada musikanter. I dagens konsert får ni framför 
allt lyssna till lättsmält mainstreamjazz  med själ och hjärta

Vi är många som ropar "äntligen" nu när Ann Blom med sin trio 
gästar oss. Här spelar hon nu med sin egen trio i vilken  ingår två 
fantastiska musiker ur varsin generation.

NewOrleans Stompers spelar i en känslofylld, hårdsväng-
ande stil som kommer att tilltala alla våra jazzvänner.

!

Jazz under 

vinterhimlen
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Per Kjellberg, ordförande

GOTT  NYTT  
DECENNIUM
KÄRA  JAZZ-
VÄNNER!

Tiden går alldeles för fort 
säger vi, något äldre, 
kanske alltför ofta. Ett 

faktum är dock att tids-karusel-
len hela tiden tycks öka farten. 
Jämför barndomens eviga somrar 
och hur snabbt åren staplas på 
varandra nu. Kommer ni ihåg 
oron inför millenniumskiftet, då 
många fruktade att datasamhället 
skulle klappa ihop. Men vi kom 
välbehållna in i 2000-talet och 
nu har redan tio år gått, inte utan 
bekymmer, men vi människor 
kämpar ändå på. 
Då som nu tillhör musiken det 
som hjälper oss att ta oss igenom 
många svårigheter. Kommersiella 
musikleverantörer kan ha det 
nog så svårt att få det hela att gå 
runt, men också vi som jobbar 
på ideell basis känner stundom 
behov av förstärkning, inte minst 
när det gäller det praktiska. 
Jazzklubb Nordost har ju nu 
existerat i över 30 år och vi, i den 
nuvarande styrel-sen, tänker inte 
ge upp i första taget. Men det 
hindrar inte att vi skulle bli glada 

om några fler av er jazzälskare 
skulle kunna tänka er att hjälpa 
till att hålla Jano vid liv. Någon 
eller några som styrelseledamö-
ter, men vi är också tacksamma 
om några kunde anmäla sig 
att hjälpa till vid större arrang-
emang. Tala gärna med någon i 
styrelsen eller med undertecknad.          
Stödja musiken och jazzen kan 
man, som sagt, göra på många 
sätt både som arrangör och pu-
blik, men viktigt är också att det 
skrivs och pratas om vad som på-
går. Vill därför också i PIJANO 
framhålla vikten av att världens 
äldsta jazztidskrift OJ Orkester-
journalen får leva vidare. För att 
jazzen i Sverige skall få behålla 
detta sitt alldeles egna magasin 
behöver OJ fler prenumeranter. 
Bli gärna en sådan och dessutom 
för rabatterat pris, som medlem i 
jazzklubb Nordost. För ytterlig-
gare information gå in på www.
orkesterjournalen.com  Apropå 
uppmärk-samhet i pressen kan 
vi i Jano inget annat än beklaga 
nedläggningen av TäbyDanderyd 
tidning, som verkligen stött vår 
verksamhet och lockat många 
nya åhörare till Täby Park Hotel. 
Vi tackar igen för f.a. Magnus 
Östnäs många initierade och 
positiva artiklar om oss.
Ser i tillbaka på hösten 2009 
upplevde vi i styrelsen den som 

mycket lyckad. Detta inte minst 
tack vare att så många av er i 
publiken verkligen kommit fram 
och sagt det till oss. Höstens 
publikgenomsnitt blev något 
lägre än vårens, men ändå goda 
162 med Claes Jansons startkväll 
Svante Thuressons magnifika 
avslutning som höjdpunkter i ett 
mycket jämnt program. Vi fort-
sätter vår linje att försöka tillgo-
dose olika smakriktningar inom 
jazzen med hopp om att få er och 
oss att upptäcka nya stjärnor. Vi 
fortsätter på Täby Park Hotel där 
både musiker och publik tycks 
trivas allt bättre. Alltså 
Välkomna till en ny säsong 
med Jazzklubb Nordost!

Bästa jazzdiggare! 
Som Ni säkert vet så organiseras jazz-
kvällarna på hotellet helt av frivilliga 
krafter i föreningen JANO (Jazzklubb 
Nordost). Nu behöver vi fler frivil-
liga krafter för att kunna fortsätta vårt 
ambitiösa konsertprogram på Täby Park 
Hotel. Vår verksamhet har utvecklats 
positivt i över 30 år och vi är nu en av 
Stockholmsområdets bästa jazzklubbar. 
Om Du uppskattar vår verksamhet och 
känner för att hjälpa till, som komman-
de styrelsemedlem eller på annat sätt, 
så ta kontakt med vår ordförande Per 
Kjellberg eller någon annan i styrelsen. 
Vi behöver t.ex. hjälp med klubbtid-
ning, ljud och ljus, foto, för- och efter-
arbeten i samband med konserterna. 

Notera i kalendern:

årsmötet!
Söndag 7 mars kl 16 
i Täby Park Hotel

Dagen då Dagen då 
demokratin demokratin 
dammas dammas 
av!

Jano:s hemsida!

www.jano.nuwww.jano.nu ger dig all information.

Klubben har sedan drygt 1 år tillbaka 
en ny och uppfräschad hemsida. Den 
kompletterar tidningen Pi-Jano, som 
Du nu läser, på ett bra sätt. Här finns 
förutom programmet för säsongen 
även bilder och recensioner från kon-
sertkvällarna! Senaste information om 
vårt arbete i föreningen och allt om 
styrelsen och vi som jobbar för jazzen. 



PiJano 2/10 3

Säsongspremiär medSäsongspremiär med

Soundstream Jazz Sextet

Vårens program inleder 
jazzklubb Nordost med Vjazzklubb Nordost med Vatt presentera ett för oss 

nytt härligt svängigt band som 
verkligen gjorde intryck på vårt 
programråd då vårens program 
bestämdes.

Soundstream Jazz sextet   bil-
dades 2005. Gruppen började 
som ett jazzprojekt lett av ba-
sisten Martin Sundström från 
Eskilstuna i samarbete med 
pianisten Peter Neterowicz och 
trum- petaren John-Erik Bentlöv, 
båda från Västerås. Så smånin-
gom växte trion med ytterliggare 
en Västeråsare Carl Ottosson på 
trummor. Därefter tillkom alt-
saxofonisten Gustav Rosén från 
Strängnäs. Alltså fem musiker 
från pålitliga jazzfästen i Mälar-
dalen. Slutligen fullbordades 
sextetten med trombonisten 
Peter Fredriksson från en an-
nan framstående jazzstad Sand-
viken. De sex musikerna är alla 
i åldern 25 till 27 år. Samtliga, 
utom Martin Sundström, som 
håller till i Göteborg, studerar vid 

24 januari

Martin Sundström, bas, John Erik Bentlöv, tr, Gustav Rosén, s, Peter Fredriksson, tbn, cl, 
Philip Neterowicz, p, 

Musikhögskolan i Stockholm.
Soundstream Jazz Sextet  spelar 
traditionell 60-talsjazz med röt-
ter i hardbopen och Art Blakey 
and the jazzmessengers repertoar. 
Bandet spelar även komposition-
er av bland andra Jan Johansson, 
Lasse Färnlöf, Dizzy Gillespie, 
Horace Silver, Wayne Shorter 
blandat med en del egna kompo-
sitioner. Bandet kommer till Jano 
med goda recensioner från fram-
trädanden på en rad jazzklubbar. 
De har också gjort en skolturné 
i Sörmland med workshops och 
konserter. Vi som hört deras nyli-
gen utgivna första fullängds-CD 
tror på att vårens premiärpublik 
lämnar Täby Park Hotel fullt 
nöjda, efter att ha lyssnat på en 
fin blandning av energisprakande 
up-tempolåtar och vackra bal-
lader. Lysande ensemblespel och 
fina solon i en blandning, där alla 
bandets medlemmar får tillfälle 
att visa sin musikalitet Varmt 
välkomna!

Per Kjellberg       

(Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden.)   

Hos oss 
får du råd.
Det tjänar 
du på. 

Gitarrer **** Blås **** Hemkeyboard **** Tillbehör

 Täby Centrum,
 Kemistv. 08–758 99 11

Hallå alla JANO-medlem-
Du får 10% rabatt på noter och tillbehör och 15% 
rabatt när du köper instrument eller likvärdig ut-

rustning.  

Som JANO-medlem får du rabatt Som JANO-medlem får du rabatt 
när du besöker andra SJR-anslutna 
klubbar i Stockholms-området – det 
finns ett tiotal. Klubbarnas program 
införs i PiJano utan kostnad i mån av 
plats. Observera senaste lämningsdag 
– datum står på sista sidan!

Jazzmusikens Vänner i Norrtelje Jazzmusikens Vänner i Norrtelje 
18 feb  Suss von Ahn Kvartett, "S/S Norrtelje"
3 mars  B.Tommy Löbel Swing Band med 
             Hasse Ling,             Hasse Ling,             Hasse Ling "S/S Norrtelje"
17 mars Christer Fellers New Orleans Stompers,  
               "S/S Norrtelje"
31 mars Swing Magnifique, "S/S Norrtelje"
15 april Dr Rulles Jazz Clinic,  "Rest.Piren"
29 april  Sweet Emma and the Mood Swingers,  
               "Rest. Piren"
20 maj  Accordion Swing Kvintett, "Rest. Piren"
Speltiden är 19.30 – 22.30.
Besök sajten www.norrteljejazzclub.se

Lidingö JazzklubbLidingö Jazzklubb
4 feb  Harlem Jazz Camels
4 mars  The Swedish Jazz Stars m Dick Nilsson
18 mars  Django Project
15 april  Cabaret Olrog
29 april  Bertil Jonasson, Jan Allan, Kjell Öhman                                                                                               
              Martin Sjöstedt & Moussa Fadera
29 april
              Martin Sjöstedt & Moussa Fadera
29 april Bertil Jonasson, Jan Allan, Kjell Öhman                                                                                               
              Martin Sjöstedt & Moussa Fadera

Bertil Jonasson, Jan Allan, Kjell Öhman                                                                                               

Musiken börjar kl 19.30
Platsen är Föreningsgården vid Larsbergstorg. 
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Bohuslän Big Band med Veronica Mortenson
The Ella & Duke Sessions 

31 januari

Kära JANO publik. Vi Kära JANO publik. Vi Khar än en gång det stora Khar än en gång det stora Knöjet att bjudaKnöjet att bjudaK
er på en unik musikupplevelse, 
den här gången med Bohuslän
Big Band och Veronica Morten-
son.
Bohuslän Big Band är ett helpro-
fessionellt storband i Göteborg. 
Sedan 2004 är bandets huvud-
man Vara konserthus som
finansieras av Västra Götalands-
regionen. Bandets repertoar
består av tidlös musik – i ordets 
rätta bemärkelse: Duke Elling-
ton, Frank Zappa, James Brown, 
Bob Mintzer, Steely Dan, Lars 
Jansson, Maria Schneider, Ge-
orge Gershwin… Man kan
faktiskt likna Bohuslän Big Band 
vid en tidsmaskin; bandet plock-
ar upp bra musik från när som 
helst och får den att låta ännu 
bättre – just i dag. Eller så skri-
ver bandmedlemmarna egen, helt 
ny musik och nya arrangemang.
1956 tog storbandsjazzen livtag 
på orkestern och kastade den in i 
ett nytt tänkande. Under namnet 
Big Sound antog de utmaningen 
från de stora amerikanska or-
kestrarna som turnerade runt om 
i Europa. Några av de musiker, 
arrangörer och kompositörer som 
gästat bandet genom åren är Bob 
Mintzer, Lew Soloff, Viktoria 
Tolstoy, Jojje Wadenius, Kenny 
Wheeler, Bengt-Arne Wallin, 
Maria Schneider och Avishai 
Cohen.
Som första svenska storband gav 
sig Bohuslän Big Band ut på
en turné till Japan och Kina 

2001, bandet återvände till
Japan 2003 och 2008. Andra 
turnéer har gått till England,
Skottland, Danmark, Tyskland, 
Egypten och till Washington DC
för spelningar på House of Swe-
den och Kennedy Center. Under
2007 tog bandet ytterligare ett 
kliv framåt i och med sitt nära 
samarbete med Nils Landgren 
som konstnärlig ledare.
Till sist, vad är det som får 
världsartister att komma – och
återkomma – till Sverige och 
spela med Bohuslän Big Band? 
Att musikerna i storbandet håller 
toppklass är en grundförutsätt-
ning men det räcker inte för att 
locka hit världsartister, det finns 
ju redan så många duktiga mu-
siker runt om i världen. Nej, det 
som lockar är i stället Bohuslän
Big Bands inställning till musik: 
Det spelar ingen roll när musiken 
är skriven eller vem som skrivit 
den, bara den ger någonting att 
spela och att lyssna på.
Veronica Mortenson är en av 
Danmarks mest omtyckta jazz-
sångerskor. Hon är uppvuxen i 
Aten där mamman bodde och
flyttade tillbaka till Danmark 
vid 20 års åldern. Hon har tagit 
examen från Musikhögskolan i 
Århus 1996 och från Rhytmiska 
Konservatoriet i Köpenhamn 
1998.
Hennes karriär har gått spikrakt 
uppåt sedan återkomsten till
Danmark och hon har varit med i 
flera TV-program och varit
delaktig i många plattor som 
både solist och bakgrundssång-

erska. Hon har släppt två kriti-
kerrosade egna CDn och sedan 
medverkat på Peter Vuust Quar-
tetts CD, gästat flera jazzfestiva-
ler i Europa med eget band och 
spelat i tre musikaler bl.a ” Hair 
” som spelats både i Köpenhamn 
och Paris.
Det är bara en del av det hon har 
hunnit med. Så det är med
stor glädje vi hälsar henne väl-
kommen till JANO. Vi väntar
oss en kanonkväll med Veronica 
och Bohuslän Big Band.

Hayati Kafe

Veronica Mortenson är en av Danmarks 
mest omtyckta jazzsångerskor. Hon har 
tagit examen från Musikhögskolan i 
Århus och från Rhytmiska Konservatoriet 
i Köpenhamn. Hennes karriär har gått 
spikrakt uppåt sedan hon återkom från 
Grekland till Danmark.

Piano till salu!
Akustiskt piano av fabrikat 
Malmsjö. 70-tals modell i teak, 
med hjul. Välstämt och i myck-
et gott skick. Pris ca. 3.000.-  
Ring 08-760 22 05 eller 
08-510 503 20
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Lasse Törnquist All Stars

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

Öppet mån–fre 10–18, lör 10 –16, sön 11–16

Blommorna kommer från

Lasse Törnqvist, korn, Johan Hörlén s, cl, Dicken Hedrenius, tbn, Erik  
Söderlind, g, Patrik Boman, b, Jesper Kviberg, dr.

I kväll har vi glädjen att åter 
gästas av Lasse Törnquists All 
Stars. De var på jazzklubb Nord-

ost så sent som i mars 2008, men 
ett band av den kalibern får gärna 
återkomma då och då. Det ligger 
helt i Janos linje att blanda återkom-
mande favoriter med nya spännande 
band och ibland mötas de två. Vissa 
gamla rävar får en nytändning av att 
arbeta med nya unga och spelglada 
musikanter.
I dagens konsert får ni framför allt 
lyssna till lättsmält mainstreamjazz  
med själ och hjärta, en programför-
klaring så god som någon. Här följer 
en liten presentation av kvällens 
gäster.

Lasse Törnquist på kornett känner 
vi främst som ledare för Sweet Jazz 
Trio, som också spelat hos oss. Han 
började sin musikerbana redan på 
50-talet, då framför allt som dixie-
landmusiker men övergick så små-
ningom mer och mer till swing och 
mainstream. Med denna av honom 
bildade grupp får han utrymme för 
sitt lyhörda kornettspel och dess fina 
ton.

Johan Hörlén på olika saxofoner 
plockar då och då fram klarinetten 
och visar vilken mång-sidig och 
kompetent musiker han är. Förutom 
egna solon bidrar han verkligen till 
att visa hur samspelt gänget är. Ock-
så han tillhör den rätt stora samling 
jazzartister, som genom åren gästat 
Jano i olika konstellationer.    

Dicken Hedrenius, bandets lysande 
och gladlynte trombonist, hinner 
också med att undervisa på Kultur-

skolan i Vallentuna och den som 
varit på en konsert med dess stor-
band glömmer det aldrig. Dicken 
lyckades t.o.m. med att aktivera 
publiken och få dem att deltaga med 
diverse instrument ur en låda inne-
hållande både lergökar, kastanjetter 
och gamla grytlock Pappa Gugge 
måste le i sin musikhimmel när han 
ser Dicken i aktion. 

Erik Söderlind tillhör verkligen den 
svenska gitarreliten. Han kommer 
ursprungligen från Norrköping men 
är nu verksam i Stockholm. Även 
han har gästat oss flera gånger bland 
annat tillsammans med Martin 
Sjöstedt. Hans spel bär på influenser 
både från Wes Montgomery och 
George Benson.

Patrik Boman på bas är kapellmäs-
tare tillsammans med Lasse. Patrik 
har både en egen grupp och deltar i 
flera andra. Han både komponerar 
och arrangerar musik. Att han är 
klassiskt skolad märks både i hans 
spel och i många av hans verk. Med 
hjälp av Jesper på trummor ser 
Patrik till att bandet aldrig tappar 
tempot.

Jesper Kviberg, slutligen, tillhör 
vår publiks favoriter, det vågar jag 
skriva, efter hans många framträ-
danden här. En gång var han elev till 
allas vår vän Ronnie Gardiner och 
också fått dennes Drummer´s Award 
liksom Egil Johansens minnessti-
pendium. Han är alltid lika välkom-
men hit.

Per Kjellberg 

Lasse Törnquist på kornett känner 
vi främst som ledare för Sweet Jazz 
Trio, som också spelat hos oss. Han 
började sin musikerbana redan 
på 50-talet, då framför allt som 
dixielandmusiker men övergick så 
småningom mer och mer till swing 
och mainstream. 

7 februari
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Ann Blom Trio med Johan Setterlind 

14 februari

Ann Blom, p, voc, Johan Setterlind, tr, Rune Carlsson, dr, Filip Augustsson, b

Kanske lite överdrivet att ropa Kanske lite överdrivet att ropa Käntligen när Ann Blom med sin Käntligen när Ann Blom med sin Ktrio gästar oss. Manliga pianis-Ktrio gästar oss. Manliga pianis-K
ter i all ära. De flesta i svenska eliten 
har nog gästat oss. Desto roligare när 
vi någon gång får besök av en kvinnlig 
pianist och denna gång inte vem som 
helst.
Kvällens gäst Ann Blom har en gedigen 
bakgrund som musiker. Hon började 
spela redan som  8-åring och fick sedan 
sin utbildning i Stockholm framför allt 
vid Södra Latins musik-gymnasium och 
därefter Musikhögskolan. Efter detta 
har hon frilansat i storband t.ex Satin 
Dolls, spelat med bland andra Ceci-
lia Wennerström Quartet, Ann-Sofie 
Söderqvist, Ann Kristin Hedmark och 
Ellman-Larsson Constellation, som 
nyligen gästade oss. Hon har vidare 
frilansat som arrangör och teatermusi-
ker, som ackompanjatör till dansklasser, 
arbetat som piano- och ensemblelärare 
på olika skolor i Stockholm.
Här hos oss spelar hon nu med sin egen 
trio i vilken också ingår två fantastiska 
musiker ur varsin generation.
Filip Augustsson är en av Sveriges mest 
anlitade jazzbasister. En suverän timing 
och ett stort lyssnande präglar hans 
spel. Han har spelat med bland andra 
Bernt Rosengren, Nils Landgren, Rig-
mor Gustavsson, Karl-Martin Almqvist 
och Tim Hagans.
Rune Carlsson är väl närmast en legend 
i Sverige och utmärks av sitt lyhörda, 
fantasirika och lekfulla trumspel. Han 

har spelat med ”alla” t.o.m. sin favo-
ritpianist Bill Evans. Har vi tur kanske 
vi för höra något sånginslag av honom. 
Jag hoppas. Han spelar och har spelat 
med de flesta stora jazzmusikerna både 
från Sverige, Europa och USA. Nämnas 
kan också att både Filip och Rune har 
egna grupper.
Stundom och spännande nog för oss 
ikväll förvandlas trion till en kvartett 
och då tillkommer en annan Janofavorit, 
nämligen trumpetaren Johan Setterlind. 
Slutligen lite fakta om honom.
Johan föddes i Karlstad 1967, började 
spela cello som 9-åring och trumpet 
fjorton år gammal.
Han gick musiklinjer både på gymnasiet 

i Karlstad och på Birkagårdens folk-
högskola i Stockholm. Studerade 1987 
– 1990 vid musikhögskolan i Stock-
holm och började då också spela i Bernt 
Rosengrens storband. Sedan 1990 fri-
lansare i en mängd sammanhang, både 
med egen kvintett och som medlem i 
diverse grupper. Nämnas kan också att 
han även komponerar och hans nära 
samarbete på senare år med pianisten 
Mathias Algotsson. Också han har glatt 
övriga världen med sitt känsliga trum-
petspel och turnerat i bl.a. Indien, Kina 
och Afrika.

Per Kjellberg 

Johan Setterlind,  Rune Carlsson, Ann Blom och Filip Augustsson. 
Ann Blom har en gedigen bakgrund som musiker. Hon började spela redan som  8-åring och fick sedan 
sin utbildning i Stockholm framför allt vid Södra Latins musik-gymnasium och därefter Musikhögskolan.
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Christer Fellers New Orleans Stompers                     

21 februari

Christer Fellers t, Kenneth Arnström ts, Jesse Lindgren tb, Sven Stålberg dr, 
Klas Lagerberg bjo, Rolf Fornhammar b 

Den 21/2 får JANO besök 
av en för oss ny konstella-
tion - Christer Fellers New 

Orleans Stompers.
New Orleans Stompers består av 
eminenta musiker bl. a Kenneth 
Arnström och Jesse Lindgren, alla 
specialister på New Orleans stilen.
Kapellmästaren Christer Fellers som 
började sin karriär i Imperial Band 
på 60 talet, har spelat både i stor-
band och swing med mindre grupper 
men har valt att återvända till den 
genuina gamla stilen.
Kenneth och Jesse är för alla jazz-
vänner välbekanta profiler. De har 
gästat vår klubb och många andra 
scener otaliga gånger som gästso-
list men också lika ofta med egna 
ensembler.
Sven Ståhlberg bakom trummorna 
är något av en New Orleans spe-
cialist och har besökt staden vid 
Missisipi många gånger, spelat både 
där och annorstädes med kända och 
okända New Orleans musiker.
Klas Lagerberg är den flitiga ban-
jonisten som spelar i många olika 
sammanhang allt från storband till 

dragspeltrios.
Rolf Fornhammar till sist är den 
basist som spelar i en tidlös stil och 
anpassar sig till alla jazzsamman-
hang.
NewOrleans Stompers spelar i en 
känslofylld, hårdsvängande stil som 
kommer att tilltala alla våra jazzvän-

ner. Dom har spelat på flera festi-
valer t. ex Askersundfestivalen, på 
Stampen m.m och har fått mycket 
positiva recensioner.
Vi välkomnar bandet och våra med-
lemmar till en höjdarkväll!

Hayati Kafe

Chartra M/S Rödlöga, trivsam skärgårdsbåt för sällskap från 20 - 
100 personer. Boka kryssning med buffé från Österskärs Brygga eller 
Chartra M/S Rödlöga, trivsam skärgårdsbåt för sällskap från 20 - 
100 personer. Boka kryssning med buffé från Österskärs Brygga eller 
Chartra M/S Rödlöga, trivsam skärgårdsbåt för sällskap från 20 - 

Nybrokajen! För information och bokning, ring 08-540 86 380.

New Orleans Stompers består av eminenta musiker bl. a Kenneth Arnström och Jesse Lindgren, alla 
specialister på New Orleans-jazz. Kapellmästaren Christer Fellers som började sin karriär i Imperial 
Band på 60 talet, har spelat både i storband och swing med mindre grupper men har valt att återvända 
till den genuina gamla stilen.
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Så här hittar du oss
Från Stockholm city (17 km).
Med bil: Följ skyltar mot motorväg 
E18 till Norrtälje eller E 4 norrut mot 
Arlanda/Sundsvall.
E18 — följ motorvägen norrut mot 
Norrtälje. Ta av vid avfarten Täby 
kyrkby/Viggbyholm. Sväng vänster 
och fortsätt över järnvägen, därefter 
första vänster igen vid Badminton-
tältet (Marknadsvägen). Vid Statoil 
bensinstation sväng höger och följ 
Kemistvägen till Täby Park Hotel.
E4 — följ motorvägen norrut mot 
Arlanda/Sundsvall. Tag av avfart till 
E18 norrut mot Norrtälje. Se färd-
beskrivning E18. 
Med allmänna kommunikationer:
Ta tunnelbana eller buss till station 
Tekniska högskolan. Därifrån avgår 
Roslagsbanan mot Täby regelbundet 
under hela dagen. Ta linjen mot Öst-
erskär och kliv av på station ”Galopp-
fältet”. Sedan går du Kem-istvägen 
till hotellet (ca 10 min). 

Bidrag till nästa nummer 
av PiJano önskas senast
den 15 februari 2010. 

Skickas till ansv. utgivare
Margit Annerstedt

Täbyvägen 258
187 50 Täby

margit.annerstedt@glocalnet.net

Avgifterna 
våren 2010
Medlemsavgift/halvår       150 kr
Dito inkl halvårsabonnemang,    
  alla säsongens konserter      450 kr 
Medlemsentré/konsert          80 kr
Entré för icke-medlem    100–200 kr

Ungdomar under 20 år gratis entré! 
Gäller även lärare med elev(er) 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 känt till.

Entréavgiften för medlemmar höjs 
aldrig oavsett evenemangets kvalité, vilket 
däremot kan ske med entrén för icke-med-
lemmar. Medlemmar får klubbtidningen 
PiJano samt ibland annan information hem-
sänd.

Alla JANOs inkomster går till musi-
kergager, tidningen PiJano, administration, 
pianostämningar samt en liten del till övriga 
kostnader. Inga arvoden betalas till klubbens 
styrelse eller andra funktionärer. Täby Park 
Hotel står för serveringen och hoppas att 
många tar del av pubens meny.

En av fördelarna med att vara medlem 
i JANO är givetvis rabatten på entréavgiften 
till Täby Jazzkafé. Samt förstås att få PiJano
hem i brevlådan. 

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

www.jano.nu

Styrelse
Ordförande
Per Kjellberg

Violvägen 6, 186 34 Vallentuna
 Telefon: 08 – 511 728 67

e-post: per.kjellberg@kb.se
Vice ordförande

Hans Ling
        Hjulsta Torg 1, 163 35 Spånga          Hjulsta Torg 1, 163 35 Spånga  

Telefon: 08 – 760 22 05
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

Mats Blomberg,
Anne-Christine Larsson, Hans Lehto

Birgit Litzell, Inger Lindén, 
Yvonne Mellbjer-Borg, Lino Åberg

JANOs adress är 
Täbyvägen 258, 187 50 Täby. 

Telefon 08 – 510 503 20
Postgiro 19 25 83–3. 

*
Täby Jazz Café

Söndagar kl 18.30 
Täby Park Hotel, 
08 – 506 483 00

*
Restaurangen öppnar 

kl 17.30. 
Mat av olika slag och 

fullständiga rättigheter.
Ej bordsbeställning!

Tidningen "PiJano"
Utges av: Jazzklubb Nordost

Ansvarig utgivare: Margit Annerstedt
Orkestertexter: Per Kjellberg, Hayati 

Kafe och Hans Lehto
AD/Lay out: Lino Åberg

Tryck: Tryckeri AB Orion


