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27 september
Claes Janson "Tribute to
Ray Charles"
Den 27 september blir en högtidsdag då en av Sveriges mest

älskade jazzartister Claes Janson, kommer till Jano.

4 oktober
Lill-Bength Erixon Kvintett 2 5 oktober
Förband: Mauritz Agnas Kvintett
Dragspelsgiganten från Öshammar gästar oss ikväll med sin

kvinteit.

Som förband hör vi Mauritz Agnas Kvintett. Det är eti band

som utvecklas i en rasande fart,

I I oktober
Daniel Tilling, Jan Adefeldt,
Robert lkiz, OP3 "A tribute to
the Oscar Peterson Trio"
"Hör upp alla vänner av kraftfullt svångande

pianotriojazz. Nedräkningen till denna kväll har

redan börjat."

I I oktober
Frida önrn & Jazzland Trio
Gästsolist: Bertil "Jonas" Jonasson
Frida Öhrn tillhör den generation som vägrar att fastna i

en genre. Många har säkert hörl henne i både'Så Skall

det låta'och i "Allsång på Skansen".

Jamsession med huskompet
Som vi sagt fön - alla kategorier av jazzspelande och
jzzsjungande människor välkomnas. Särskilt alla blyga

hemmamusikanter som tror att det är jättefarligt att spela

inför JANOs välvilliga och initierade publik!

Frida Öhrn
sjunger allt
.från vaclcra
ballader
till "tung-
gung". Har
vi tur kan-
ske Frida
har med sig
munspelet.
Kort sagt iir
hon sensa-
tionell!

Nusklmmet
dobeba$

ä;r' desta

Söndagar k! 18.30

Arr. Jazzklubb Nordost



Hej igen alla jazzvänner
i Täby med omnejd!

"sommaren är kort, det mesta

regnar bort" som det heter
i en populär poplåt. Om det

stämmer är upp till var och en

att avgöra. Uppfattningen om

senaste sommaren är ofta lika
delad som när det gäller att
bedöma olika kulturyttringar,
inte minst olika typer av mu-
sik. Som vanligt har alla eller
ingen rätt.
Alltnog, det bra med en snabb

sommar är atthöstens iarz-
säsong pä jazzklubb Nordost
ånyo står ftir dörren. Det skall
bli härligt, tycker vi i styrel-
sen, att träffa er i vår trogna
publik igen och höra hur
sommaren har varit både vad
gäller jazzupplevelser och an-

nat. Tack förresten för senast,

för en lyckad och uppskattad
vårsäsong med ett ånyo bra
publikgenomsnitt på runt 170

personer. Vi var mycket nöjda.
med våra artister överlag, men
kvällen med Louise Hoffsten,
Andreas Öberg och Claes

Crona trio kanske stack ut lite
extra. Då kom också vårens

största publik, nämligen 375
personer.

Våravslutningen, som också

innebar ett litet firande av

Janos 30 är, uppträdde Meta
Roos med ett finstämt Ella
Fitzgerald-program. Vårt dåli-
ga samvete vad gäller satsning

på lokala och framftir allt ung-
domliga band mildrades något
då Rasmus Lindelöw trio från
Täby och MauritzAgnas
Kvartett-kvintett från Vallen-
tuna gjorde applådknipande
framträdanden. Agnas-bröder-

2

nas spelning började tyvärr så

tidigt attfahade hunnit infinna
sig. Vill därför rekommendera
ett nytt besök den 4 oktober,
då de ffir en ny chans.

Höststarte n 27 I 9 innebär
en fortsättning på iddn med

temakväll ar. D ä återkommer
populära Claes Janson med ett

suveränt Ray Charles-program
och den 11/10 är det Oscar

Petersons tur att bli uppmärk-
sammad. Missa inte dessa

höjdarkvällar.
För att nämna något som vi i
styrelsen sysslar med under
sommaruppehållet: De flesta
av oss kuskar omkring på oli-
ka jazzevenemang, inte minst
våra två aktiva musiker Hayati
Kafe och Hasse Ling och Hans
"Lino" Åberg har alltid dub-
beljobb genom sitt engage-
mang i Norrtelje jazzklubbs
styrelse. Vår flitige skribent
Hasse Lehto andades ånyo lite
internati on ell j azzatmo s ftir
genom att äka till den stora
jazzfestiv alen i Rotterdam.

Viktigt är också att Jano del-
tar i den ärliga jazzriksdagen,

som i år ägde rum den 24-26
april. Utmärkt värdklubb i år

var ärevör diga jazzklubben

Cresendo i Nonköping. Från
Jano deltog Margit Annerstedt
och Hans Lehto, som tillika
var där som ft)rbundsfunktio-
närer, och vidare Birgit Litzell
och Per Kjellberg. Förutom
allmän diskussion om Svenska
j azzriksf örbundets remi s svar
på den stora Kulturutredning-
en, där det gällde att försvara
jazzens ställning inom det

stora kulturutbudet, bjöds som

vanligt på fin levande jazz

med bl. a. Nisse Sandström

och "vårt" eget ffnd unge
gitarristen Joel Svensson från
Gävle. Välflortjänt också att
SJR:s tackpris for livslång in-
sats för den svenska jazzen i är

gick till Georg Riedel, givetvis
närvarande.
En fin sakpä jazzriksdagarna

är den minut och tanke som

ägnas musiker och andra som

lämnat oss och som betytt
mycket för jazzen Bland ak-
tiva musiker som flera gånger

gjort uppskattade framträ-
danden pä jazzklubb Nordost
vill jag särskilt nämna Nä av

Sveriges stora jazzprofi ler ge-

nom tiderna, Lars Erstrand och

Gugge Hedrenius.
Slutligen vill jag avsluta ge-

nom att hälsa er allahjärtligt
välkomna tillen ny säsong

på Täby Park Hotel. Vårt
samarbete flyter allt bättre
och restaurangen har lovat att

fortsätta att v afi e j azzkv äll
tillhandahålla den bufferätt,
som många lärde sig uppskatta
under våren.

Alltså - varmt välkomna
till Täby Park Hotel och
höstens jazzsöndagar!

P er Kj ell b erg, ordfö r and e
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27 september

Claes Janson "Tribute to Ray Charles"

Claes Janson vo, Mårten Lundgren vo, körsång, Mimmi Hammar tbn, körsång, Klas Tores-

son ts, körsång, Claes Crona p, Hans Backenroth p, Mats Engström d4

"Den27 september blir en hög-
tidsdag då en av Sveriges mest

älskadejazzartister och en god
vän, Claes Janson, kommer till
Jano. Claes, som har gästat oss

ett flertal gånger tillsammans
med mycket framstående musik-
kamrater, har den här gången

sällskap av bland andra Claes

Crona, Mimmi Hammar och
Hans Backenroth.De kommer att
framftira ett program som inne-
håller de flesta av jazzgiganten

Ray Charles otaliga succe'er.
Därmed har en av Claes dr«im-

mar blivit verklighet. Claes har
nämligen alltid haft Ray Char-
les som forebild och mentor,
inte minst för Rays förmåga att
framftira vilken låt som helst och
göra den oförglömlig men också

för ftirebildens otroliga musika-
litet och rytmkänsla. "Oavsett
vad skit han sjöng blev det guld".
Det är vad Claes säger om sin
förebild. Detsamma vill jag säga

om Claes, som genom åren blivit
rosad av kritikerkären, är älskad

av sin oublik och som har fätt en

mängd utmärkelser och stipendi-
er. Vi som haft förmånen att följa
hans karriär minns tiden med
Gugge Hedrenius Big Band, Or-
gan Grinders sejouren med Kjell
Öhman, Good Morning Blues
m.m. Programmet den 27 19 kom-
mer att innehålla bl.a Georgia on
my mind, I got a woman, I can't
stop loving you, Hit the road
Jack, pärlor som också finns på

den nya CDn "The best of Ray
Charles". Det är med stolthet
som jag skriver attvifar en oför-
glömlig kvällmed Claes Jans-

sons "Tribute to Ray Charlesl'
och det ärbara att gratuleravär
publik som fir vara med om det.

Vi fortsätter Janos stolta tradi-
tion att presentera det allra bästa.

CDn med materialet kommer att
finnas tillgänglig efter konserten.

Mycket välkommen!"

Hayati Kafe

Claes Janson har genom åren blivit
rosad av kritikerkåren, dlskad av

sin publik och har fått en mcingd

utmcirkelser och stipendier

Hasse Lehto beftfitar från North
Sea Jazz Festival i Rotterdam i år.

"Det vctr en tribute till Benny

Goodman Big Band. Det leddes

av Ken Peplowski och bestod av
hollrindska blåsare och svenskt
komp. De var Claes Crona, Kenji
Rabson och Johan Löfcrantz-Ram-
say. Det var vcildigt varmt i lokalen
drir de spelade. Kenfrågade oss i
publikenflera gånger om det inte
var varmt. Sedan sade han att han

svettades mer än George Bush
under en stavningstrfulan.
Det tyckte jag och hela publiken
var kal."

Hos oss
får du råd.
Det tjänar
du på.

Hallå alla JANo-medlemmar!

Du får 10"/" raball på noter och tillbehör och 15%
rabatt när du köper instrument eller likvärdig ut-

rustning.

(Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden.) 08-758 99 1 1

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

}IU§IT
Ptjt{]ffiilåI'

Altundafältel6
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4 oktober

Lill-Benoth Erixon Kvintett
Förband: Mau rilz Agnas Kvintett

Litl-Bength Erixon acc, Bertil Fernqvist g, Lars Karlsand b, Göran Larsön saxof cl, Nils-Erik Slörner tr.

Mauritz-Agnas Kvintett: Mauritz Agnas vo, Kasper Agnas g, Max Agnas p, Petter Olofsson b, Konrad
Agnas dr

"Det var på hösten 2007 som vi Fernqvist. Bertil har spelat mycket

hade dragspel på repertoaren. Så det med Lars Erstrand och figurerar ofta

är inte en dag för tidigt när det nu är i sammanhang med musiker från

dags igen. UPPsala.

Dragspels giganten från Östhammar
gästar oss ikväll med sin kvintett.
Lill-Bength Erixon började spela

redan i 7-årsåldern då han tjuvlå-
nade brorsans femradiga dragspel.

Med det uppträdde han for fiirsta
gången i Valö missionshus. Som

femtonåring åkte han på tumö med

musiker som var 10 - 15 år äldre än

han själv.
Som så många andra i sin genera-

tion har han turnerat i våra folkpar-
ker under många år. Han har även

spelatpä jazzklubb i San Fransisco.

Det blir mycket swingmusik och

det skall bli kul att höra feta ensem-

bleklanger med tenorsaxen.

På bland annat tenorsax hör vi Gö-

ran Larsdn. Honom kommer vi ihåg

sedan han var här senast i mars med

sina polska vänner. Göran har också

spelat mycket med Lill-Bength så

de är mycket samspelta. Göran blev
snabbt en favorit till undertecknad
då jag hörde/såg några klipp med

honom påYoutube.
På gitarr hör vi en annan nestor i det

svenska musiklivet nämligen Bertil

På bas hör vi Lars Karlsand. Om det

inte vore ftir sitt stora instrument så

kunde han bara ta och korsa Berg-
torpsvägen så är han hos oss. Han

bor nämligen bara några stenkast

bort. Lars var i sin ungdom for 25

kilo sedan med i Cocos Teatern som
var en teatergrupp som bildades i
Täby 1976. Och han funderar fort-
farande på vad han skall bli när han

blir stor. Att spela bas är väl inte fel?

På trummor hör vi Nils-Erik S1ör-

ner. Nils-Erik var en av de mest

eftersökta trummisarna på 70-80-
talen. Han spelade då med bland
andra Alice Babs, Svend Asmussen,
Red Mitchell, Nils Lindberg och
Sivuca för att bara nämna nägra.
Han har väl sedan dess satsat på en

mera säker karriär men har aldrig
riktigt slutat att spela. Och från
säker källa vet vi att han nyligen
investerat i nya trumstockar. Så vi
ser fram emot ett härligt trumspel.
Så hjärtligt välkomna till säsong-

ens högtidsstund ftr alla älskare av

dragspel och swing!"
/ Hans Lehto.

Som förband hör vi återigen Mauritz
Agnas Kvintett, vi hörde dem senast

på våravslutningen. Då var de en

kvartett som utökades till en kvintett
i två nummer. Nu är uppenbarligen
Max mogen attvara med under hela

setet. Deras utveckling verkar gå i
en rasande fart så det skall bli intres-

sant att höra dem nu.

Konrad har dessutom kommit in
på Musikhögskolan där han börjar
i höst. Många har säkert hört dem

wder Jazzdagama i Norrtälje där de

medverkade med Jerker Lindström
som gästsolist.
Det är roligt för oss att ha dem hos

oss då det känns som vi kommer
att fä höra om dem i mycket större

sammanhang i framtiden.

Mauritz Agnas Kvintetts utveckling ver'
kar gå i en rasande fart så det skall bli
intressant att höra dem nu snart igen.

'/f,;r:Wf
**luNWf§f\'§L{

Som JANO-medlemfår du rabatt
när du besöker andra SJR-anslutna klubbar
i Stockholms-området - detfinns ett tiotql.

Klubbarnas program infi)rs i PiJano utan

kostnad i mån av plats. Observera senaste

lämningsdag - datum står på sista sidan!

Jazzmusikens

Xlyx*;,,i,Ngr.lielje
I okt Annelie Evaldsson Kvortett, "Rest.Piren"
15 okt New Orleans Heat (Engl), "Rest.Pirerf'
29 okt Limehouse Swing, "SiS Norrtelje"
12 nov Klas Tbresson Kvartell, "S/S Norrtelje"
26 nov Stortville Creepers, "S/S Norrtelje"
Speltid: 19.30 - 22.30.

På kvällen den 24 oktober blir det LindyHopuppvis-
nins av Harlem Hot Shots och dans tillTorimv Löbel
Swing Band på Hotell OKÅ-Roslagen i Nomälje.

Besök sajten www.nortelj ej azzclub.se
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Jano:s hemsida!

wwwjano.nu ger dig al1 information.

Klubben ltar sedan dry4t 2 år tillbaka en

ny och uppfrdschad hemsida. Den kom-

pletterar tidningen Pi-Jano, som Du nu

Ittsea på ett bra sätt. Hrirfinnsfi)rutom
pro grammet för s iu o ngen även bilder
och recens ioner frårt kons ertkvällarna !

Senaste information om vårt arbete i
fi)reningen och allt om styrelsen och vi

som jobbar för jazzen.

PiJano 3/09



1 1 oktober

trion har också bö{at att utvidga
sitt program till att även omfatta
affangemang och korta fakta om
flera andra epokgörande pianis-
ter såsom Jan Johansson, Count
Basie och Errol Gamer. Oscar
Peterson och Daniel Tilling kan
ju behöva lite konkurrens.
Alla musiker i Op 3, lovar jag, är
väl kända i Jano-kretsar och har
besökt oss flera gånger i olika
konstellationer.
Daniel Tilling, piano, född i
Nyköping, uppväxt i Stockholm,
har studerat vid Birkagårdens
folkhögskola och Malmö mu-
sikhögskola och är sedan 2001
frilansande j azzmusiker med
Stockholm som bas. Han har
både egna grupper och medver-
kar regelbundet i mänga andra.
Jan Adefelt, kontrabas, föddes
i Norrköping, men växte också
upp i Stockholm. Han har stude-
rat vid Kungliga Musikhögskolan
och Berklee College of Music
och varit frilansande musiker se-

dan 1982 och som ackompanja-
tör turnerat och konserterat med
en rad svenska och utländska

OP3, "A tribute to the Oscar Peterson Trio"

Daniel Tilling piano, Jan Adefelt, kontrabas, Robert lkiz, trummor

"Hör upp alla vänner av kraftfullt
svängande pianotrioj a zz. U nder-
tecknad har redan börjat
nedräkningen till denna kväll.
Dels fiir att jagredan en gång har
sett och hört denna underbara trio
med sitt Oscar Peterson-program.
Dels för att jag ännu minns hur
jag njöt, dä jag på Konserthuset i
början av 1960-talet hade tillfiille
att lyssna på Oscar Petersons
klassiska trio med honom själv
som primus motor och med
suveräne Ray Brown på bas och
Ed Thigpen på trummor. Senare

återsåg jag OP med andra duk-
tiga musikkompisar. Iddn till
bildandr av OP 3 kom från trions
gemensamma beundran för ovan-
nämnda fantomtrio, berättar Jan
Adefelt.
Repertoaren består av transkri-
berade ori ginalarrangemang från
favoritskivor med Oscar Peterson
Trio.
Särskilt trevligt med denna afton,
tror jag mig kunna lova, kom-
mer att vara att Jan Adefelt med
humor berättar om olika sidor
hos framför allt Oscar P Men

Blommorna kommer från

Ellagårdsvägen 40, 187 45 Täby. Tel 08-7922920, Fax08-768 38 50

Öppet mån-fre 1 0-18, lör 1 0-16, sön 1 1-1 6

solister. Jan arbetar sedan 1994
som huvudlärare i kontrabas vid
J azzinstifriti onen p å Kungli ga
musikhögskolan i Stockholm.
Robert lkiz, trummor, ftiddes
i Istanbul, men kom tidigt till
Stockholm. Han brirjade spela
1991 och har studerat vid Stock-
holms musikkonservatorium och
vid Los Angeles Music Academy.
Robert har tumerat, gjort spel-
ningar och hållit workshops i en

mängd länder. Hos oss hördes
han senast den minnesvärda
Louise Hoffsten-kvällen i våras.
Alltså, missa inte denna högklas-
siga och ytterst svängiga kväll!"

Per Kjellberg

Alla musiker i Op 3 är vril l«inda i
Jano-kretsar och har besölct oss fera
gånger i olika konstellationer
Daniel Tilling, piano, Jan Adefelt,
kontrabas och Robert lkiz, trummor

PiJano 3/09



18 oktober

Frida Öhrn & Jazzland Trio
Gästsolist: Bertil "Jonas" Jonasson

Frida Öhrn vo, Bertil Jonasson sax, Jerry Stensen p, Per Nilsson b, Uffn Flink tr och vo.

"I kväll fär vi höra en sångerska som

kanske inte hörts så mycket i jazz-

sammanhang. Frida Öhrn tillhtir den

generation som vägrar att fastna i en

genre. Många har säkert hört henne

i både "Så Skall det låta" (2008)

och i Allsång på Skansen (200f . År
2007 sjöng hon också "Release Me"
i en uppmärksammad reklamfilm för
Saab 9-3 Bio Power.
Hon sjunger med stort självförtroen-
de och mycket kraft. Vi kommer att

ffi höra allt från vackra ballader till
"funggung". Har vi tur kanske Frida
har med sig munspelet. Kort sagt är

hon sensationell!
Bertil Jonasson är väl också lite av

en doldis. Han har spelat in flera
kritikerrosade skivor. Jonas ft)rebil-
der är bland annat Lars Gullin och

Stan Getz. Sedan 1978 bor"Jonas" i
Västerås och framträder som frilans
på olika klubbar och festivaler.

På piano hör vi Jerry Stensen eller
"The Swingin'Dutchman" som han

också kallas. Jerry kom till Sverige

1963 och spelade då med The Tel-

stars. Det är Jerry som har "näsa"
för att hitta duktiga sångerskor.

Han har även giort de flesta artar,g-

emangen.

På bas hör vi Per Nilsson som också

är en gammalräv. Han var Dexter
Gordons favoritbasist när han spe-

lade i Sverige. Per har spelat med

Monica Borrfors och Tolvan Big
Band. Han har en härlig och distinkt
ton.
På trummor slutligen hör vi Uffe
Flink. Uffe började turnera redan

vid 16 års ålder. Och det var inte

igår. Det var på 7O-talet då han

bland annat ingick i gruppen Gim-
micks som furnerade världen runt.

Förutom sitt svängiga spel, med

stadig förankring i bebopen, sjunger

han också. Han är en eldsjäl när

det gäller att ordna speltillfiillen for
jazzmusiker. Uffe var "pappa" till
musikkvällarna på Borgen härom

året. Som hälsing från Bollnäs har

han också ett finger med i den årliga
jazzfesten i Långnäsparken i B o11-

näs."

Hasse Lehto

Frida Ohrn
siunger med
stort sjcilufdr-
troende och

mycket kraft.
h kommer att

få höra allt
från vackra
ballader till
"tunggung".

Har vi tur
kanske Frida
har med sig
munspelet.
Kort sagt cir

hon sensatio-
nell!
Hdr påfotot
kompas hon

av basisten
Per Nilsson.

-T-rlrcke ri 4.8
*rI(DN

.All, frän orig-rrol r:ll flörd-g 3r1:<kslrkt
Elrascltltrer - l(uvart - Visitkort - Tidaiszgrar
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25 oktober

Jamsession med Huskompet

Tbmmy Larsson piano, Jan Ottosson bas, Ingemar Björkman trummor

Den 8 oktober 1989 började vårt
Huskomp i sin alltjämt bestå-

ende sammansättning sin trogna
tjänst som centrum och motor
i JANOs välbesökta och alltid
omväxlande och stimulerande
jamkvällar.
Lösenordet är bredd!
Som vi sagt forr - alla kategorier
av jazzspelande och jazzsjung-
ande människor välkomnas. Sär-

skilt alla blyga hemmamusikan-
ter som tror att det ärjättefarligt
att spela inför JANOs välvilliga
och initierade publik!
Värd för jammet blir, precis som

senast, vår egen Hasse Ling. Alla
jammare skall ta kontakt med
Hasse, som sedan gör upp vilka
som skall spela och när det skall
ske. De som kommer flera och
som vill spela tillsamman anmä-

ler även det till Hasse.

Tommy Larsson, som leder hus-

kompet, är en utmärkt pianist och

han har fint stöd av Jan Ottosson
och Ingemar Björkman.

Mycket välkomna, instrumen-
talister, vokalister och kunniga
lyssnare!

Dessutom är entrdn så låg som
möjligt.

En bild från iammet hösten 2007.
Hasse Ling bå tenorsa-y leder en sextett av
jammare (bäsisren ör sl<ymd).

Chartra M/S
100 personer.
Nybrokajen!

Rödlöga, trivsam skärgårdsbåt fQr sällskap frän20 -
Boka kryssning med buffd från Osterskärs Brygga eller
För information och bokning, ring 08-540 86 380.

Trälharrets
§Ler§er§ §L§
r, cl
S ir'åk vägen 2
I8451 Österskär
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I Avoifterna
hö§ten 2009
Medlemsavgift/halvår 150 kr
Medlemsentrd/konsert 80 kr
Medl avg inkl halvårsabonnemang,

och alla säsongens konserter 450 kr
Entrd for icke-medlem 100-200 kr

Ungdomar under 20 år gratis entrö!
Griller civen lcirare med elev(er) i
sällskap!

JANO önskar att många löser abonnemang

av två skäl - att ffi en stampublik och att

tidigt ffi in pengar till kassan.

Om man går på 3 - 4 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 kåint till.

Entrdavgiften fiir medlemmar höjs
aldrig oavsett evenemangets kvalit6, vilket
däremot kan ske med entrdn för icke-med-
lemmar. Medlemmar ffir klubbtidningen
PiJano samt ibland annan information hem-
sänd.

Alla JANOs inkomster går till musi-
kergager, tidningen P Uano, 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 ftirdelarna med att vara medlem
i JANO är givetvis rabatten på entrdavgiften
till Täby Jazzkafö. Samt fiirstås att fä PUano
hem i brevlådan.

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

Jazzklubb Nordost
Söndagar kl 18.30
Täby Park Hotel,
08 - 506 483 00

Restaurangen öPpnar
kt 17.30.

Mat av olika slag och
fullständiga rättigheter.

Ej bordsbeställning! www.iano.nu

Styrelse
Ordfiirande

Per Kjellberg
Violvägen 6,186 34 Vallentuna

Telefon: 08 - 511 728 67

e-post: per.kj ellberg@kb. se

Vice ordförande
Hans Ling

HjulstaTorg l, 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,ll3 38 Stockholm
Telefon: 08 - 34 98 80

Övriga ledamöter
Mats Blomberg,

Anne-Christine Larsson, Hans Lehto
Birgit Litzell, Inger Linddn,

Yvonne Mellbjer-Borg, Hans Åberg

JANOs adress är
Täbyvägen 258,187 50 Täby.

Telefon0S-510 50320
Postgiro 19 25 83-3.

Så här hittar du oss
Från Stockholm city (17 km).
Med bil: Fö1j s§ltar mot motorväg
El8 till Norrtälje eller E 4 nomrt mot
Arlanda/Sundsvall.

Els fiilj motorvägen norrut mot
Norrtälje. Ta av vid avfarten Täby
kyrkbyA/iggbyholm. Sväng vänster
och fortsätt över j2irnvägen, diirefter
ftirsta vänster igen vid Badminton-
ältet (Marknadsvägen). Vid Statoil
bensinstation sväng höger och fiilj
Kemistvägen till Täby Park Hotel.

E4 - frlj motorvägen norrut mot
Arlanda/Sundsvall. Tag av avfart till
El 8 nomrt mot Norrtiilje. Se fiird-
beskrivning El 8.

Med allmrinna 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-
ftiltet". Sedan går du Kem-istvägen
till hotellet (ca l0 min).

Bidrag till nästa nummer
av PiJano önskas senast

den 1 oktober 2009.
Skickas till
Hans Åberg

Riddarstigen 7

183 30 Täby.
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E-post: linopino@telia. com

Ttdningen "PiJsno"
Utges av: JazzWubb Nordost

Ansvarig utgivare: Matgit Annerstedt

Orkestertexter: Hans Lehto, Hayati Kafe

och Per Kjellbetg

AD/Layout: Hans Åbery

Tryck: Tryckeri AB Orion
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