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DET aulR vÅn tArugsrR FEST HITTILLS: 1B GRUppER,9 TItyltytARS lviusIK.

P r e 1 i mi n qf Sp olo_l !_d ng:

12.OO Efectric Space Phantasy (=Nicke tiit-tdn Hasse Gardemar)
12.3O Sazz Point
13.00 Suing Lin" (fd Sten Andersson.s Jazzkapell)
13,30 Vårat Band (fO Bosses Band)

1 4.00 Kayza
14.30 Plarket Street Stompers med Gittie
1 5,00 Teddys
1 5. 30 01 I Timers
1 6.00 Jazz Friends
16.30 f,azz Ambassadors

1 7.00 Ambrosia
17,30 O:-6o (ny bebopgrupp f rån lJanderyd)

1 8.00 Hip Bones

1 8.30 Crazy Rhythm

19.00 Lasse Törnkvist- ÄXe Rikner Sueet Jazz Duo

19 "30 Suing Unit ed

20.00 Convention
2O,30 lYtalebranche (= Bijlou tsig Band)

Konferencierer: Thore Suanerud och Bengt Uittström
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Kafeterlan t Blb[oteket fäby C göndagar kl 19.00 - 22.00.

/O/t l,QonnE REvlvnL L /0L coNFu§EO 72ro
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lragtime Rev: Ilans l'e rlsson cor/voc, i 
conf"rsed 5 r carl-Iredril; 0rr je n 

'
Årne osca.rsson vtb/c1-r.A.nders i,iirä'p/t, | ?alle Johnson b' A-'l-i'Dieridi dr'
,'la11e rlnberg bjd/tu,ivoc, Rei Ti.cleström '
ctr/woodbl' 0 sax Anoeal: Jan si monssonr 'rhomas

Take off : IIacke 1)iörksten tse lå?s 1 ffiaffirörie samu-elsnon' Palle

Erstrand "vib. Arne wilhutr,"uon ir- | l'torli ngt Göran muressnn s'

Pe1le Hultån dr. O Trjon sr,efar modern trtole.zz. Saxgrup-

.f,terigen två välkåinda oeh nyclre L upp- l o"t' spel-a.r r ennie Hj'ehaus-komoosi-

:trl#:"ri=::i:iä;{"ln*l;ilH";å;; ; :ilt":"";:.,,ä:l å3?å"?3;1"}:T';}o'
haåe .iu länge Jazzkaflets prrliir.""r.å=a, ; inte frå'sa om en saxlvintett aw t'ex
så vi får,nog- förv+rryra ,*+*eiiää'i-] | Position {1phas sort, Rusikgn 5'r

lokalen! 
r "t Y+å-rG vff e-o 

o ??;tä];'ffi:'rlill*"1ä"bä7ä1":l-:.;t'I :":;';:,Hl-;:;.; HI=lilhif,:";åi:-t, 
- Qf 

- 9- O- O- (r-O njng. §ta.rten skedde pårViisterlång-
I getan sommaren 1981 . Före rl'et ha'de

/qla WfrE?w vncHE i ärffiiil;:lri:r;-1ffi':ir:*lälil ""/* nso Lrr.t§ Ety§Et|s§o^l i:1.:"".3;a':.3Jy":'_ o_ §

3vas7E77- lZ/q r+22, Po/Nrrr oLEoYa.:!.ren Vachd tn, iienry Gustavsson ts
IJIats J,arsson q, !{arti-n Iövgren dr.

svar Carl

mack vare särsl'i1t til-1möteseå ende
+rån Tä.by kulturniimnd" och förva.lt-
ninqen kan vi erbiuda en helkvi'l1
med en av värl.rlens intress:lntn.ste
musikerr 'I'årren Vaehd, mecl lronge-
nial srrensk unphsclrnlnS. Bnrren
':,rsol$ ä,r ju välk:i.nd, dels :i'ör sina
trrrnder och insnelningar ned Scott
iramllton, dels som sinrlfea.rtist.
Stzn,lerds r iazcstanda.rrJs och latin-
1å.tar står nå repertoaren. \ri ,qer
rten hä.r konserten i.nne i "örsalen
oeh hor,nns 1i,vl igt ett a.l .1 a intres-
ser'-de ska få plats!

,T azz Point : -X lre T,"e.tern tp r l,l:--.{nus--'- =-----:_=S el-ander ts . I -i e11 'Torvalr n , Anci ers
Ra.be br ^nd.ers il1r1e::g dr.

!f{q- Ola lii^nneb.'fr f1 , rrq;;1r'-ik 3-r onmd
aS, lra.[n,.;.s 1.,'stri--in pr T:srs-Gunnar
lel-l ebo g, joa.)rlm jenneforr h,
lnikael i:lommd <j.r.

ia.zz l'oint h:r:. fu,nnits cla. ett årr
spelar 50-t:1sbop. .'rte nere sä.1'l an
hli rde I-å-ta.r h.1 j-r det och t1,rnq6l-
nrrnkt h§§ s pil. 'r1r.n 

j'lens snnnne-1- och
solo'l mprovisatj r:nerna. 01eo, som
sö:: si.n rlebrr-t mecl den hii,r srreln'jngenr
hnr också rötte::na i- bebor,, men de
ha,r ocksrir inslag :.lv funli i sin musik.
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Vårt upprop efter ny redaktör flck ett
snabbt srrar. Knappt hade förra num-
ret l-evererate i medlemrnarnaa brevlå-
dor förrän «1et rlngdo. §å nu kan vt
presentera lnte bara en ny redaktör
utan, faktlokt, tvål
Det är Eoeer oeh TalJa Nyborg, som nu
tar över ansvaret för vå.r ärevördlga
tldsl<rlft. nörpte föreäkct aka de lntc
behiJva hära hrrndhurrudet för, r)et har
tjllkommlt untler tldspress och vi ha.r
hel t enkelt lnte haft tlit att ge deu
må.nus' 1 god tld ooh nödlväncllg hJäLp på
traven.

Iioger ooh TalJa gör tlrlnl.ngen hemma. I
köket på Marknadtsvtigen 289. Om dlu har
bil"rler e.l,.l-er textmaterial_ tlLl pI-J.AI{O :
skicka ln rlet till redaktörerna. Den
11/l rä.kna.r vi ped a.tt kJ-ippa lhop aästa
nummer. net bt1r «len nya redaktionens
elddop. Kom tn med bldrag I gotl tlcttilt aesst

STATENS KULTURRÄO 5LÅR INTE TILL-
x6[N I

Som vl h;..rr erinrat om i;idlga.re finns
det en of fi ci el I lrut trlrpoliti.k 1 svertge.
)en vilar på ett enhr-.Iliqt ,tilrsdagshe-
slut från mai 1974, och I:utturpolitl-
kens mål sarnmanfattas i åtta punkter.
Ur dessa vJ l'l vi qärna elte::a fö)-Jan«ie:

trl.rrl turpoliti ken ekal l_. . .

-

:::Ee människor möJligheter ti1l eeen
st a.prnde alrtivltet och frr-imJn kontakt
;iäTGn m}fr-ii sf-o'. - - r-

=mo ffi6FFa T6frfrä're1 alismens neea.ti-
va verlrningar jr.om krrl_turområdet.
.._:llF:!J-_ jn-.Fen_ds_cgltlf 311-sgllpg_q{-ve:ksamhet oeh beelutsfunltinner
i non trr:1tui;niåa;il-- '_

-=ryil i rF l - I lpFtp lirligr --p s! JEL*
lyr gl ]_. j' i Is;1g]§e J,

lndra punkte:: taIa.r om ..,'ttr;indefrlhsl6r,
eftersattr qruppers erfa.t enhe.ter och
beliov, .;l-dre i'i dei:s 1-u1trrr och j-ntorna-
tionellt utbyte.

I.tTan kan natrrrl.igt;vis undrr äver, a.tt
ett så hra nrog::ilm krn an,ta"s Rv erl
hel-t enig Ej.ksdag. Var rlet ka.nske så,ntt ingen bryrlrte slg och a.tt ingen
esentl-iAen trodde att det skulLe bl-i
så. myeket a,v de rnrnä.ml-lga. måIsi,tt-
ni ngspunkterna?

IuLturrådet_ fumLar

Det är kanske jnte ett utslag r-r,v

ogrrrnriacl svartsyn att hs, sådana fun-
derinqar. För vad gom eedlan hände
var att Statens Fulturråcl inrätta-
des för att qöra verkllshet av det
enhäIllga beelutet. ooh eå här tto år
efteråt knn vi se, vad som bl lvtt av
de stolta. intentlonerna,. Att kn1Iå f,§-
sultatet on tffinm€ ii,r nog dct snä114c-
te man kan göra. Det f,tsar slg bI.a
att lrulturrådet lnte ens föIjt upp
sina egne åtgärder med ordentllg sta-
tistjk. Xulturrådet vet lnte säkertl
vad det har uträtti'it eller lnte ut-
rä.ttr:t. De siffror oeh undersök-
nlhgar eom ändå qJorts tyder snarast
på att utveel.llnsen s-bått stll-I4
el"ler gått tatåt.

Vi har siä.Iva. haft möJlighet att
på vårt eget verl.sn.mhetsomr6,de se hur
yslf,rr3rådet fungerar. Yi har bedlönt
att den verlrsamhet vt bed.r-ive- llgger
vä1 i Ltnje rnedt 1974 års 1tu1turpo1.l-
tiska syften. T,äe de å.tta pirn.kteraa
och avgör släIvat JÅIIO arbetn.r verk-
11gen för att aktivera oeh stimulera,
skat:a kontakt, notverka l"on:ners j.a.lie-
mens negativa verkr:inga.r, r,iöi11g-
gö::a. I onstnärltq titveckl-tng och för-
nyelse. Vl s1år vakt om en vrrrdefull
muslktrndit'i on octr stärker dess posL-
tloner. Våra möjliSheter att göra
något verkl:i.gt effektlvt ti11 from-
me. för vår musikf«:rm är oändligt
myeket större än t.ex statllga Rlks-
konserter§ '
Dystra utslkter

DebGbättre har de kommuner 1 I'Iordost,
där vt är aktiva, tnsett v6.ra före-
trätlen. T)e satsar hellrJärtat på oos
oeh det är vl självfalIot myokot
el"ada för. Men on nu Statens Kul'tur-
råri skrrlle nflern rrå ett rtlrtigt eätt,
då borde det oekså stäI1a upp ooh
stö11Ja vår verksrr"rnhst. Iln sr.rtoning
a-v statliga störipengl-r a.v ungefär
den storleksordning som kommunerna
bldrar med, vore rimllgt. fyvärr 1är
vi få. vänta på sådana insatser. Yi
har sökt bidrag i. flera å-r, med. stän-
dlgr svgla.g som enda resul-tat. Senaste
nobhen hom nu i dagarna. Som vanllgt
utan mottverlng. Vi hnr oekså lagt
märkr ti11 att huvudCel-en {rv det stöd
som RårJet ändå ger ti1I en cle1 iazz-
f öreni ngar ha.mnar i Stockholm,
Göteborg och r{o1mö. llecentrallse-
rlng?
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Redaktion:
Boger och Talja
lvlarknadeväg 259
1 Bg z4 rÄsy
Tel: Oa/tAa 31

Nyborg
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lt JAzzKLUBB NoRDosr- (:nruo) :

0rdförande oc6 adressregisterl
Kerstin UaIlerman 0B/756 49 53

Kassör och arkivarie:
Erik tlaesterbarg OA/768 42 48

SekretBrare och bokningar:
Bo Nerelius 0762/7AG 69

lYledlemsavgif t r 4Ot-/budgetår
Postgiro: 19 25 83 3

POLYTONE IIIINIBRUTE 3

med 15" högtalare bytes mot

Minibrute 1 e11en Minibrute 2.

Rlng Bo Nerelius 0752 /706 69 -

CISKELLEDAEC
t,iLl gitarrcirkLar sökas.
Cirklarna är av olika tYPer.
Det finns båds nYbörjar- och
fortsättningsei rklar, abkordspel
och fingersPel. Notläsning vill
de flesta lära. En del är intres-
serade också av annan teoretisk
undervisning. 0m du funderar På
att bti cirkelledare, ring Lena
lvleijerl ABF' Nordost 08/758 04 10
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vALLTNTLINA
1*zzKArE

SWING UNTW
Kay lIIsf snder c1, Sta-ffa.n Fischerström
vib, I'Tans T,idström n, tslas Ia.gerberg

z, f enna.:r:t ^xborn b, Hikan T,exlng d.r.

VALLENTUNA JAZZKAFE - KATTET UED

DEN DAN§ANTA IIUSTKEN

vARl,tA SIIöBGÅSARNA

EKEBYGÅR
Teknlkvägen (rrPf

FREDAGEN 22/2 KL

DEN
Norngården)

.20.00
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