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Program januari-mars 1999
31/1
7/2

14/2

Brazz Brothers
Hacke Björksten Kv artett

Mårten Lundgren - Hans Ling

Kvintett
21/2

Alexandra Band
Smooth Bop Quartet

28/2

Jamsession med Huskompet

7/3

An Jazzklubb

Bernt Rosengren med
Carl Fredrik Orrje Trio

Nordost

.

Taby

Kultur-

och

Fritidsnämnd

. Studieförbundet

Vuxenskolan

Jazzvänner!
Gott Nytt Jazzär 19991
Detta år kommer att innebiira 20-årsfirandet av tillkomsten av Jazzföreningen, Jazzklubb Nordost. Vi har tänkt att det konkreta firandet
skall bli den 18 april med musik från klockan 12.00 på dagen precis som
det var en gång i begynnelsen. Då höII vi till i Tibble Gymnasieskolans
aula. Nu har vi ju ett hus, Täby Park Hotel, som vi får lov att använda.

Vi kommer under året att höja avgiften något på entrdn för medlemmar,
från 50 - 60 kronor och abonnemangskortet till 350 kronor. Själva
medlemsavgiften fastställes av årsmötet.

Året som gick var gott. Vi hade god publiktillströmning. Vi börjar bli
bortskämnda nu och tycker att allt under 200 gäster iir för få.
Genomsnittet åir 161, vilket ju kan jämföras med42 niir det var som bäst
i föreningsgården. De musiker som kommer åir alltid glada fff att fä
spela hos oss. Vi tår mycket beröm. Det gör att vi försöker arbeta ännu
bättre för att leva upp till det goda rykte vi fått. Det gäller att vara
ödmjuk och göra sitt bästa.
Ingen förening klarar sig utan medlemmar så Du har en självklar del
den goda utvecklingen. Välkommen att delta även detta år.
På återseende

Tillgivna

Birgitta Wikander

PS. Nortera attkallelse

till årsmöte finns med i detta medlemsblad.
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TABY JAZZ CAFE,
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby
Söndagar kl 18.30
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Brazz Brothers

Jarle Förde tp/flh, Jan Magne Förde tp/flh,
Runar Tafiord horn, Helge Förde tb, Stein
ErikTafjord tu, Marcus Levin dr.
Fem Norrmän från två familjer och en
svensk trumslagare. Två trumpeter, en
trombon och ett valthorn i fronten. Tuba
och trummor i kompet. Det låter lite udda,
inte sant? Låter som ett band av den fria
improvisationstyp som er tillgivne sekreterare brukade boka några enstaka gånger
förr i tiden.
Men ryktet börjar nu sprida sig ut över
Norden och övriga Europa attBrazz

Brothers är något annat. Ett friskt svängande band med stark scenutstrålning. Ett
typiskt roligt band, som folk gärna reser
några mil extra för att få höra. Sedan ett
antal år tillbaka brukar dom dyka upp på
Uppsala Winter-Swing. Där har många av
vår förenings medlemmar hört dem. Och
följaktligen har det börjat höras önskemål
att de också ska få komma och spela hos
oss. Och nu kommer dom!
Brass Brothers spelar egna kompositioner,
som blandar influenser från dixieland,
modern jazz och folkmusik från olika delar
av världen. Numera turnerar man expansivt, c:a 150 dagar per år, dels i Norden,
dels i såväl väst- som östeuropa. Tanzania
har också fått besök, och från 1993

Brazz Brothers
Uingst t.v syns framlidne Egil Johansen, som nu har eftertrr)tts av sin elev Marcus Levin

startades ett samarbete med den tanzaniska
gruppen Tatunane, vilket ledde till ett program kallat "Afrobtazz", som rönt uppskattning i konsertform och på CD. I no-

vember 1996 besökteBrazz Brothers USA
och höllkonserter och seminarier i New
York.
Brazz Brothers har också samarbetat med
symfoniorkestrar, körer, storband och
musikkårer. De har turnerat i både norska
och svenska Rikskonserters regi. Bland
berömda solister som gästat gruppen kan

nämnas John Surman, Lester Bowie, Don
Moye och Sissel Kyr§ebö.

Brazz Brothers har hållit full fart i karriären. alltsedan starten 1981. Vi är stolta och
glada att få inleda vår jubileumssäsong (vi
fyller 20 i april!) med det hiir eminenta
bandet!
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Hacke Björksten ts, Lars Erstrand vib, Arne
Wilhelmsson b, Ronnie Gardiner dr.
Kommer ni ihåg Täby Jazzkafös
första lokal, gamla Viggbysalen?
Det var mycket lokala band då,
och få proffsgrupper. Några av de
mer ungdomliga Täbybanden, t.ex
dejgruppen Goose Bobs eller unge
pianisten Christer Bull-Simonsens
Basement Swingers kunde ändå
dra rätt mycket folk till den lilla
inrökta kvartersgården. Men första
gången vi kunde notera ett tresiffrigt besökarantal det var när vi
presenterade just den här gruppen.
Den hette Take Offpå den tiden
och kompet såg lite annorlunda
ut. Men herrar Björksten och
Erstrand stod i fronten, då som nu.
Folket jublade!
Det har blivit en del återbesök från
de båda herrarnas sida genom
åren. Dock har de inte framträtt
tillsammans hos oss sedan den
gången, den25 oktober 1981.
Så nu säger vi: Välkomna

Hacke Björksten

till nytt

Take Off med publikfavoriterna
Björksten och Erstrand med gamle
basveteranen Arne Wilhelmsson
och den ofta önskade trum-

ekvilibristen Ronnie Gardiner. Lars
Erstrand är nog den ende vibrafonisten i
världen, som lyckats bjuda Lionel
Hampton spetsen på allvar. Och Hacke
Björksten är svensk jazzhistorra: Eget band
på Nalen 1955 - 61, OJ:s Gyllene Skiva
t956....
Det borde räcka för en helafton, inte sant?
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Mårten Lundgren Hans Ling Kvintett
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Mårten Lundgren tp, Hans Ling ts/voc,
Woytek Rutkowski p, Rune Enlund b, Stefan
Rosenberg

dr

Här kommer en kvintett med unga musiker,
exponenter för vad man kanske kan kalla
mainstream- swing eller mainstream-bebop.
Hans Ling, mer än välkänd för Täbypubliken, är ju en tenorist och sångare med flyt
och fin frasering, även välkänd som vibrafonist i Tommy Löbels Swingband. Mårten
Lundgren har vi hört t.ex i gruppen Bop
Stew (med Magnus Blom och Mattias
Algotsson) och i bandet Dixie Project.
Dagens kvintett är sammansatt speciellt för
den hiir konserten. Räkna med avspänt
energiska improvisationer över j a zzens
bästa standardmelodier. Ung jazz frän
stockholmsområdet, när den är som bäst!

Hans Ling
Foto: Sven Boija
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Alexa*Ara Bimd,,,,,,,., : .,,.,
Smooth Bop Quartett
.
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Alexandra Band: Alexandra Nilsson tp,
Jonatan Fast ts, Kalle Sjölin p, Björn
Andrist g, Palle Sollinger b, Jon-Erik
Björänge dr.
Smooth Bop: Per Kristensson tb, Jacob
Ullberger g, Henrik Löf b, Hans Karlsson
dr.

Vi har alltid strävat efter att bereda speltillfällen för de verkligt intressanta lokala
jazzgrupperna. Den htir säsongen, när vi
fyller 20, presenterar vi - förutom det sedvanliga jammet - fem sådana konstellationer. Två av dem kan ni höra denna afton.
Båda har övervägande unga medlemmar.

Mårten Lundgren
Foto : Christer Landergren

§resö Jazz & Blues Club
Restaurang Masten

Alexandra Nilsson rir en uppåtgående
stjzirna på trumpet. Hon har gätt musiklinjen på Sodra Latin, hon är 19 år och
studerar f.n vid Fridhems folkhögskola.
Dessutom är hon privatelev till Gustavo
Bergalli. Alexandras grupp består av jämnäriga, som alla gärjazzlinjen i Skurup eller
Fridhem. Man kan notera, att det finns
ärftligt påbrå i en del fall här: Om vi säger,
att Kalle Sjölin kommer från Uppsala och
Jon-Erik Björänge ar frän Sandviken, så
kanske ni själva kan räkna ut hur... Bandet
har bildats helt nyligen och detta är deras

Tisdag 2febr. kl 19.30
Harlem Jazz Camels & Dan Barrett
förband Jenny Eriksson med Tyresö Jazz
Band
Konsertkvällar diirefter b]nr den 23
februari och 8 mars.

Den27 mars planeras en lrteniazzfestival.
Den24 april är det åter dags för Slottsbal
på Tyresö slott.
Jazz ä Gud blir det den 2 maj i Bollmoradalens kyrka

Alexandra Nilsson

offentliga debut. Alexandra berattar, att
Clifford Brown är den som står hennes
musikaliska hjärta ndrmast, men att
gruppen också har hämtat inspiration från
Kenny Wheeler och Jonas Knutsson.
Smooth Bop Quartettär frän UpplandsVäsby. Senast ni hörde initiativtagaren
Jacob Ullberger var i en annan grupp av
samma format, Hot Igloo Quartet. Drir
samarbetade han med unga trumpetaren
Karin Kristensson. Den håir gången är det
Karins bror, trombonisten Per Kristensson,
som står för blåsarstämman. Och i kompet
lägger vi märke till en beprövad swingveteran, Hasse Karlsson. Det blir en
intressant dynamik, med den beboporienterade Per och Jacobs Jim Hallinspirerade gitan.
Morgondagens stjärnor idag - var med från
start!

Haninge Jazzcafe
Folkets Hus
Handenterminalen 5
Tisdag 2 febr: Roland Keijser Kvartett.
Bebop baserad, svängig musik med rötter
i 60-talets småbandsjazz.
Tisdag 9 mars: Hjalmars Jazz.Engrupp
som bjuder på den något aldre jazzens
örhängen.

Måndag 12 april: Sångerskan Anita
Söderberg med Staffan Hallgren och
husbandet Mathias Algotsson Trio. Som
alltid, smakfull sång till Staffan och trions
lyhörda ackompanjemang.

Musiken startar varje kvällkl 19.30
Entrd 100 kr, medlemmar 80 kr., gäller
även medlemmar i andra SJR:s
jazzklubbar.
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Smooth Bop Quartet
Fr. v: Hasse Karlsson, Henrik Löf, Per Kristensson, Jacob uilberger

Tommy Larsson P, Jan Ottosson b, Ingemar

Biörkman dr.
Så är det dags igen

för alla sångare och

instrumentalister, som vill förena sig med
vårt oöverträffliga Huskomp och göra en
afton i omviixlingens och swingens tecken.
Fri entrd som vanligt och plats för alla, som
vill vara med. Höstjammet (se annan plats i
detta nummer) var svårslagbart, men låt oss

i alla falI försöka!

til
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Tommy Larsson ledare för Huskompet
Foto: Sven Boija

välkommen titl studieftirbundet vuxenskolan och TMI!
TMI - Täby Musikinstitut ftir alla åIdrar
TMI har studiecirklar f<ir dig som vill
Instrumenten åir Keyboard, Elgitar,

låira dig spela.

Elbas, Trummor och Slagverk.
TMI har även undervisning i sång,

piano och akustisk gitan.
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studiefiirbundetvtuenslcolan, Kemistviigen 14, Box 137, l8i 22 Töby
Tel: 08-756 40 60,756 50 60 Fax: 08-756 1l 60

Bernt Rosengren, som startade sin proffs_
karriiir 7957,har vi hört förr hos oss. Dels
med gruppen Summit Meeting, dels i olika
mindre kombinationer, bl.a i trioformat
med Knud Jörgensen och Bengt Hansson.
Och när vi hade Jazznksdagen här i Täby
var det Bernts storband (fast under Rune
Carlssons namn) som stod för musiken vid
I azzr iksdags b anketten.

Bernt Rosengren sax &flöjt, CarjFr"drii,
Orrje p, Per-Ola Gadd b, Bengt Stark dr
Svenska Jazzriksförbundet brukar, med
visst stöd från Rikskonserter, välja ut några
välförtjänta svenska jazzgrupper, som får
göra turn6er och radiosändningar över hela
landet. Från SJR:s sida är det jazzklubbarna

Musiken iir förstås rotad i 50- och 60_tals_
jazzen, som Bernt var med om att forma.
Trion iir lite yngre, men bekänner sig till
samma stilideal. Om ni vill lyssna på hur
de h2ir fyra musikerna kan låta tillsammans
vill vi rekommendera deras nya CD, ,,plays
Porgy & Bess" (Liphone 3T67).

i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås
och Umeå, d.v.s Fasching, Nefertiti, Malmö
Konsthall, Village och Studion, som utser
grupperna och garanterar dem en spelning
var. Övriga SJR-klubbar, varav det finns ett
hundratal, är fria atthängapå. Octr det gör
vi i Täby. Den hzir säsongen har vårt val
fallit på en riktig klassiker. Ur pulsslags_
turnepaketet har vi plockat Bernt
Rosengren, som spelar med en annan
klassiker, Carl Fredrik Orrje och hans trio.

Det var ett tag sedan vi hörde Bernt
Rosengren senast och Carl Fredrik Orrje
har inte spelat hos oss sedan mitten uu gO_
talet.
Så det rir verkligen dags. Varsågoda!
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Bernt Rosengren & Carl Fredrik Orrje Trio
9

Kallelse

till årsmöte

Söndag den

2l mars L999 kl 16.00 i Täby Park Hotel

agordning
1. Mötets öppnande

2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4.Yal av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av justerare, tillika röstråiknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Resultatriikning 980 1 0 1 -981231
9. Balansriikning 981231
10. Revisorernas berättelse
1 1. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
12. Budgetförslag för 1999
13. Nya frågor, motioner och styrelsens förslag
14. Bestämmande av årsavgiftens storlek
15. Val av styrelse
16. Val av två revisorer jämte en suppleant till nästa årsmöte
L7.Yal av valberedningskommitte till nästa årsmöte
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

ffi;'ryW
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Höstjammet

Avgifterna våren - 99

Precis som alla andra höstar hade vi vikt första
söndagen i november åt Jamsession. Den 1/11
alltså, och som vanligt var Tommy Larsson
piano, Jan Ottosson bas och Ingemar Björkman
trummor på plats.

Medlems avgift /tralvår

150,-

Abonnemangsavgift/halvår
Medlemsentrdlkonsert
Entr6 för icke medlem

350,60,80- 120,-

JANO önskar att många löser abonnemang
av två skäl:

Förutom detta Huskomp infann sig 18
instrumentalister och 4 vokalister. Här har ni
alla namnen:

x
x

Nils Andersson och Olle Nilsson trumpet,
Lennart Planemo klarinett, Kay Welander
klarinett och barytonsax, örjan Olsson altsax,
Lars Dahlgren altsax och tenorsax, Slava
Preobrasjenskij, Hans Ling och Bo Wil6n
tenorsax, Pekka Leander trombon, Bengt
Lindblad trombon och flöjt, Bo Ehrenholm och
Fredrik Olsson gitarr, Bertrand Gillet bas, Mats
Jadin, Mårten Nilsson, Berth Vinghammar och
Lars Åkesson trummor, Gunnar Bergfalk.
Lisbet Bäse, Gerd Ottosson och Erik Svanholm

Att få en stampublik
Att tidigt få in pengar till

kassan

Om man tiinker gå på fyra konserter så
lönar sig abonnemang, och när man åindå
har betalt så kan man ju titta in utan extra
kostnad och kanske hitta någon musik som
man tidigare inte känt till.
Entr6avgiften för medlemmar höjs aldrig
oavsett evenemangets kvalite, vilket diire_
mot kan ske med entrdn för icke medlemmar. Medlemmar får klubbtidningen
PIJANO samt övrig information hemsänd.

sång.

Vi kan tillägga att Hans Ling inte kom undan
med att enbart spela saxofon, han fick sjunga
ett chorus också. Och vi noterar att basisten
Bertrand Gillet var den första fransmannen i
vår hittillsavarande j am-historia.

Alla inkomster JANO har går till musikgager, tidningen, administration, pianoståimningar samt en liten del till övriga
kostnader. Observera att inga arvoden utgår
till klubbens funktionåirer samt att Täby
Park Hotel står för lokalen.

Vårjammet kommer tidigt i år. Den Zg/2 dr
det dags!

qry sKvAFrÄn rÖn JAzz ocH NosHLGtA
Klassisk jazz,Big Band, Swing, Mainstream,
stream. New Orleans
Diiieland
ns och Dixieland,
svensk jazz, nostalgia m.m. Vi köper,
byter,och säljer både CD-skivor, vinyl
och stenkakor. Dessutom har vi T-shirts mld
jazzmotiv, musikböcker, vykort och tidningar.

Gör gärna en b.eställning, vi kan snabbt få
fram skivor enligt dina önskemå|.
Öppettider: Tisd - Fre:
Lörd:

1

1.00

-

1

1.OO

-

18.00

15.00, Sönd, Månd & Helgd: Stängt

BJÖRNS SKTVOR AV VAVAVAVAVAVAV VAVAVAY V V V
Tiärhovsgalan 12, 116 21 Stockholm, Telefon lFax08-649 27 Og
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Täby Jazz Caf6
Söndagar kl 18.30 - 21.30
Täby Park hotel

Birgitta Wikander
Palissadgränd 60

t87 46Täby
Tfn/fax: 08 -768 57 64

08 - 732 80 60
Vice ordf.

Puben serYerar smårätter till
" J azzpriser" fullständi ga
rättigheter.

Stig Lind6n
Åvavägen 11
187 32Täby
Tfir/fax: 08 - 758 91 36

*

Kassör:

Konstutställning

Jenny Zachrison
Kanalvägen 20,6tr
183 30 Täby

Tfn:08 -7580044

Hur tar man sig till Täby Jazzcaf6
Om man färdas i motorfordon iir det El8
f d E3. Om man kommer från Stockholm
åker man via Roslagstull förbi Riksmusdet
och Mörby Centrum, följer El8 och tat aY
vid en trafikplats som är skyltad Vallen-

Sekreterare:

Bo Nerelius
Teknikvägen 17
186 32 Vallentuna
Tfn/fax:08 - 511 70669

Red:

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 Täby
Tfn: 08 - 510 503 20

tuna/Viggbyholm.
Följ Bergtorpvägen över järnvägen och
sväng vänster in på Marknadsvägen. Tag
första gatan till höger in på Kemistvägen.
Jazzcafdet ligger i Täby Park Hotel. Man
missar inte gärna byggnaden för det står
Täby Park Hotel med stora bokstäver på
fasaden som vetter ut mot ett parkeringsområde (med gratisparkering dygnet runt).
Åker man kommunalt kan man välja
Roslagsbanan från Stockholm Östra. Man
åker mot Åkersberga/Österåker och stiger
av vid hpl Galoppfältet.
Ett flertal busslinjer finns också, t ex 610
eller 695 från Danderyds sjukhus tillhpl
Gribbylund södra.

Övr ledam:

Hans Ling

Hayati Kaf6

Nils Andersson
Suppleanter:

Rolf Lundh
Åke Arell
Per Kjellberg

Birgit Litzell

JANOs adress: Palissadgränd 60
187 46 Täby, tfn: 08 - 768 57 64
JANOs postgironummer 19 25 83 - 3
JANOs medlems- och entr6avgifter:

*

Medlemsavgift/tralvår

150

kr

* Abonnemangsavgift/halvår 350 kr
* Medlemsentrd/konsert 60 kr
I Entr6 ftir icke medlem 80 - 120 kr

TÄBY PARK HOTEL

En av fördelarna med att vara medlem i JANO
åir givetvis rabatten på entrdavgiften till Täby
lazzcaf!. Samt förstås att få PiJano hem i
brevlådan. Men som JANO-medlem får du
också rabatt nåir du besöker andra SJR-anslutna
klubbar i Stockholmsområdet - det finns ett

tiotal sådana.

STOCKHOLTTt

T2

