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Gl"q"d, hM, kA,t w j a.yV a,nnet I

J^rsik, vad är det nu for tiden ?

Mänga jazztecensenter har i media ifrågasatt om inte flera av sommarens
"lazzfestivalet" borde hetat "Musikfestivaler". Utbudet av s.k ,,ny musik,, har varit
stort och j azzens gränser har tydligen tänjts ut, speciellt med afrikansk musik. Eller?

Några har dessutom sagt att det nu är ont om bra"jazzprofiler,, och att man därftir
måste gälängttti"jazzens gränsmarker" for att hitta publikdragande artister. Vad är
sanning?

Vi i JANO har inga större problem att finna goda jazzartister (som passar vår bud-
get!) och som uppfyller vårt mål - att skapa möjligheter ftir invånarna i nordost-
regionen atthöralevande jazzmusik. Säsongenstartar söndagen den22september
(oBS!) kl 18'30 päTäby Park Hotel. Vi inleder med en grupp i världsklass, speciellt
ftir oss influgen från Köpenhamn, nämligen danske tenoristen Jesper Thilo med bl a
härliga vokalisten Ann Farholt och unge pianisten olivier Antunes. De spelade hos
oss i oktober 1999 och många JANO-medlemmar, inklusive mig själv, tycker att det
var något av det bästa och svängigaste som presterats på Täby iaiz Cafö. Missa inte!

Sedan ftiljer ett omväxlande program, vad sägs t ex om Gugge Hedrenius Big Blues
Band, dragspelsj azzmedlennart Wärmell och (rock-) Boris Jazz'nRoll Band och
många andragodbitar att huggaöronen i !

Det blir säkert en GLAD HOST !

Lev väl- vi ses !

Tillgivne
Stig Lindön

JANOs ordfr)rande Stig Linden tackar vid vårens sista
konsertkvcill hotelldirektör Ingela Lindberger och hennes

personal på Tciby Park Hotel Jiir ett som alltid trevligt
och fint omhr)ndertagande vid

Tdby Jazz Cafö -kvr)llarna under vårterminen.

Foto: Åke Arelt

2
PiJano 3/02



Jesper Thilo cl/ts, Olivier Antunes p, Jesper
Lundgaard b, Karsten Bagge dr Ann Farholt voc.

Ä0.. Thilo har varit profes sionell jazzmusiker

/ sedan 1958. Född, uppvuxen och utbildad i
Köpenhamn (klarinettstudier vid Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium) är han formad i en

av världens rlkaste j azzmilj öer.
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Han spelade många år med Arnvid Meyers
swing/mainstream-band och i Danmarks Radios
Bigband och kom i kontakt med musiker som J C
Higginbotham, Edmund Hall, Buck Clayton, Harry
Edison, Charlie Shavers, ColemanHawkins, Roy
Eldridge och Johnny Griffin. Inte minst tog han
bestående intryck av Ben Webster, den klassiske
tenorsaxmästaren, som bodde i Köpenhamn, och
Oscar Pettiford, också Köpenhamnsbaserad, som
tidvis hade Stan Getzi sin grupp.

Jesper Thilo är en av de riktigt stora jazz-
tenoristerna, en av dem som upprätthåller den
levande jazztraditionen. Han är en komplett impro-
visatör med mustig ton, otroligt sväng och his-
nande djup i sinaballadtolkningar. Sedan 1987
arbetar han tillsammans med den underbara sånger-
skan Ann Farholt och de två har utvecklat etttdtt
musikaliskt forhållande, som gör det möjligt for
dem att t ex improvisera långa, svepande linjer
unisont i alla tänkbara tempon. Det har blivit ett
radarpar, två röster och en gemensam musikalisk
tanke.

Vi hade besök av Jesper Thilo hösten 1999,
och många har hört av sig och önskat höra honom
igen. Vi är stolta och glada över att åter kunna
presentera Jesper Thilo Kvintett, säkert den bästa
grupp han har haft, med Ann Farholt, den fantasti-
ske unge pianisten Olivier Antunes, mästerbasisten
Jesper Lundgaard och unge trumslagaren Karsten
Bagge. Vi kunde knappast ha kunnat starta vår
höstsäsong på ett bättre sätt!

Missa inte Jesper Thilo Kvintett
söndag 22 september!
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Gugge Hedrenius
Big Blues Band

Mikael Sörensen tp, Dicken Hedrenius tb, Wåge Finer as, Håkan Werling ts, Charlie
Malmberg bars, Gugge Hedrenius p/arr, Håkan Trygger b, Jesper Kviberg dr.

(]urr" Hedrenius, 43 år som kapellmästare,

\-,,f har ett klart definierat musikaliskt ideal. Han
gillar Hank Crawfords orkester, den som brukade
finnas bakom den odödlige Ray Charles. Mycket
riktigt har samme Hank Crawford spelat med

Gugges band, och befunnit det helt OK! En annan

av Gugges favoriter är Count Basie. Musiken ska

svänga, arren får inte vara tillkrånglade. Det ska

dessutom vara musik som man kan dansa till.

Andra musiker som gästspelat med Gugges

band är Joe Newman, James Moody, Harry Edison,
Benny Bailey, Thad Jones, David "Fathead" New-
man, JoeWilliams, Mel Lewis.I BennyBaileys fall
var det ett lite längre samarbete, Bailey bodde ju
nägra år i Stockholm. Samma gäller för trumpeta-
ren Idrees Sulieman.

Gugge har under längaperioder lanserat sitt
band i fina lokaler som t ex Bal Palais och Ströms-

borg, där han drivit sitt Gugges Ballroom. Han har

tumerat i Sverige och USA.
Just nu är Gugge piggare än någonsin. Hans

band spelade nyligen på Nalen, när The Rhytm Hot
Shots amangerade en stor tävling i Lindy Hop, eller
jitterbug, som dansen brukade kallas forr. Ett tusen

personer dansade, vilt lyckliga, till Gugges musik.
I publiken fanns gamla veteraner, som var med när

dansen föddes i USA på 30-talet. De tyckte precis

som Hank Crawford och många andra'. Gugge

Hedrenius Big Blues Band är helt OK!
Vi ska nog forsöka frigöra en viss golvyta for

dem som inte kan avhålla sig från spontandans...

Gugge Hedrenius
Big Blues Band besöker Jano

söndag 29 september.

Foto :' Christer Landergren
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Moffy Falay tp, Bernt Rosengren ts, Åke Johansson p,
Jon Nagourney vib, Markus Wikström b, Ali Djeridi dr.

A rt"talar om All Star-band ibland, och detta
I Vl- är ett sådant. Här har turkiskfodde Ahmet

Muvaffak "Maftr" Falay samlat idel skarpskuma
profiler på respektive instrument. Bernt Rosengren
och Åke Johansson har varit väl etablerade sedan
5O-talet. Jon Nagourney från Los Angeles är en av
de intressantaste namnen bland dagens vibrafon-
ister. Till detta kommer ett rytm-team bestående av
de bästa yngre musikema, basisten Markus Wik-
ström och trumslagaren Ali Djeridi.

Sextetten, med Maffy, Bernt och Åke som
fast stomme, har funnits sedan 1985. Musiken är
rotad i 5O-talets hard-bop. Maf$l och Bernt skriver
arren och materialet är originalkompositioner, plus
jazz-standards av bl.a Hank Mobley, Kenny
Dorham, Horace Silver, Tina Brooks, McCoy
Tyner och Benny Golson.

Det här bandet har sin givna plats i jazz-
historien!

Maffy Falay kommer med sin sextett
söndag 6 oktober.

Hallå alla JANo-medlemmar !

Du fär l0 % rabattpå noter och tillbehör och 15 % rabattnär du köper instrument
eller likvärdig utrustning. Erbjudandet kan ej kombineras med andraerbjudanden.

Giturrer * Blås * Hemkeyboard * Tillbehör

Hos oss får du råd.
Det tjrinar du på.

HHHO
Arkaden, Tciby C. 08-758 99 11
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TrrrUrrenpä jazzsångerskor är god. Bland
I manliga vokalister är det betydligt glesare.

Förmodligen är det gamla ingrodda mönster som

gör sig gällande. Men vi har några stycken riktigt
bra sångare av det s.k starka könet. Hayati Kaf6 är

en av dem.

Född i Istanbul för sextio år sedan började

han tidigt som artist. Han var bara20 år när han

placerade sig på Turkiets Tio-i-topplista och fick
göra en egen radioshow med sändningstid varje

vecka. Han turnerade i Europa med Ismet Sirals

orkester, en av de ledande turkiska grupperna.

Bandet besökte också vårt land. Hayati gillade vad

han såg och blev kvar här. Han reste med Carl-

Henrik Norins band, engagerades av Sveriges

Radio och låg elva veckor på Svensktoppen med

en coverversion av låten "Things" (den hette

"Sånt" i Hayatis tolkning). Hayati har turnerat

mycket, gjort krogshow på Berns, drivit nattklubb
och arbetat som artistpromotor. Vi har hört honom

i olika musikaliska sammanhang, uppbackad av allt
från en kompgitarr till storband eller symfoniorkes-

ter.
Eftersom Hayatrbott i Täby i väldigt många

är har det fallit sig naturligt for oss att lansera

honom på Täby lazzkafö. Den här kvällen gör han

faktiskt sitt tolfte framträdande hos oss. Inram-

ningen är trumlös och kammarbetonad. Det är nog

inte helt fel att utgå ifrån att vi får höra expressiva

framforanden av odödliga verk tr jazzens

standardrepertoar. Så var det också på hans skiva

"ForAll We Know", som kom häromåret. Elling-
ton, Cole Porter, Richard Rogers, Victor Young,

sådana saker. Melodier "som i mina öron har en

märklig lormåga att alltid kännas lika aktu-

ella och betydelsefulla", flör aff citera ho-

nom själv. Och så får vi höra den eminente

basisten Hans Backenroth lägga den fasta

rytmisk-harmoniska grunden, Rune

Gustafsson slå an sin magiska gitan...

Hayati Kafä Kvintett
söndag li oktober.

PiJano 3/02



Jocke Falk cor Håkan Persson tb, Cissi Larsson cl/voc,
Adam Falk cl/ts, Joel Lindberg p, Arvid Sjölander bjo,
Anders Lundgren b, Claes-Göran Karlsson dr.

T T"r människor spelar alla sorters jazz.

\-/ Vtarrga väljer fusion eller bebop, men vi har
yngre utövare även inom trad- och swingfacket.
Här är ett, där medelåldern faktiskt ligger bara lite
över 20.Icke desto mindre räknar bandet sina anor
ca l0 är tillbaka i tiden, då tre mycket unga grab-

bar i den fiärran orten Ånge bildade en trio for att
spela New Orleans -j azz.

Bandledare var, då som nu, komettisten
Jocke Falk. Han har ärftligt päbrä, hans far är
sousafonisten Bengt Ingelstam i Barfota Jazzmen.
Redan som tioåring gick Jocke i brassbandsparad-
erna på Askersund s tradjazzfestival . . .

Även trombonisten i den nuvarande upplagan
av Spicy Advice har att brås på: Han heter Håkan
Persson och är son till saxofonisten i Kustbandet
Erik Persson. Två av bandmedlemmarna, pianisten
Joel Lindberg och basistenAnders Lindgren, har
gått Skurups musikfolkhögskola. Saxofonisten
Adam Falk, bror till bandledaren,har gått musik-
pedagogutbildning på SMI och undervisar nu i
Västerås. Banjospelaren Arvid Sjölander har gjort
sina lärospån i olika studentorkestrar på KTH.

Sångerskan Cissi Larsson kommer från
Fristad utanfor Borås. Hon hörde forsta gången

New Orleans-jazz 1992, skaffade klarinett 1993

och kom med i SpicyAdvice 1994. Trumslagaren
Claes-Göran Karlsson är jämte bandledaren den
ende som varit med ända från den ursprungliga
trion i Ånge, och han är också den ende som
fortfarande bor där. Han har sammanfattat sitt
musikaliska liv i två meningar: "Jagtog över ett
trumset efter min kusin och det fick Jocke nys om.
Resten dr historia".

SpicyAdvice har hunnit med två CD-skivor,
turn6er hemma och i England, festivaler, bl.a tre år
på Skeppsholmen och nu senast i Maribo i Dan-
mark. Bandet kom tvåa i Nalens dixielandtävling
2000.

Bandet har två huvudlinjer i repertoarvalet.
Dels spelar man improviserad tradjazz, dels har
man ett antalragtrmenummer, som givetvis dr mer
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genomalrangerade - ofta är just de arren gjorda
av Bengt Ingelstam. Samtliga åtta i bandet är
utmärkta solister. Och så har man ett starkt trumf-
kott i Cissi Larssons sång. Björn Englund, som
skrev om Spicy Advice i OJ 9:01, framhöll särskilt
Cissis flbrtjänster: "Inte sedan Brita Lindahls tid för
ett halvt sekel sedan har vi hört en svensk sånger-
ska som så skickligt har fängatdugotalsstilen hos

Bessie Smith, Ma Rainey och Ida Cox".
Spicy Advice är ett neworleans-uttryck som

betyder trevligt och festligt. Bunk Johnson skrev
en låt med samma namn och det är den som ung-
domama tagit sitt orkestemramn efter. Ni kommer
att finna att de lever upp till namnet!
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Verks amh et s b er cit t el s e fr) r J az z klub b I{ o rd o s t (JAIr{ O )
I januari - 3l december 2001

r 2001var det 23:e i JANOs verksamhet och

det sjunde i Rotundan på Täby Park Hotel. I

aa 4/-

ruBb
stadgarna for JANO (ändrade 1989) anges åtta syften,

vilka har uppfyllts i varierande grad. Det klubben under

de senaste åren lyckats bäst med och satsat hårdast på

torde vara att skapa möjlighetfi)r invånarna i nordost-
regionen att höra levandejazzmusik. I hård konkurrens

med stort jazzutbud i Stor-Stockholm har JANO lyckats

bra även i år.

Täby jazzkaf6, som är klubbens kärnverksamhet, har

under året haft 19 konserter och två jamsessionkvällar.

Publiksiffrorna har i genomsnitt varit 140 betalande per

kväll under våren och l24tnder hösten. Högsta siffror
hade Barbro "Lill-Babs" Svensson (331 den 4/3), Good

MorningBlues (243 den 18/11), Gugge Hedrenius (210

den2Sll), Jumping Jacks (197 denll4), Holiday In
Harlem (177 den 30/9), och Eh la-bas Jazzband(170
den25lll).

Styrelsens strävan har varit att erbiuda jazz-

gruppff av god / hög kvalit6 och skiftande iazzstilanDe
bör även vara publikdragande, vilket inte alltid är fallet
då bandet spelar sk "smal musik". Storleken pä gagetär
naturligtvis också en viktig faktor vid val av band.

JANO får många önskemål från grupper som vill spela

päTäby jazzkaf|, men som faller bort av nämnda skäI.

Önskemål lämnas även av våra medlemmar. Program-

met utarbetas av ett programråd på fem personer under

ledning av sekreteraren Bo Nerelius och foreläggs

styrelsen for beslut.

Bokslutsresultatet for 2001 är godtagbart JANO hade

vid årsskiftet 309 betalande medlemmar.
Medlemsavgifterna inkl abonnemangskort har gett en

bra intäkt. Entr6avgifterna blev lägre än budgeterat.

Kulturbidragen (aktivitetsbidragen) från Täby kom-
mun, Svensk a J azzriksforbundet och Medborgarskolan
är ett bevis pä attman tror på JANOs verksamhet och

därmed möjliggör denna vad gäller omfattning och

standard. Förmånen att få disponera den fina lokalen
plus öppen restaurant på Täby Park Hotel, utan kost-
nad, är naturligtvis en sponsring som ligger till grund
for att nuvarande verksamhet över huvud taget kan

bedrivas under 2 1 söndagskvällar.
Merparten av kostnaderna utgörs av ersättning till
uppträdande musikgrupper medan ca 20 procent är

administration (motsv).
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PiJano, klubbens tidning, har utkommit med fyra
nummer under året. Den har tryckts i 800 ex varav
400 ex sänds per post till medlemmarrra, media, andra
jazzklubbar m fl. Resten används som programblad vid
konserterna eller utdelas till Täby bibliotek, vissa

foreningsgårdar, Täby Centrum information m fl samt

privatpersoner. Tidningen röner stor uppskattning tack
vare den inträngande informationen om de uppträdande

banden I artistema, skrivet av Bo Nerelius, och sin

allmänna utformning, utford av redaktören Margit
Annerstedt.

Marknadsfiiringen, forutom genom PiJano, ftir
jazzkaf5kvällarna har i övrigt skett genom affischering
såväl inomhus som utomhus på olika ställen i norrort,
kalenderuppgifter i dagspressen samt artiklar i Lokal-
tidningen. Inga annonskostnader har bokforts. "Mun
mot mun-metoden" tros ha varit en viktig marknads-
foringsmetod.

Jazzriksdagen, som årligen anordnas av Svenska

Jazzrlksforbundet, ägde rum i Vänersborg den 4-6 maj.

JANO representerades av sekreteraren Bo Nerelius,
kas s ören Margit Annerste dt, Bir glt Litzell och P er
Kjellberg.

Styrelsen har under året hållit sju prokollforda sam-

manträden. Den har haft foljande sammansättning:

Ordforande Stig Lind6n
Vice ordforande Mats Blomberg
Kassör och
redaktör MargitAnnerstedt
Sekreterare/

orkesterbokare Bo Nerelius
Ledamot Hans Ling

" Nils Andersson
" BirgitLitzell

Suppleant Hayati Kafe,, ÅkeArell
" PerKjellberg
" Inger Sevelin
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Sammanfattningsvis kan sägas att styrelsen uppfattat

att den verksamhet som har bedrivits i JANO under året

har fungerat bra samt legat på en nivå som varit möjlig
att genomforatackvare god sammanhållning i styrelsen

samt uppoffrande arbetsinsatser av den enskilde leda-

moten. Flera av de syften som nämns i våra stadgar har

nedprioriterats, främst på grund av att arbetskapaciteten

inte finns.

Styrelsen har upplevt ett bra gensvar och stor uppskatt-

ning från JANOs medlemmar och andra besökare på

Täby jazzkafö.

Täby den 25 februari2002

Styrelsen för Jazzklabb Nordost
Stig Linden Bo Nerelius
Ordfiirande Sekreterare

Två av tre i Huskompet:

Ingemar Björkman och Jan Ottosson.

Foto; Åke Arell
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Vå
tammet

Qjutton jammare plus Huskompet och

L)mänganöjda lyssnare kom tillstädes den

17 mars. Jammama var Nils Andersson och

Olle Nilsson trumpet, Kay Welander klarinett
och baryton, Malte Söderqvist sopran, Björn
Järvheden alt, Leif Klint, Anders Lind och

Hasse Ling tenor, Torsten SjödÖn piano,

Didde Bunse och Erik Svanholm vibrafon,
Staffan Isbäck och Bo Nerelius bas, Mårten
Nilsson trummor och sång, Berth Ving-
hammar och Eie Peinerud trummor samt

Lisbet Bäse sång.

Det såg mäktigt ut på scenen, för vi
hade inte mindre än två vibrafoner.

Yl

,#

Höst-
lammet

Huskompet: Tbmmy Larsson piano, Jan Ottos-

son bas, Ingemar Björlcrnan trummor

f / o"ttar alla gamlaoch många nya

/ jammare välkomna till Höst-jammet
söndagen den 3 november! Alla hugade

instrumentalister och vokalister är hjärtligt
välkomna att framtrdda på Täby I azzkaf! med
vårt Huskomp.

Alla avancerade o ch relativ a nybörj are

har sin chans - mellan 20 och 30 brukar
kommavarje jam-kväll.

Som du säkert vet är det fri entr6 På
jam-kvällama!



Dansl«rällar med Sonora

Qororu är namnet på Täbys eget storband. Det

Lf består av ambitiösa fritidsmusiker, forstärkta
med några garvade proffs. Bandet låter bra, det
kunde vi konstatera, när det spelade på Täby
Jazzkafö i våras.

Nu tänker Sonora göra en insats för alla dem
som gäma dansar till jazzmtsik. Tre tisdagar under
hösten spelar man upp till dans i Täby Park Hotel.
Förutom ordinarie besättning (16 man) presenteras

varje kväll en gästartist. Första kvällen är gästen

Jan Allan, övriga två kvällar blir det gäster av

samma kaliber, ännu oklart vilka.
Svängig och välkänd storbandsmusik utlovas.

Köket serverar dansbuff6. Entr6n kostar 95 kronor
och dansen pägär mellan 20.00 och 23.00.

Hrir cir datumför Sonoras danskvrillar:
24 september (med Jan Allan), 29 oktober och
26 november.

I Sonora, Tcibys eget storband, spelar fritidsmusiker förstärkta med några garvade profft.

Vi satsar på musik och
kultur. Välkommen!

medd;Askolan
Stockholmsregionen, Täbykontoret

Box 3103, 183 03 Täby
Telefon 08-544 434 60, Fax 08 544 434 70

E-post: sodra.roslagen@medborgarskolan. se Snart rir sommaren slut. Till allas
glddje -för då börjar JANOs

höstsäsong! !
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24 19 Contemporary Bebop,@imei (csql
Restauran g C3L, Mastenr§öm,ligger vid
Industrivägen 3 A, ndra §resö,Centrum.

Jazzklubb Söder
Macken, Tegelbruksgränd 2.

Konsert varje vecka, se dagstidningarnas

kalendarier (DN "På stan")

Bj örns Skivor/Bear Records
BjörnEgneby
Bagarfruvägen 62,I28 66 Sköndal

Hemsida:
http ://home. swipnet. se/bearrecords

E-post: bear.records@swiPnet. se

Telefon och fax: 08-604 4194

Avgifterna
hösten 2002
Medlemsavgiftlhalvår
Abonnemangsavgift/halvår
Medlemsentr6/konsert
Entr6 for icke medlem

150 kr
350 kr

60 kr
80-120 kr

Ungdomar under 20 år gratis entr6

JANO önskar attmänga löser abonnemang

av två skäl:

* Att få en stampublik
* Att tidigt fa in pengar till kassan

Om man tänker gäpäfyrakonserter så lönar sig

abonnemang, och när man ändå har betalt så kan

man ju titta in utan extra kostnad och kanske hitta
någon musik som man tidigare inte känt till.

Entr6avgiften for medlemmar höjs aldrig
oavsett evenemangets kvalite, vilket däremot kan

ske med entr6n for icke medlemmar. Medlemmar
får klubbtidningen PiJano samt övrig information
hemsänd.

Alla JANOs inkomster går till musikergageq

tidningen, administration, pianostämningar samt en

liten del till övriga kostnader. Observera attinga
arvoden utgår till klubbens funktionärer samt aff

Täby Park Hotel står lor lokalen.

t"rij:;.ir§pibäj&i. m§ 
l)i,,::r,,,.,,:,, :,.:,:,,,,:,,;,

l;':1,*;...irr.ii .lllti:....:,li.lr. -',., ,,'.,,,,:..,:,11:'l§,1,111,,, , . ,,, ,,

Vi träffas på

:r..:;,;r:,, ,§''..rgIl{}*,*Il§rrf rul:.q.{$r, jlä§§'a{;L::'-'r'"':'

Valhallavägen 148
..l'.;...:::;l:,::...::::l::::::..:,.j]:,:l'l::llr.,l..i.i,i]l'r.::.^,];,.j:i]\li]]]li].]i.:].ii].i,.:.t§,1:rffi"ffi eiiiffi :l:i . ,

, vissa tisdag 'kll1.8i$01$#r$ff.t,.

För mer information
'll:;:ir: $,,§4$:,6,$§;ffiffi.tlt
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Ord-
forande

JANOs styrelse

Vice ord-
forande

Kassör/
Redaktör

Sekr./
orkester-
bokare

övriga
ledamöter

Supple-
anter

Stig Lind6n
Åvavägen I I
r87 32Täby
Tel/fax: 08 - 758 91 36

e-post: stig. linden@telia.com

Mats Blomberg
Vasavägen l0
t87 73 Täby
Tel: 08 - 510 129 70

e-post: mats.blomberg.taby@telia.com

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 Täby
Tel: 08 - 510 503 20
e-post: margit.annerstedt@swipnet. se

Bo Nerelius
Teknikvägen 17

186 32 Vallentuna
Tel/fax: 08 - 511 706 69

Hans Ling
Nils Andersson
Birgit Litzell

Hayati Kaf6
Åke Arell
Per Kjellberg
Mia Wallin
Bengt Palmgren

Så här hittar du oss
Från Stockholm city (17 km).
Med bil: Följ skyltar mot motorväg E18 till Norr-
tälje eller E 4 nomrt mot Arlanda/Sundsvall.

818 - folj motorvägen nomrt mot Norrtälje. Ta

av vid avfarten Täby kyrkbyA/iggbyholm. Sväng

vänster oph fortsätt över järnvägen, därefter forsta
vänster igen vid Badmintontältet (Marknadsvägen).
Vid Statoil bensinstation sväng höger och folj
Kemistvägen till Täby Park Hotel.

84"- folj mqtorvägen nomrt mot Arlanda/Sunds-
vall: Tag av aifarttill El8 nomrt mot Norrtälje. Se

färdbeskrivning El8.
-Med 

allmänna kommunikationer: Ta tunnelbana

"qller 
buss till station Tekniska högskolan. Därifrån

avgär Roslagsbanan mot Täby regelbundef under
he,la dagen. Ta linjen mot Österskär och kliv av på
station "Galoppfä1tet". Sedan foljer du Keinist-
vägen till slutet där hotellet är beläget (ca 10

JANOs adress är Täbyvägen 258,

187 50 Täby. Telefon 08 - 510,503 20 
,

JANOs postgironummer är 19 25 83 - 3
;

JANOs medlems- och entr6aVgifter
står på foregående sida. En av fiirdelarna
med att vara medlem i JANO är givbtvis
rabatten på entr6avgiften till Tdhy Jazzcaf|.
Samt forstås att få PiJano hem i brevlådarr.
Men som JANO-medlem får du också rabatt
när du besöker andra SJR-anslutna klubbar i
Stockholmsområdet - det finns ett tiotal.

sroct+lotå
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