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i Tibb1e Teater den 22 mars samlade
50O - synbarligen och även hörbar-
Iigen belåtna - åhörare.
Musikaliskt sett var d.et troligen
vår bästq fest hittills. Vi riktar
e Lt speciellt tack tiII d.e d.uktiga
Ijud.teknikerna, som för 1åg betainin€
satsade två da,gar ooh genom ettperfekt arbete gjord.e festen tiII enverklig fogt.

JN
Tack också a1la ni, som arbetad.e i
kassan, i serveringen och bakom
scenen{

Iiästa jazzfest börjar vi förbered.a
redan i höst. Då ska vi försöka
återuppliva lite av and.ai,n från clen
första festen, 1979, Vi vill att
ropresenta.nter från ellla d.e} bagiind.e
grupper kommer med i ari:etet med
festen, redi.r.n från första början.

uts&gs,vid"årsmötet i Viggbysalen den
(?/J. Jan Aberg (ord.förand.e), Gun
Aberg (kassör) och Bo Nerelius (sekr)
omvaldes. övriga orrlinarie 1ed.amöter
bl-ev UIla Sritt Cumlin, Kerstin
Wallerman och Birgitta Wikand.er.
§uppleantorr Lars Gottfried.z, Lars
iliilow och J örgen Nomman . '

Årsmötet ägnad.e en stund. åt att d.is-kutera tredje Tazzfesten och frågan
om l:.ur våra meti.Iemmax ska kunna akti_
veras mera. Vi tror att d.enna d.isl<ussionär speciellt viktig frur i tid.er av
ned.slcärningar på kullurområd.e t.Vi ska återkomna ti1l frfuan
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li, ffi llå å;d*rmä-
sarnamangemang, d.å kommer gruppen mBÄ på besök.
EGBATS musik kan väI närmast kamäktäro
EOSASrs musik kan vä} närma,st kamaktäriseras som Jazzrock. Men utantvokan ät Tazznerrren stark i EsBA:s musik. och und.ra på d.et, med. såoerhört fina jazzmusiker som gruppens med.remmar är. TVå av åem har
d.u för övrigt hört på Jazzcaf|et i and.ra sammanhang många gånger:urf Ad.åkor som spolat d.är med. Jazz Friend.s och criss cross och
Stefan Blomqvist som spelat med. Johan Alenius grupp. bipiga med.lemmarär uIf, And.ersson, tenorsax och fröjt, tbd.dy l,Iaiter, bas ocf, Leif
I,'red.rikssonr t:lrmmor.
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Vilrm trgnerr bill 200o. Blruncla under Lid.en

i en stor skåL. fi}lstitb däroftor 50 gr'
Smillt sed"an lite punk och tillsätt d'ebLa

3 dI. 7azz, med. 't tfZ ,tt. IaLin
rook. Itör ti L L e Lt jiimn! switr6
und.er omrörning. iom d'ekorabion

öm xEr
kan rekomrnend.erasl Staffan Öfberman an I[at l,ias TorelI .. 3o lJiklund P. t
Chrigtian §pering P. i j _-_ r. , -i:ffitetextrakanocksåensynthesizertiLlsätbasmedjärnrra
mellannrn. I'ors8k sed"an forma d.etta tiII @"apgtet e.t på en smord. plåt
som sed.an ska vara i ugnen 30 - 35 min, och ni-får varm musik. Smaklig

måItid. önskar 4t9-§§,L.ryr rloffiSltoGS
.&r av d.e största överraskningarna på årets jazzfestl Ett ungt

Ii";' girrg-uoro gått framåt med. stormsteg. Programförklaring:
i-Vi äpulrr moåer4 ea.zz, helt enkeltr rr säger l'lagnus'

Sii,ttnilgr naerro=-iof,"tr"i=ti, tp/nU, Ilans Gardemar p1 Peter Niss ge

Po bter Granlund. b, Bengt Birath d'r'

Reoept
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e glausson voo., Dan Petersson as/ls, Lars Gottfried'z gftt'
I'rendel b.

libt viclaroutveokling av Sruppen I'Annanisrtr som Var med. på förra

;r;f;;t;". fa rcpärtoar"rrstä, musik er,v parkerl John Lewis,

iars Gullin, Lasse Färn1öf och svenslt folkmusik'

BtrYTH}lt
Den svenska hotkvintetten med. inte mirtflre än två Ärms Lrong-

siipen,riaterr Classe Sroclda och Mikaer Seland.er, Mjukr-vårdsamt

"nerrsig 
30-talsjazz karaktäriserar gruppen, som 6enom åren

blivit mäkta populår p$' Tazzkaf6et.

Sättningent Claes Brod.d.a as och ts, }'likael Seland'er, Änd'ers Rabe

och Ronnie Holmqvist 8r Göran Lind b.

T/§ Wsri{r.(67
FoRtr§. rtäSre slPA
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Det var läng'e sedan sist nu - vårt kära Alligator Jazz Band.

har legat Iå6t ett tag, rnen äniligen är d.om tiilbaka igen.
Dessutom med" några spännand-e övemaskningar i form av gäst-
solister.
Sättning: Hans Karlsson och Pelte Holmström cor, Arne Oskarsson
vtb, Lennart Brund.in p, olle Brosted.t b, Rei Tid.eström d.r.

tw lu[BDus
Christer ed.land.er pr Peter tr'egerström g, Kennet Erlksson b,
Filip Kvissberg dr.

Rocktrazz av - sannolikt - mycket instressant sla4i, Christer
Odl-ander - N.0.-Jazzeyul Bud. Powe1l - brukar inte s}äppa någon
d.åIig musik ifrån sig.
Beträffande orkesternamnet: Christer vet inte varifrån han fått
d.et. I 'rI,illa uppslag'sbokenrr (ltatmA 1958) har vi d.ock hittat
fö}jand.es''@,väI}uktarideo}ja,Bibe}nskoste1ignardus,
som erhåIles av rotstockon hos en i llimal.aya växand.e ört av fam.
Vaulerianacoog . rr

t{lKl.§ wlueir KuASTETT
Patrik Edgren ts, Niklas wi116n p, Per Broman b, Ilans Henretba d.r
Plus högintressant, hemlig gästsolist.
Itrilrlas wi}16n - f.d. TazzfestLjud.teknikel, f .d.. musiklärare -
slog 3u nästan Goose Bobs publikrekord. när han och krrartetten
senast visad.e sig på Tauzzkafået. Den här gången - SYTTEIIDE MÄr
och arrtj-n8 - ska rekord.et rykar lovar Nikras. Det blir så blandat
som möjIigt, musikaliskt sett, och norska nationalfärger.r
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porto ooh alltingr så,

orlr ilet är ju lnge
ör alltt

Hf?r','m
ANNAR, ÄR, Dtr
Av PtIAifo vl SKtclGB Ttrt D\!

Det blir på tok för
tyvärr, tyvärr, nu

Därföx ber vi rligt
stora pengarr tren vi behöver pengarna
d.ig som meaLernl

$rrt mod. tr1y,ok,
rnåsto vl slutaj
lje talå! d.ina.

Postgironumret är L9 25 83 - 3
Banlcgöronumret iig : aZzt 
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har hlttills artat sig bra
betalande första kvällen, {l
uppenbarligen nöjd. publik.

för jazzkafdet
betalande d.en

i Vallentuna"
and.ra. Dansant

24/4

2',2/5

DAII8 TltrrmDJm ?, M!
\rad"jazz Stockholm har und.er våren en rad.
danskräI1ar på ^Ramona, en vacker ilanslokal
på Söder i Stookholnr med. rair av Nalenrr.
Många fina band framträd.er; b1.&. vårt
egna Eh'Ia-3as.
FolköI och smörgåsar ser'\rexas, och entrdu
är 30g-. Dansen börjar kl 20.00 och håller påtill kI. 23.0O - al1tså på vettiga tid.er föi
oss som bor utanför stan.

Vi kommer d.åirför att fortsätta vå16n ut. Det blir såIod.es
dunsant Kaf6 i lX<ebygår'den kI. 19'"

Convontlon
lh la-bae Jozz ,tland.

0urmar Olssong Orkos'ter
Crazy thythm

- Viirt går aporna,
sig?
- På APOTH(J

när de ska ut och roa

Här är vårens prosram:

a/q EE LA BAs JAZzBnNn

L5/4 MUSIC COMPAITT med. bI.a.
Zt/q Kml]ry ]AvE]iN }{ED Drxro
2Z/+ Km[Nr DÅVEArf MED DrXrE
zg/q cAvE S'rOlrPERS

På Ramona
Folkungagatan Il{
Te}. {0 01 01

(mitt emot Texaco)
nEt a566300

f ns trument , ti 1 lbehör ,
Nytt och begagnat,
Rabatt för medlenrmar.
öppet: måndag - fredag

PIA JÄRIO

GROUP 53

GROUP 62

Ohristian fieh 
iistipelrdiurn !i

l.'vr;r trnrlrlomlrr lrck i söndaqs ling. De övriga tre sttpendtater' i''
,,iutt,, *iip.',,,tit'r ur londen 16r na heter Virtcent {onS (9qllo.l' I
.,,i*, .u*ik"ttrtterande i Täby. Elisabeth Hult block- I
ilö,iäJ';iå:'h";;i; ilä flöjt, piano och knrmhor".)-g:l'!

i:;ruu$;;1:11ffi ;, il*'§,, ?T':{"'i.ä;f"t$ä 
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PI.JANO

Organ för Jazzklubb Nordost (JAIIO)

Red. och lay-out: Jan Åberg
Red.sekr.: Ulla-Britt Cumlin E
Adress: PI-JANO :
c/o Aberg I
Vikingavägen 53 ,
183 43 rÄBY 

E

rel. 0762/L2267 (hem) 
E08/ 44 93 40 (arb)

hTÄevMusDts
adress: Xoltrastvägen
Norskogen - Näsby Park

Välkommeni Kenneth Staag

noter.

15.00 L8.00
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