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Hej alla jazzvåirrrrerl

Tiink att åtta tinrnar kan gå så fortl Ja, jag tänker förstås på'r

JAM:s ELFTE JAZZWST lördagen den 27 oktober. Stäumingen var
fin, massor 4v god musik och ca 150 besökandel

Det kiindes rätt att vi valde att vara på Föreningsgården i år,
det blev lagcrn trångt och mysigt. Calles skivbyteri, Jannarnas

frågesport och Ingemars filmvisningar uppskattades av många,

llksom Maries goda bakverk!

Egentligen är det kanske inte rätt att niimna nåLgon musikant frarn-
för alla andra, men jag tror många med mej kåinde litet extra för
K:rud Jörgensens och Bengt Hanssons enorma spelglädje och fantas-
tiska samspel, Jazz på högsta nivåt

Blonmans Dixieland Band inledde i Täby C och spelade och tågade

med den äran. Paula av l{almborg med Bim Bom Bossa förmedlade sköna

bossa-nova-rytner innan det var dags för Knud och Bengt. Se-n kom

alltid lika härliga Eh la-bas, följt av Stig Söderqvists häftiga
Be Bop Unit. En av höjdpunkterna var förstås trion Arne D, Rune G

och Arne W. Synd bara att så många gick före kvälllens färgstarka
avslutning med salsabandet Kimbara ned kapten Schenström vid rodretl

Ti1l sist ett stort tack till alla som var med och hjälpte ti1I att
göra Jazzfesten til1 en av årets höjdpunkter.

ifu ser vi frain qnot nåista begivenhet: JAN0:s JLLFEST den B december

som ingen får missat Köp biljetter i tid - de bnrkar snabbt ta slutl
En ny festkornnitt6 har just bildats i dagarna. Den gör a1lt vad den

kan för att göra äruru en svängig och glad fest i BergtorEsskolan!

Birgitta A
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18/11 Per Lindborg Trio
0utfront

Tri on: Per L'indborg p/tb , R'igmor Bådal
Ulf Möller dr.

0utfr"ont: Lars Lindgren tplfth, Mikael
Råberg tb, Esbjörn Svensson p, Jan
Adefelt b, Raymond Karlsson dr.

Trion består av unga musikstuderande
vid Ingesund, repertoaren är standard-
låtar i akustiskt utförande och en
del eget materia'l i nom samma sti I ram.

0utfront gör s'itt andra besök på Jazz-
kaf6et, första gången var mars -88.
Det är en väletablerad grupp 'i elit-
klassen, bildad för åtta år sedan, av
en lustig slump iust v.'id Ingesund, så
det här blir något av en temakväll,
Ingesundsjazz, mogen och nyare. Stil-
mässigt ligger dock 0utfront något
1ängre fram, man gör visst bruk av
synt t. ex , men sti I formel n är i nte
fusion utan bebop. Materialet är
huvudsak'l 'igen av egen ti 1 l verkni ng .

0bservera att 0utfront böriar spe]a
redan klockan 19.00!
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25/11 Leif Persson Combo

Stockhol ms Jazzorkester

Combon: Christer Fröss6n p, Anders
Eklund b, Lars-Erik Larsson dr,
Leif Persson voc.

Jazzorkestern: Anders Malm, P0 Nyhl6n,
Per i'lond'in tp, Sigrun Djönnes-Jacobsen
Lars L'inds rijm tb , Mi kael Snel I man
Mats Behre as, Hans Jakob Nilsen
Lars H'il dingsson ts, Ulf Nohnl ander p
Anders Lindberg g, Erik Hagersten b
Hans Lind dr, Karin Ljungström voc.

Två välbekanta grupper för oss kaf6-
hab'itu6er. Båda hördes hos oss i fjol ,
sättningarna är oförändrade sedan
sist, om inte Jazzorkestern har något
vick. Det blir alltså standardlåtar
med lätt bebopfärgning av Vallentunas
Frank S'inatra och hårdsvängande stor-
bandsjazz av klass'iskt snitt. Jazz-
orkestern har allt'id varit ett fest-
och dansvän'ligt band, och på senare
tid har man genom samarbete med bl.a
The Rhythm Hot Shots visat, att man
kan leverera musik som duger för
ädlaste Lindy Hop.

PROGRAM
TABY JAZZCAFE

Söndagar kI 1 B
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FöreningsgärdEr't , Bibtiotekshuset Täby Centrum



PROGRAM
TABY JAZZCAFE

2/12 Annica Grundström Kv'intett
Lars Jansson Trio med Ove
Ingemars son

Kv'intetten: Alberto Pinton bars/fllbcl
Johnny Johansson g, Annica Grundström voc
plus bas och trummor.

Lars Jansson; Ove Ingemarsson s, Lars
Jansson p, Lars Danielsson b, Anders
§el I berg dr.

Ni har hört Annica Grundström en
gång förut pä Jazzkaf6et, det var
i april i fjol, när vi presenterade
en "Vocal Parade" med elever från
Kulturama. Annica gjorde då två
låtar, en ballad och en bossa med
Christer Fröss6n och kompet. Nu

v'isar hon upp l'ite mer av sig sjä'lv
under en mättad tinrne. Vi vill på-
peka att hennes gitamist inte är
någon mindre än "Jonny Guitar" från
Sandv'iken, samme läckre gitarrist
som kompar Lena Jansson i gruppen
J 3.

Lars Janssons trio, för dagen med
färgstark gästso'list, har nu elva år
på nacken,&n har gjort fyra p'lattor
och turnerat vida omkring. Musiken
kommer i stor utsträckn'ing från
kapel lmästarens penna, han hör t'i1 1

våra främsta kompositörer i genren.
För Ingemarsson och Danielsson är
det för övrigt debut på Täby
Jazzkaf6.

Lars Jansson kommer höljd av ny-
vunnen ära , kan vi ti'l 1ägga : Han
har tilldelats årets Jan Johansson-
stipendium, "för sin säregna ska-
parkraft som kompositör och pia-
ni st" .

1 g, g 0

Söndagar kI 18.00 21.00

Föreningsgården, Bibliotekshuset Täby Centrum
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TÄBY
TnÄvnR,u AB

Familjeföretaget
med personlig service

Allt I byggnads.
materlal och trävaror

HAGBY OANO
183 43 TABY

0762-203 50

öppETT r DER :

Va rdag a r
Lördaga r
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//€ eAfis(€

ANDRINGAR OCH TILLAGG

"Täby Tenor Twins", vår stora lokal-
bands'id6, blev något av en smash
hjt. Så här såg sättn'ingen ut:
Pelle Andersson, Erf ing Ribb:ing ts/c1 ,
Jan Sjöblofl p, Sven Hessle b, Janne
"Loffe" Karlsson drlvoc.

"Not Be Bop" under ledning av Roger
Krieg gjorde sitt allra första
framträdande någonsin den 14l10 och
debuten blev mycket lyckad. Sätt-
ningen stämde med den vi hade an-
givit, sånär som på en sak, den
annonserade percussionisten var
'inte med (fast det svängde ordent-
ligt i alla fall).
Den 4/ 1 t hade vi' återbesök av den
utmärkta Carl sson-Lundgren Kvartett.
Gruppens nye basjst heter Dan
Berglund (vi hade fått en bokstav
fel där).

ADRESSEN TILL FURENINGSGARDEN

har v'i hittills angett med ett en-
siffrigt numrner. Nu har vi ändrat
på det. Enl 'igt en stor, f i n skyl t
över entr6n anges adressen vara
Attundafältet 12. Det är också den
adress taxi använder.

Vi fick den tidigare adressuppg'iften
från förra upplagan av telefon-
katalogen. V'i har också fått veta,
att den ursprungliga adressen, som
byggfirman John Mattsson använde,
var Attundafäl tet 2 - 4.

0m n'i tjttar i den senaste upplagan
av telefonkatalogen kommer ni'att
hitta Föreningsgården under rubri-
ken Täby Kornmun i Företagsde'len.
Där anges rätt gatunummer, men
fel gatunamn... V'i får hoppas att
det blir rättat tjll nästa upp-
laga!



kuhrcn!

Mänga känner kanske inte Piren-
iterna som de glada fyrat vi är.

Vi är nog mer kända som ett
renodlat fastighetsbolag noterat
på Stockholmsborsens AL-lista.

Pirens affärsid6 dr att vara
marknadsledande på att utveckla
fastigheter och hyra ut dem till
näringslivet i norra Storstock-
holm. Sveriges mest expansiva
kommersiella sektor.

Vårt mäl år att skapa en tillväxt
i substansvärdet som väsentligt
overstiger inflationstakten och
samtidigt ha en synlig vinst, som

möjliggör utdelning i nivå med
branschgenomsnittet.

Pirens fastighetsbestånd dr r

dagsläget marknadsvärderat till ca
tre miljarder kronor.

Vi ses pä Jazzclub Nordost!

AB Piren, Box 35, 18211 DANDERYD,
tel 08-753 38 00.

/
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PLATTAN "JAZT I SVERIGE"

kormer att göras av Stina Nordenstam
och hennes grupp Flippermen, där b'l .a
Christian Spering ingår. Detta har
gjort Stina till en av landets mest
intervjuade jazzmusiker. Ni har läst
om henne i Jazz-Nytt och, förmodar
v'i, i 0rkester Journalen. Vi vill
också gärna fästa er uppmärksamhet
på en artikel om henne i Rikskon-
serters t'idskri f t Tonfal I et. Mer
om den sistnämnda publikationen
fö1 jer här nedan.

lov tft?rQD Wr of A o§Af4
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FOLKUNIVERSITETET!
- Österåker - Vaxholm

SKIVTI PS

Vi blir alltid lika 91ada, närgamla bekanta från Täby Jazz-
kafä får tillfälle att göra sig
bemärkta ute i världen. En grupp,
som v'i kunnat fö1ja genom åren
och som stadigt har utvecklats
till att bli bättre och bättre är
Carl Fredrik 0rrjes trio. Ni kan
höra den på en inspe'ln"ing från
1987 , med framl idne Kurt L'indgren
på bas, på en CD från märket
Dragon. Plattan heter "Lady M",
Dragon CD 189.

VÅI-XoMMEN TILL
Täby - Vallentuna

Folkuniversitetet - studieförbundet i Centrum,

vi ser fram emot ett spännande samrbete med JANO!

FU:s uppgift är bl a att sprida kultur, dår passar
såmarbetet med JANO väl in.

FU år ett studleförbund, tillika stiftelse.
FU är helt fristående, inga bindningar åt något håI1.

FU:s huvuduppgift år folkblldning/vuxenutbildning,
f rämst genom studecirklår.

FU anordnar uppdrågsutblldningar efter önskemå1.

ry_,k-,k-U

ry-atsEr Folkuniversitetet
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EGEN STUDIECIRI(EL

- Ni som spelar tlllsammans eller planerar
att göra det

- Nl Eom vlll studera något t ex ur jazzens
hlstorla och eller dess legender

- Nl 6om har ett gemensamt intresse och VILL VETA MER

vålkommen tlll oss, vl hjälper er att komrna igång.
Vi kan även betalå.vi§sa kostnader för cirkeln.

vi har öpp€t vardagar mellan 09.00 - 17.00. Når vi
inte är dår, 9år det brå att låmna meddelande på
te Iefonsvararen.

Vår adress: Akerbyvägen 82-84 (Storstugan) tel: 768 0B 50

Kursverkamheten vid Stockholrns universitet



NASBYPARK CENTRUM
TEL 08-732 04 45

APOLLOTEATERNS KALENDER HÖSTEN .90

MANDAGSKVÄLL PÅ APOLLO

GOOD BITS
Sver§es roligaste engelsmån KESSELOFSKI &

FISKE'present popular songs and sketches

combining ol€ments ol Music Hall, Stand-up Co-
medy and Vaudeville. The material is written with

a S*odish audi€nce in mind."'Humg,och hfut
tempo." DN

FILM FÖR BARN
Jönssonligan dyker upp igen

Asterix och Cleopatra
Den oändliga histolien .

lGlle Anka & Co

Ahiv Urqdom
6-12 år. Tel:792 40 94

APOLLOREVYN
PÅflBBLETEATER

Stockholmsområdets största nyårsrevy.

PREMÄR på nyårsafton kl 16.00.

MIDNATTSFÖRESTÄLINlNG med nyårsvaka

och champagne böriar kl 22.00. Spelas som all-

tid på Tibble Teater.

Arets revy blir den siunde i ordningen.

EN SPEKTAKULÅR SHOW MED SKETCHEB,

SÄNG OCH DANS.

Högklasslg underhällnlngl
APOLLOREVYN PÄ TIBBLE _ EN THADIIION!

BOKA I GOD TID!

TURNEPROGRAM
PERSOilLIGE VBEESWJK
Guldkorn ur Cornelis visskatt.

FRAI MilPASNLL §JÖSAIÅ
En musikdramatisk resa i TaLÖes farvatten.

CU}W}'EiI ALEXANDER (rcH $GÄR'AKIEN
En töreslälning lö( bam om miliö/ård.
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I A" det någon som har texten,,.!i1l
t
! "THE GYPSY'!"? Den heten |ILOLITA" j
t
! "rerl"k version. Kan någon vissia
! melodin i sticket för mej vole det
ai toppen, - Harmonlerna har jag.,.:,0
|l:.i K.c. Aspmah o7:Gz-792E5ti

tr*rrrrrrrrttrrrrrrrrrrrrrrretrtrtttttltrtiI :'
! Morfar Tage fixade mig ett {lint
i Pear1 trumset (bastrumma virvel-
! trumma (udda) 2 pukor lgolvpuka
! hihat 1" cymbal + stol ) men nu har
t jag fått annat för mig, så Du som
I at intresserad kan f'å köpa hela
I rubbet vät inslaget för 5.000:-.
I nirrg Tage Svedestig 755 59 22
! eller mig
i Joachim Inlilson 0764 /855 23I
a

Rikskonserters tidning, har fått
ny redaktion och undergått en rejäl
ansiktslyftning. "Förr", skriver t.ex
huvudkommunens andra morgontidning,
"var Rikskonserters Tonfallet en sån
där publ'ikation man bl äddrar i genom
som hast'igast... Nu är det annorlunda.
Nu bläddrar man inte längre 'i Tonfallet,
nu läser man den när man får den i
handen. "

V'i i nstämmer hel t. Det är, v'i I I v j
framhå11a, också fortfarande så att
nrenumeration på Tonfallet är helt
grat'is. Ring 08-791 46 00, så
ordnar det sig. Ansiktslyftn'ingen
ägde rum i och med nummer 4:90,
den intervju med Stina Nordenstam,
som v'i nämner om här ovan, f inns'i nummer 5:90 .
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Stockholms första specialski\raffiir ftir
i*roch klassiskt.

Alltid senaste nytt!
Stor amerikansk import!

_ 
Vi satsar-på: - personlig service - hogrt" ljudkvalitet

och hos oss kan du beställa vad som helst j utan extra kostnad.
Och du kan naturligtvis lyssna på våra skivor innan du bestämmer dig.

AlhiJazr,!

Tulegatan 37, I13 53 STOCKHOLM, Tel:08/l28g 88.
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Ordförande

Birgitta Andr6e
Eskadervägen 32

183 s4 TäbY
tel 08/756 8s 03

*
Sekr. o. bokningar

Bo Nerelius
Teknikvägen 17

L86 32 Vallentuna
tel 0762/706 6e

748 98
*

Pi - Jano
Kerstin Wallerman

Tingsvägen 3

L83 40 TäbY
tel 08/756 49 53

*
Kassör o.

Medlemsregister
uargit Annerstedt

Täb1vägen 258
L83 44 TäbY

tel 0762/503 20
*

Postgiro 192583-3
IC€ CPEÄM KOUffL


