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Lucy Yeghiazaryan & Grant Stewart 25:e september 
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Jano fortsätter på Vallentuna Teater 

Tack till alla för en fantastisk vår-

säsong. Vi har fått många bevis på 

att programmet varit populärt och 

varierat från en bejublad Charlie 
Norman hyllning, stjärnskottet 

Alexander Lövmark, jazzsångers-

kan Frida Öhrn, superpianisten 

Lars Jansson till Johan Stengårds 

populära storband. 

Det var roligt att presentera 

Mimmi and the Original Blue, som 
gjorde succé när Hebbe Sisters inte 

kunde komma på grund av sjuk-

dom. Hebbe Sisters är välkomna 

nu till hösten i stället. Vi fick ännu 

ett bevis på att återväxten är god 

inom jazzen, när vi gästades av 

Albin Eklunds kvartett på vårt års-
möte. 

Målsättningen med våra konserter 

av högsta kvalitet är att ingen, vare 

sig bland Er eller bland våra gäs-

tande musiker, skall känna sig be-

sviken när man beger sig hemåt 

efter en jazzkväll arrangerad av 
oss. Alla skall vilja komma till-

baka och det snarast möjligt. 

I Jano är vi stolta över vårt höst-

program som inleds med den i 

New York hyllade jazzsångerskan 

Lucy Yeghiazaryan tillsammans 

med Grant Stewart. Under Stock-

holm Jazzfestival deltar vi med det 
nya stjärnskottet Johanna Petters-

son. 

Den 13 november firar vi att Kul-

turhuset i Vallentuna fyller 10 år. 

Janos bidrag är en jazzkonsert i 

samarbete med Vallentuna Kultur i 

världsklass med Ulf Johansson 

Werre med Dixie Nouveaux. 

I maj var Jonny Ek och jag i Umeå 
och träffade jazzklubbar inom 

Svensk Jazz från hela landet i en 

så kallad jazzriksdag. Det är ut-

märkt tillfälle att skapa kontakter 

och kunskap. Vi fick tillfälle att 

lyssna på unga lovande musiker i 
olika konstellationer. 

Jag har som ledamot i Svensk Jazz 

arrangörsråd varit i Norrköping på 

regionträff med musikarrangörer 

inom olika genrer. 

På personalsidan välkomnar vi de 

nya styrelsemedlemmarna Gunnel 

Gisslén och Anna Bergström. 

Inom ljud och ljus har Mats Blom-
berg valt ut eleverna Karl Green 
och David Smith från vår utmärkta 
samarbetspartner Studio Blue. Vi 
erbjuder praktik med live-ljud och 
de bidrar på ett värdefullt sätt på 
våra konserter. 

Vår hemsida www.jano.nu har fått 
en uppgradering och vi rekommen-
derar ett besök till den. Där finns 
mycket information som t.ex. refe-
rat och bilder från våra konserter.  

Något som vi är ganska ensamma 
om bland musikklubbar är att vi 
erbjuder nedladdning av samtliga 
exemplar vår tidning PiJano sedan 
starten 1979 samt även dokument 
om Janos historia. 

Nu känner vi oss beredda att starta 

en ny konsert och önskar alla 

gamla och nya medlemmar väl-

komna till ännu ett program av 
allra högsta klass. 

Kjell Lövbom 
 

Första numret av PiJano 1979 

Kjell Lövbom 

Vi stödjer Jano 

Janos konserter framförs i samarbete med 
Kultur Vallentuna 

http://www.jano.nu/
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Hösten 2022 är här och vi hoppas 
kunna bjuda JANO medlemmar 
och gäster till ytterligare en fantas-
tisk säsong. Vår första konsert den 
25 september, kommer att presen-
tera en ny stjärna på den Ameri-
kanska vokalhimlen, Lucy Yeg-
hiazaryan, tillsammans med Grant 
Stewart kvartett. Kvartetten består 
av Grant Stewart, sax, Phil Ste-
wart, trummor, Alexander Brott 
gitarr och vår favoritbasist Kenji 
Rabson.  
 
Alla utom Kenji har spelat regel-
bundet i New York de senaste 
åren. Grant Stewart som leder 
kvartetten är född 1971 i Canada 
men har fått sin musikutbildning 
och erfarenhet huvudsakligen i 
USA. Han har turnerat i USA och 
Europa med idel stora namn som 
Etta Jones, Bill Charlap, Renée 
Flemming, Brad Mehldau, Harry 
Connick m. fl. Han har släppt 16 
plattor under eget namn och med-
verkat på många fler. Han är en 
recensentfavorit och får alltid rosor 
för sin musikstil och innovativa 
improvisation.  

Lucy Yeghiazaryan föddes i Ar-
menien och familjen emigrerade 
till USA efter Armeniens ekono-
miska kollaps 2000. Hon hade då 
deltagit i sångtävlingar i Jerevan 
och blivit medlem i Armeniens 
Nationella Jazzorkester.  
 
Hon släppte sitt första album 2019 
och både musiker och kritiker var 
överens om att en ny stjärna var i 
vardande. Hon har sedan dess eta-
blerat sig som en av de mest lo-
vande sångerskorna och samarbe-
tat med många välkända musiker. 
JANO-besökare minns säkert Ve-
ronica Swift som gästade oss innan 
pandemin. Hon har sedan dess bli-
vit en av de mest lysande vokalis-
terna på jazzhimlen. Kanske är 
Lucy näst i tur.  
 
Alexander Brott är en ung jazzgi-
tarrist som pendlar mellan Stock-
holm och New York där han spelar 
med några av världens främsta 
musiker inom den traditionella 
jazzscenen. I Stockholm spelar han 
flitigt med framstående musiker 
som Amanda Sedgwick, Dwayne 

Clemons och Ulf Johansson 
Werre, Kenji Rabson för att nämna 
ett fåtal.  
 
Just Kenji Rabson, som är en hos 
JANO mycket välkänd och upp-
skattad basist kommer att spela 
den här kvällen och bakom trum-
morna sitter Phil Stewart. Phil har 
varit verksam i NY i mer än 20 års 
tid. Spelat med mycket välkända 
namn såsom Brad Mehldau , Peter 
Bernstein, Harold Maybern, Harry 
Allen, Hank Jones, Bill Charlap, 
Peter Washington, Barry Harris 
and Johnny O’neal.  
 
Så det är bäddat för en oförglömlig 
första JANO-kväll igen, helt enligt 
vår tradition. Mycket nöje tillöns-
kar jag vår kära publik. Hjärtligt 
välkomna!  
 
Hayati Kafe 
 
 
Musik spelas i Café Traversen från 
kl. 17.30.  

Lucy Yeghiazaryan & Grant Stewart 
med Alexander Brott Trio 25/9 
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Kristin Amparo 9/10 

Från X-Faktor Sverige till Janos 
scen i Vallentuna visar sig steget 
vara kortare än man kanske trodde, 
men detta kan ha sina orsaker i att 
hon redan tre år innan hon anmält 
sig till artisttävlingen fick Alice 
Babs Jazzstipendium med moti-
veringen ”Med intagande karisma 
och stark känsla för såväl jazzens 
historia och dess nutid skapar 
Kristin Amparo innerliga tolkning-
ar och djärv improvisationskonst 
över ett brett stilistiskt spektrum”. 
 
Stipendiet på 50.000 kronor över-
lämnades 2009 av Alices dotter 
Titti, som ju även hon härligt nog 
stod på Janos scen för några år 
sedan tillsammans med maken 
Ehrling. 
 

Stipendiet delas ut varje år ”till en 
framstående jazzmusiker som skall 
vara under 30 år” och hon delar att 
ha fått det med flera andra av Ja-
nos stora favoriter, bland andra 
Karin Hammar och Jonas Kull-
hammar. 
 
Men Kristins musikaliska resa bör-
jar långt tidigare. Hon började i 
Adolf Fredriks musikklasser i 10-
årsåldern och har sedan studerat 
vid Kungliga Musikhögskolan, och 
faktum är att hon redan i  
gymnasieåldern fick erbjudanden 
och skivkontrakt, något hon då 
tackade nej till. 
 
Sommaren 2014 blev Kristin täm-
ligen unik med att uppträda i 
Allsång på Skansen två gånger 

samma sommar och 2015 medver-
kade Kristin som soloartist i Melo-
difestivalen med ”I See You” – 
skriven tillsammans med Fredrik 
Kempe och David Kreuger. 
 
I år är hon dessutom skivaktuell 
med sitt andra fulla studioalbum 
som släpptes i våras. Det första 
med helt egen repertoar. Det är en 
högst personlig skiva, utan filter. 
 
- Som havets ängar är skivan till 
mitt inre barn. Den rösten som 
bara hörs när jag lyssnar riktigt 
noga och som jag försöker ta hand 
om och ge så mycket kärlek jag 
bara kan, har hon själv sagt om 
skivan. 
 
Som havets ängar är Kristins första 
album med helt egna komposition-
er och arrangemang. Visor på 
svenska och spanska, med rytmer 
från Anderna och Colombia. Stora 
delar av musiken har skrivits på en 
liten ö som heter Björnholmen och 
ligger utanför Mälarhöjden där 
Kristin har en liten stuga. Låtarna 
på spanska skrevs under en resa till 
Cali som ligger i Colombia, den 
stad där Kristin föddes för snart 39 
år sedan. 
 
Vi har hört henne beskrivas som 
"Ella Fitzgerald och Amy Wine-
house i en och samma person" och 
hon är en flitigt anlitad jazzsång-
erska. 
 
Vi är därför mycket glada att få 
presentera henne för vår publik.  
 
Kristin kommer i sällskap med 
Calle Bagges trio. 
 
Håkan Mossberg 
 
 
 
Musik spelas i Café Traversen från 
kl. 17.30.  
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Johanna Pettersson 23/10 

Söndagen den 23:e oktober är den 
sista och avslutande dagen för 
Stockholms jazzfestival, och vad 
passar då bättre än att till Vallen-
tuna bjuda in sångerskan Johanna 
Pettersson, som är det senaste 
stjärnskottet på Sveriges jazzscen! 
 
Hon är en energisk och färgstark 
sångerska med en förkärlek för 
jazzlegender med pondus och upp-
riktighet, som Abbey Lincon, Car-
men McRae och Sonny Rollins. 
Med sitt totalt orädda uttryck tar 
hon sig an jazztraditionen på sitt 
helt unika sätt. Förhoppningsvis 
kommer hela teatern sättas i gung-
ning, för sväng utlovas! 
 
Den 15:e oktober 2021 släpptes 
Petterssons debutalbum ”The 
Show Must Go On” under skivbo-
laget Naxos/Prophone Records. 
Här hör vi hennes starka och ut-
trycksfulla röst över arrangemang 
skrivna av sångerskan själv samt 
av bandets pianist, Filip 
Ekestubbe. Albumet har hyllats av 
både publik och kritiker och valdes 
in i Ernst Adamsson Borgs ”Årets 
Svenska Album 2021”-lista. 
 
”Petterssons avstamp i frapperande 
oktavomfång sätter ribban. Således 
oklanderlig teknik snyggt sam-
manvävd med uppbackande instru-
mentalister” … ”Stjärnstatus är 
inom räckhåll.” - Mats Hallberg, 
Orkesterjournalen. 
 
”Johanna Pettersson sjunger impo-
nerande säkert och med en själv-
klarhet som övertygar ” -Timo 
Kangas, Musikmagasinet Lira. 
 
”Johanna Pettersson hyllas stort av 
Ernst Adamsson Borg” - HYMN 
magazine. 
 
Vid konserten i Vallentuna teater 
kommer vi bjudas på låtar från 
skivan men också för kvällen helt 
nyskrivna låtar och arrangemang. 
Förutom pianisten Filip Ekestubbe 
har hon också med sig Anders 

Fjeldsted på kontrabas och Snorre 
Kirk på trummor. Några av dom 
finaste jazzmusiker Danmark har 
att erbjuda. Missa inte detta! 
 
Jonny Ek 
 
 
 
 
 

 
Sång: Johanna Pettersson 
Piano: Filip Ekestubbe 
Bas: Anders Fjeldsted 
Trummor: Snorre Kirk 
 
 
Musik spelas i Café Traversen från 
kl. 17.30.  

Johanna Pettersson Foto Elvira Glänte 
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The Hebbe Sisters & 
Jan Adefeldt Swingtime Trio 

6/11 

Swing, 
medryck-
ande och 
positivt. 
Den glada 
och optim-
istiska jazz-
genren, bru-
kar många, 
inte minst 
musikerna 
själva besk-
riva den 
traditionella 
jazzmusi-
ken från 20- 
till 50-talen 
och det är 
dessa syst-
rars abso-
luta favorit-
musik. 
 
Men reper-
toaren är 
ändå väldigt 
blandad. Den har blivit det efter 
alla önskemål från såväl arrangörer 
som från publiken och idag inne-
fattar den både klassiskt, musikal-
melodier, pop, gospel och soul. 
 
Systrarna Hebbe kommer från en 
liten gård långt ute på landet i 
Värmland, eller mera bestämt nå-
gonstans mellan Säffle, Arvika och 
Karlstad. Även om det låter avläg-
set i förhållande till de större jazz-
scenerna så var gården uppenbarli-
gen en musikens centralort i sig 
själv i och med två musicerande 
föräldrar. Emelie, som är den 
äldsta av systrarna, sjöng på en av 
deras konserter redan som 6-åring. 
Josefine och Maria, som alltså 
båda är yngre kom med som ännu 
yngre och följaktligen har dessa tre 
systrar sjungit ihop sedan så långt 
tillbaka de kan minnas. 
 
– Vi är systrar på riktigt, har de 
svarat i intervjuer, till en början 
lite överraskade över att få frågan 
men det var innan det gick upp för 
dem att många musikgrupper ge-

nom åren kallats för ”sisters” och 
”brothers” alldeles utan att vara 
syskon eller ens släkt på riktigt. 
 
Systrarna har också i intervjuer 
berättat att de ser stora fördelar 
med att just vara riktiga syskon 
eftersom de tänker och känner väl-
digt lika och naturligt har samma 
känsla för frasering, musikalitet 
och dynamik. Med röster som mat-
char varandra blir det lättare då de 
sjunger trestämmigt i ofta rätt 
avancerade stämmor. 
 
Systrarna kommer i mycket cele-
bert sällskap, nämligen med Jan 
Adefelt Swingtime Trio som ge-
nom åren spelat med de allra känd-
aste… Alice Babs, Monica Zet-
terlund, Arne Domnérus, Putte 
Wickman, Jan Allan inleder den 
långa listan av svenska musiker 
men trion har även kompat många 
av de stora internationellt kända 
artisterna som Clark Terry, Thad 
Jones, Georgie Fame och många 
fler. 
 

Jan Adefelt är huvudlärare på sitt 
instrument, kontrabasen, på Kung-
liga Musikhögskolan, Bengt Stark 
likaså på sitt instrument, trummor, 
och Stefan Gustavsson som spelar 
piano är lärare i jazzpianometodik, 
också på samma skola. 
 
Vi behöver nog inte berätta mer 
för att du skall förstå att även detta 
blir ett gästspel som inte får mis-
sas. Swing, glädje, kanske en och 
annan steppdans och, vi vågar 
säga, ”ekvilibrister” bakom varje 
instrument på Jano den 6 novem-
ber. 
 
Vilken hösttermin 2022 blir. 
 
Håkan Mossberg 
 
 
 
Musik spelas i Café Traversen från 
kl. 17.30.  

T
h

e 
H

eb
b

e 
S

is
te

rs
 F

o
to

: 
A

le
x
an

d
er

 K
en

n
ey

  



7 

Vad finns för ord att beskriva vår 
gäst för eftermiddagens program, 
nämligen den fulländade multimu-
sikanten Ulf Johansson Werre? En 
virtuos på de instrument som han 
så säkert behärskar nämligen pi-
ano, trombon, trummor och till det 
även är en fantastisk sångare. 
 
Hans musikbana började redan när 
han var 6 år och då med att spela 
trummor. Några år senare upp-
täckte han jazzmusiken och över-
gick då till piano. Vid 15 började 
han sedan också spela trombon. 
 
Hans musikalitet gav honom under 
skoltiden flera utmärkelser och 
stipendier och han fortsatte sedan 
att utveckla sitt spelande genom 
utbildning bl.a. på Kungliga Mu-
sikhögskolan men även på Univer-
sity of Pittsburgh. 
 
 
Ulf har en diger CV vad gäller sitt 

musicerande men är också förelä-
sare, pedagog, kompositör, arran-
gör och sedan många år anställd 
som konstnärlig ledare vid Upp-
sala universitet. 
 
Det blir en konsert med denne 
mycket kompetente musiker på 
piano, trombon och sång tillsam-
mans med sina medmusikanter av 
svensk jazzelit nämligen: 
 
Klas Lindqvist – altsax och  
klarinett 
Erik Tengholm - trumpet 
Bo Juhlin - tuba 
Uno Dvärby - banjo 
Oscar Johansson Werre - trummor 
 
Vad finns mer att säga? Jo, att det 
kommer bli en helt magnifik mu-
sikupplevelse! 
 
Gunnel Gisslén 
 

Ulf Johansson Werre med Dixie Nouveaux 
OBS! Vallentuna Kulturhus kl 16.00 

13/11 

Ulf Johansson Werre Foto: Mats Blomberg 
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Filip Jers Quartet 20/11 

Vi är så glada att få ha Filip Jers 
tillbaka hos oss på Vallentuna Tea-
ter. Den här gången får vi lyssna 
på hans egen Filip Jers Quartet, 
som är en jazzkvartett med mun-
spel i världsklass och med en ex-
klusiv ljudbild som berör. 
 
Bandet har förfinat idén med ett 
möte mellan jazz och traditionella 
folkmelodier och där munspelet 
spelar huvudrollen. Mötet mellan 
två̊ genrer har gjort att kvartetten 
blivit flitigt uppmärksammade på 
jazzfestivaler och jazzklubbar så-
väl nationellt som internationellt. 
På scen visar de en lekfullhet och 
virtuositet som sällan lämnar nå-
gon oberörd. 
 
Priser och utmärkelser har regnat 
över gruppen. År 2014 vann grup-
pen utmärkelsen ”Best Group” vid 
European Jazz Competition i Hol-
land, år 2015 ”Årets Album Folk-
musik” vid Manifestgalan och 
2016 fick Filip Jers utmärkelsen 

”Jazzkatten – Årets Musiker” av 
Sveriges Radio P2. 
 
I den kritikerrosade debut-cd:n 
Filip Jers Quartet så togs stafett-
pinnen upp efter Toots Thielemans 
och nu har de fortsatt de med att ta 
upp stafettpinnen efter Jan Johans-
son 
 
Övriga musiker i gruppen är 
Henrik Hallberg som är lyrisk gi-
tarrist med ett stort melodisinne. 
Hallberg har ett unikt sound och 
har framträtt med många framstå-
ende musiker, bland annat saxofo-
nisten Dave Liebman. 
 
Johan Lindbom är basfantom med 
en individuell stil. Lindbom är en 
eftertraktad basist i jazz och pop-
genrer och spelar med Anders 
Widmark Trio. 
 
Wille Alin är trumslagare med stor 
dynamik. 
 

Välkomna till en fin musikkväll på 
Vallentuna Teater! 
 
Kjell Lövbom 
 
 
 
 

 
Musik spelas i Café Traversen från 
kl. 17.30. 
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Ida Sand 4/12 

Jazzsångaren och pianisten Ida 
Sand är född år 1977. Hon utbil-
dade sig på Musikhögskolan i Gö-
teborg och skivdebuterade som 
gästartist på Nils Landgrens 
Christmas with My Friends 2006. 
Året därpå kom hon ut med sitt 
första soloalbum - Meet Me 
Around Midnight. Säsongen 
2006/07 spelade hon keyboard i På 
spårets husband. Hon har bl. a. 
musikaliska samarbeten med Vik-
toria Tolstoy och Nils Landgren. 

Ida Sand växte upp med musiken i 
hemmet vilket var kyrkomusik och 
klassiskt. Hon kom med tiden att 
förälska sig i de stora soulartister-
nas röster, som exempel Stevie 
Wonder och Aretha Franklin. Ida 
har starka band till afroameri-
kanska musiktraditioner men är 
samtidigt öppen för nya intryck 
och musikaliska impulser. 

Med åren har Ida utvecklats till en 
av landets främsta jazzvokalister. 
Som om det inte vore nog är hon 
också en skicklig pianist. Ida Sand 
gör egen musik men har blivit 
känd för sina personliga tolkningar 
av andras musik. Albumet från 
2021 – Do You Hear Me Now – 
anses vara hennes mest personliga 
produktion eftersom hon på den 
plattan själv har skrivit all text och 
musik. Stilen och soundet är en 
kärlekshyllning till jazz, blues och 
soul. 

Ida Sand har en själfull stämma 
och en bärkraftig röst som i sången 
och texterna formulerar uppriktiga 
känslor vad hon menar i det hon 
sjunger. Till spelningen på JANO 
kommer Ida att backas upp av Ola 
Gustavsson på gitarr, Thobias Ga-
brielsson på bas samt Per Lindvall 
på trummor. 

 

Det är med andra ord upplagt för 
en magisk kväll som JANOs mu-
sikvänner absolut inte får missa. 

 

Thore Flygel 

 
 
 
 

 
 
 
Musik spelas i Café Traversen från 
kl. 17.30. 

Ida Sand Foto: Pressbild 
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En tillbakablick på våren 2022 
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Jazzklubb Nordost 

c/o Kjell Lövbom 
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187 76  TÄBY 
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www.jano.nu 
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Medlems- och entréavgifter hösten 2022. 
 
Medlemsavgift, 200 kr/halvår, berättigar till 25% rabatt på entrén per konsert. Köp frikort för 750 kr/
halvår (inklusive 200 kr medlemsavgift) så har du fri entré till alla säsongens konserter. Betalas till före-
ningens PlusGiro 19 25 83-3. 
 
Entré för icke medlem 200 - 350 kr inkl moms beroende på artist. Vi ger 50 kr rabatt för medlemmar i 
andra musikföreningar, ex Fasching och Swejs. Ungdomar under 20 år gratis entré. Gäller även lärare 
med elever i sällskap. 
 
Från och med 2019 måste samtliga biljetter förköpas. Detta kan göras via vår hemsida 
www.jano.nu, på Biblioteket i Vallentuna Kulturhus eller på www.upplevvallentuna.se.  
 
Samtliga besökare måste också ha en platsbiljett. Gäller även frikortsinnehavare. Läs mer på vår 
hemsida www.jano.nu. 
 
Alla JANOs inkomster går till musikergager, tidningen PiJano, administration samt en liten del till övriga 
omkostnader. Inga arvoden betalas till klubbens styrelse eller andra funktionärer. 

Bidrag till nästa nummer 
 
av PiJano önskas senast den 23 december. 
 
Skickas till Mats Blomberg 
matsxblomberg@gmail.com 

Så här hittar du till oss 
 
Tåg: Roslagsbanan linje 27. Hållplats 
finns med endast 100 m promenad till 
JANO. 
 
Buss: 610 eller 524 till Vallentuna station, 
samma korta promenad. 
 
Bil: Infartsparkering, se karta, ca 200 m 
promenad till JANO. Närmare parkering 
finns, OBS med P-skiva. 
 

Jazzklubb Nordost, c/o Kjell Lövbom, Adolf Lemons väg 71, 187 76 TÄBY 


