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JA7/z. E§]tII
WILILIENII-U'NA

Den 2A/8 går Ual-lentunas f6rsta Jazziest av stapeln. JAN0 och
Vallentuna Kulturnämnd arrangerar.
Ui gör detta, för att, det är ett bra tillfä11e att propagera
för våra Vallentuna- och Kyrkby-band, samtidigt som det ger oss
et,t bra t,i11fä11e att propagera för föreningen och för dansen
på Festplatsen samma kvä11.
Festen är uppbyggd efter samma modell som i Täby fast i mindre
ska1a. 5 orkestrar medverkar. Scenen, där det hela äger rum,
ligqer i Vallentuna KommunaLhuspark, nära ti11 Torg-kommersBn.
itt utmärkt tillfä11e för dig att lyssna på fin jazz och samlidigt
1ördagshandla bekvämt.

KOMMUNALHUSPARKEN

Lördagen den 20. B kI 1I.00 13. 30

1I. O O BLOMMANS DIXIELAND BAND

I1. 3O SWINGLAND SEXTETT

I2. OO JAZZ FRIENDS

12.30 GRIBBANS HOT FIVE

I3. OO MALACODA

Konferencier: Bo Nerelius

Fri Entr6
Arr. Jazzklubb Nordost och

Vallentuna Kulturnämnd



TrrÄ Hösronnsep ?Ä rlirv ms,rnm !
Täby Festplats - numera ett nyrenoverat kulturminnesmärke -
är med al1 säkerhet en av Stockholmstraktens vackraste ute-
dansbanor. Den underbara björkbacken, strax ovanför stationen
i Täby Kyrkby, där ordnar vi nu för tredje året i rad dans
ti]lsammans med Täby IS och Täby KuLturnämnd.
Det blir här1ig musik, varm korv, kaffer läsk och t,ombola
A11t detta ti11 Sveriges förmodligen 1ägsta festplats-entrå
just nu: 15: - '.

0ch vilka topporkestrar: titta bara:

:1rJ}
At uqÅToR JAZa BAND

SPEIAC DA'(SANT T!LADJA?a ]{etrAf Luoo ltr,t+ z:z-oo

Ter6Qf,pne*
Lens EowfHAGrgE qröetstefi il.Ft

DArs rttl svsx§'( Jezzffi l"#*.j"rrffi;T# r... ! Årro'r5€rr^aryt'

uösqAqgilr Dcrr z?.0 rczuo-ttlc
HIP BOrE§

Ruug H€rnl(ssorr Cmir BurrdS) HEp slrr olx Wfqr<oorp
§Pgt år1 Bgt(^ic 20 oo - 4Q

T äby Festplats
Roslag sbanan s
601 eller 690
Täby Kyrka och

ligger alltså i Täby Kyrkby,
järnvägsstation. Du kan också
f rån wlörby Centrum ( osv ) - då
har sedan en promenad på cia

c:a 200 meter från
komma dit med buss
gå" du av v id fråttplat s
7 minutar.
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Jazzklubb l,Iordost (lAtfO) ka.t-lar sina medlemmar ti1I årsinöte, söndag clen 25/9.,
Vi hå1ler till på det 5arn1a vanliga. stäl]et, Sammanträd-esrummet. 1 tr upp i
Huvudbj-blioteket. Täb../ C. Tid; 14.00.

0m 6u vifl motionera i något angeläget ärende, bör du börja fu:ld.era på det redan
ru. Vi rnåste h a alla motioner senast den 2813-,
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irTö te t s öp l,nande .
Fråga om nötets behöri-ga utlysa.nde'
Faststä1lande av dagordninS.
Yal av ordförande för mötet.
Va1 av sekreterare för mötet.
Va1 av två jr-rsteringsmän, ti1-1ika rösträknare'
S tyrelsens verk.samhe'i;sberättelse .

F-evisorernP"s berätteIs e .
Frågan om e.nsvarsfrihet för den avgåeade styrelsen'
§ya frågor: rnoiioner och stryrelsens förslag'
Bestämme"nde av årsavgiftens storlek.
Va1 av styrelse.
Val av två revisorer jämte en
Va1 av va.Iberedningskoronittd
Övriga frågor,
Mötets avslutande.

suppleant till följande
till- föIjande årsmöte.

årsuöte.7

5.
l0r
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]Iå,rra. av er, som får det här nr..r-:rret av ?I-JAItrO, hör ti1l kategorin snå.lskjuts-
åkare. ltri har inte b,etalat clen löjligt 1åga medlemsavgiften för 1-qB1! idu kommer
vi docl att rensa i registretl så om du inte redan gjort det: Gaek ti-11 posten
och betala 1Oz- på JAITO:s postgiro: 19 25 8l-- -1 !

]AZZKLUBB NOROCIST (.]ANO\

0rdförande: Kerstin Uallerman, tel ?56
Sekreterare och Bokningar: Bo Nereliust
hem A?6?n48 98,
Kassör: Gun Äuarg

lvledlemsavgiflt:30:-
Postgiro: 19 25 83

49 53
talefon

€n55C 183 44 T iitsYPostEdress l JAN0
-3

Klövervallgvä
PblA!,lJL
0rgan för Jazzklubb Nordoct
Reåaktion: c/o ÄUerg, Vikingavägen 53, 183 42 TiiBY.
Redaktör: Jan Äber9; Viklngavägan 53,
ta} ham 076?./ L2 267.

flAR DU FLVrtar ?
Anmä1 adressförändring snarast ti11
ändringskort (portofriai) och skicka
Du kan också ringa direkt till SJR:s
och säga alt det gä11er adressänding

oss,' Använd pott"n" adress-
kortet ti11 Pi*Jano.
kansli - tet OB/ 42 21 t9
för lAN0-medIem.
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Den 24 april var clei teck och farv:'l--
kväl1 i \riggbysa-Ien - efter åi';a frr"n-
gångsrika säsonger fI1'ttt jr-r Tåby iazz-
kaf6 ti11 l..r-f6 Attu:roa tilL:.;-js'ben.

Det blev en verkfig jr-r-llelilrii11. Ilngcom-
liga X 1.2 och 7 Upl spelici-e sei. talcet
knakade. Vd.,q.,a::na lcna.kade ocI::år, nnd.er
trycket av tj-]l.strönna.nde pu-b-'.llirrrassor.
Vi noterade 111 betalande!

Därmed rök dei gamla rekord.ei, som satl,es
av Crazy Rhythn och Take Cff i oktober
1981 . Det ganla re].,ordet löd på 1OB be-
talande. Yi har f .ö bara hl.ft över 'l0O
be j;al ande Ces:.'a två. giin,3er.. 'lred je bästa
notering står C;.1ndee ?eters och A1-Li-gator
Jazz Banö, fört De drog ;l ämt 100 oers. den
^- 

l-zt/) L aT.

Publiksiffrorna ha.r gåti; li-te u'r.,p och
ner under de gågna. fyra åren. l'Ien ilest
upp: faictiskt. Genomsnitiet 1:rr en bit
över 40,/lrvä11 :'nder fem av åtta sä-
songer. Bäsia noteringen. var JQrl/7r-,-Cl-L,
noterat hösten -81. Våren -B5 stannade

, ^ - t-vl- pa 4 z t)/ l{Yall.

Vi få:: se hur det bl:-r i ,töst i i afd
Aitund"a'' r'/i har vlssa' :lli rvri.n'i;nr'n':ar:
lckalen lig.,gy mer centrr.,'tr rien är'
större ochr tycker vi, trev,'l-j,'r-'re än
den gan1a. l{i är hjärtli.:t vr-iI.l:orma, vi
återkornner tl11 höstDro..r;rr,,rliilet i nåista
nunmer.

Och grattis, B 32 oclt 7 iip! Dei, k;inns
verk1igen bra, att Vir-;Ebjrsa-]-srekordet
hamna.de hos er, Lros ungr. iausiker, Ioka.la
storheter, yarå1v flera hör til-1 vår
förenings gn.rndare och 5;;7nna.re. Tacli för
det !
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l'[å]sät bnin3en me<1 mi nisei::j_nariei var,
a.tt få iniresiera.ci,e rnen b1,,rga -iritids-
nusiker at t l"-orrrmr. loss rnecl e,lei soio-
spe1. Yi }_vcl.ra.,_t es rned Cet: oå til-l_ vii:r"
som två av senine-ri-sterna a.,vi:n r1ölr rrpp
på det extra- jam, eo"rr. gick a.v siaoeln
pri" 1,;r,.ä1 Len den !)/'5. Då" var he1a. Jazz
Irj-ends-kompet pir. .o-l ais, sel)lna.r'isterna
Sören li-n.Jgren cl- och ,:air:i:us Selander ts
1ät höra sig, l-il;son Lagnus iloni;enirielm
och },ay 'elander sl , Jannee l a.rlsson as,
?omn"v larsson p, jli,lne Svens rori g1 Jan
0ti;osson och llo lriereliu-s l-r, .l]-?erth
Vinghanunar dr och Ännie 0lr,.u-sson voc"

Och därmed var d.e fini irvt slut j t.zzat,
för oss i Vigllbysalen. lien det biir
flera jam, och troligen oci.;så flera
minisemi-na.rr er fremö-rer. Intre,:se*
rade håinvisr,:.s ii]-l-:

Bo llerelj us C752/' 74a 99

Ja.g ha.r ii:r övri-gt nö j_li,:het a.tt ta
med några nya celta5a.re -i, en stuclie-
cirkel i j a.zziropio:,'is,:Liion, so,lr. bb.r: j ar
i Ilammarback:;s1,:o-l-r.ns nula torsril,gen
rten 1 /g lrl. 20.00. Vi irommer ait bräf-
fas ,varje torsdo,g und"er nösten, vi bi'u-
kar hå}la på ire ij-mi',ar (iU:e,nA liie mer)
varje gång. S-ur-iciieni:teria.1 är fi 

-nerg-

Illndgrens 'JazT- ,t popirup::ovlsation. \ri
ägnar en he1 del :."v ticrer:" fi-i iil_täi.mpnings
övningar, där vi använder oss ev ven-
liga j azz-stando-z.C.låtar.
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Söndagen deu i /5, en s'llr,nd efier den
officiella a.\'slutnlni;en j- irig3'lysa1enl
genonfördes et'1, mj-niserni-narir-un i 3anz-
inpr,;visation d-ärstiides. Senina-rielec1a-
re var Christer lröss6n och sex senina-
rlster ]ra.de j nfrrnnit sig. net hl-ev en
n;,,cr:et,3ivande och 1äror:ik }r.årdltörn-Lng.
Seminarieledaren, assisteriid. e.rr Jaz:z
Friends-b.rsisten Lals Goitfricdz, kom-
pa.d.e och seminaristerna i-:lp::oviseracie på
ctt systea av skalor, sora Ci,i'isier F.
utarbetat.

* !(ds Borgfctriim
åita"rist som vann John Mills
Guiter frmp€tition i London i
foaj i år, kommer att återv'ända
lill Iaflon för att ge en solo-
loneert ,i Wigmore Hall, men
ilessförhnan kan Stockhoims-
publikea'höra honom på Histo-
riska q3seet den 3 augusti till-
samm{ifa med sopranen Berit
H.UqriSt Bäde tidskriftea Gui-
tar IIIHä62ing och Classical Gui-
tår i pqgland fyckte att priset
tiU M4tS Bergströno var rnycket
väIfti{§nt Hen vann i konkur-
rens Eed glrtarrister från Eng-
land" U§A Mexiko. Holland och
Norge. pN 2qft - 81/

I4lrs Hiln vl
Hnrr fÄ.1 A?.2-
u,rd€-( FLEIÅ
6*( ruqer H Ep
N t(eAs wf (LdN5
f tr.t* Qturrrt { )
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VALLE}TUilT JAEZQrure
hade en bra vårsäsonq. stockholms Jazzotkester avslutade säsonqen

clen 22/4 och vi kundå räkna it"* genomsnitts-siffran 65'? betalande/
kvätl. Det, är e, i-;att"" än hösteÄs sif f ra, och den bäst'a hitt'ilIs '
\r-rl ]entuna lur)LÅf ä f irar f .övr. sitt 3 -årsjubileum i. novemL'^r'

t.rtligen kan Åotrras al-t publikrekordet innehas av ett' Vallr'rr rrrl'r

i:and: Blommans Dixielandband som den ZB/L i år kunde notera 96

i:et,aIande.

l,fD§tK'KURSER,

l'fusik-kurser u-nder' 1eCnin65 av förstkla's-
siga iazzmusike" ;13s3r'1ni'.s ä'ven i iröst
av llulturama i Stoclhol-n. nrik--lE:rpps-rr
T$nlrna-lk är t111 baha i Sveri(e, han
l""Cer ltu::ser i Je,zz,.;i.ia.rr och ensenble-
:ne1' Alvaro Ts unCe::visrr i Enths-
oi-ano/gehär§;L, J azzcs-ano och Jazz'
t rr*or.i. I,agse Bagge 1är r-r-t Brulcspia'nor/
gehörsspeT och llarnoni l: satslära'
Jan llJe.}lgren har l.'urser i ll laverlmpro-
r"isation, I{armoni & sa.tsl-ä-r'a samt ett
ii.rnne, som ka-}Ias tytnillr gel:ör och in-
provisr:tion.,Det sistnåi::r:lde' ämnet

r' 1-r tta

I 20.8 §r- 2o.oo qt n'*L d'ouY 7å )

1;;;WW{w,
t-.-aråb'@ks"*,'RoProl's3r--,t- ta a a-... s rr

Itsyftar ti11 a"tt u.p1:täcke. nr-isika.liska
grundfenomen genom olika nralrtiska
övningarrr, förklaras det i I'ulturama.s
prospekt. De instrument som sJrviinds
i Rytnik, gr:hör och improvisation är
kroppen och rösten.

Det ordna.s även in';ensivliur§er
av veckoslutsliurser, bf .a un,ler lcdrling
av fiPupperr lundmrr]i och ii"g.i!!g
I'lattinson.

Intressera.de bör: kor,rnl i-n rneC, ennälan
senast första vecl;l.n i sep-benber. Ring
til1 l:ultur.rma- oei52 U 85 t c1e skickar
blankett med betalt svr.rsPorto.
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