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TÄBY JAZZCAFE
Täby Park Hotel,, Kemistväge'n.30, Tåby
sönda§ar kl 18:30

LennartWörmelt acc, Bengt Högberg 8, Jan Löwgren b, Hans Olsson dr

|

trn*de

senaste åren haft regelbundet återkom-

Y

mande kvällar med dragspelsjazz- en i vårt
land djupt förankrad musikform. Många av de friimsta
företrädarna för genren har varit hiir, några av dem
mer än en gång.
Nu har det

dags för en av dragspelsSveriges cenfralfigurer: l,ennart Wärmell, född 1927
Hiilleforsnäs. Han kom till Stockholm som tonåring,

blivit

studerade för Andrew Walter

19

45 - g,studerade

i

harmoniliira, kontrapunkt och orkestrering för
Valdemar Söderholm på KMH 1950-55.
Han gjorde sin debut i radion 1948. Han har
varit professionell musiker på heltid sedan I 950,
musikalisk ledare och dirigent för Accordion Club i
Stockholm sedan 195 I , turnerat med egen orkester
sedan 1952 iskandinavien, Finland och USA. Han
har arbetat med bl.a. Harry Brandelius, Douglas
Håge, Thory Bernhards, EvaRoos, Bert-AkeVarg,
Gunilh Åkesson, Mikael Neumann och Lasse Lönndahl.

Åren 1968-70 var Lennart ordförande i Sveriges Dragspelares Riksförbund. Han har skrivit drygt
1 50 melodier (b1. a. sången om Vasaloppet). 197 3 frck
han Etin-priset för bästa gammaldansinspelning. Han
har medverkat på ett 60-ta1LP- och cd-skivor.
Lennart Wiirmell tir en ovanligt komplett och
mangsidig musiker. Han har alltid varit infresserad av
jazz.Hanåir väl bevandrad i standardrepertoaren och
han blandar giirna foxffotlåtarna med sydamerikanska
rytmer, tango och franskt musette-sound. På senare år
har han visat upp sin jazziga sida på ställen som Castle
Hotel,MosebackeEtablissement, jazzhrtbbarnai
Orsa och Söderhamn och på Tyre sö Jazz & Blues.
Och nu åir det alltså dags för Täby Jazzkafö.Det
kommer attbli bra, det iir vi helt övertygade om!

Dragspels-

pzzl

Lennart W örmell, dra
kommer

till Jano

Foto: Stig Kenne
PiJano 4102
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Boris!

Höstlammet
rffi
/

Håkan Carlsson g / voc, Christian Paulin b, Janne Kullhammar dr Boris Lind-

Jonas Wall as

qvist

tb

/

ts,

voc.

|Jo.i, Karl Lennart Lindqvist, född 1940 i
l)Stoctt olm, började sin musikaliska bana
i Frdlsningsarmdn, diirhan spelade frombon. Han
befann sig mitt i sinakiinsligatonårennuirhan såg
filmen "Vänd dem inte ry E1afl" dåir Bill Haleys "Rock
Around The Clock" spelades under förtexterna. På

Huskompet: Tommy Larsson p, Jan Ottosson b,
Ingemar Björkman dr.

lfladitionsenligt

viker vi första söndagen i novemI ber för höstens jam. Fri entrr6 och fritt fram för
alla hugade sångare, och/eller instrumentalister. Det iir
inte ovanligt attjamkviillarna artar sig till de mest
omväxlande på hela säsongen. Så mycket vdlkomna
ochmycketnöje!

Boris, liksom på många andra i hans generation,
gjorde detta ett outplanligt intryck.
Tillsammans med en kusin började han öva in
rocklåtar. Hösten 1957 blev han pianist i The Four
Comets med Rock-Ragge. Året efter bytte han pianot
mot en gitarr och startade egen rock-grupp, The
Jailers.

Det blev spelningar på Nalen och skivkontrakt
med Sonet. Efter två EP med Jailers lanserade bolaget
Boris som sångare med Bengt-Arne Wallins orkester.
Bl.a. gjordes Louis Prima-låten "Oh, Marie" med den

kombinationen.
Under 1960-talet var Boris sångare i Telstars,
som placerade sig på Svensktoppen ett antal ganger.
Vem minns inte "Hå11 dig till höger Svensson", "En liten
snobb", "Fina Stina" och "Hey Patrla",den sistnämnda på sangduo med Ann-Louis Hansson. Sedan
följde en liingre tid med dansbandet Beatmakers, som
bland mycket annat också turnerade med ABBA
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tgl4-15.
Man kan fortsätta att räkna upp framgangar
inom rock-geffen, topplisteplaceringar etc. Men av
större intresse för oss iir att Rock-Boris också har en
sida som vetter mot jazzen. Redan under dansbandsåren jobbade han t.ex. med Carl-Henrik Norins
orkester. Och under senare tid har han gjort sig känd
för sin grupp Prima, som baserar sin musik på Louis
Fr v Ingernar; Jan, Tommy

Primas repertoar.
PiJano 4lO2
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Missa inte Boris Jazz 'n Roll band

Som en ytterligareutveckling från rockoch
rhytm 'n blues trll jazzkanman se den grupp som vi
presenterar htir. Boris |azz'n Roll Band spelar
jazzstandard, Louis Prima, Ray Charies, NatKing
Cole och Georgie Fame-material. Och, tillägger man

den

om en givande korsbefiuktning mellan genrerna.
Dessutom är det en stark grupp som Boris
presenterar. Ni har t.ex. höft gitaffisten Håkan Carlsson i en fin grupp han hade med Mårten Lundgren på

Vi satsar på musik och
kultur. Välkommen!

wnnit viirlds-

rykte med egna gruppen Mynta. Trummisen Jan
Kullhammar har vi hört i Rolf Lundh Kvintett.
Saxofonisten Jonas Wall zir en ny bekantskap, som
det ska bli intressant att göra.

Avslutningsvis, ytterligare ett citat från
press-releasen: "Kom i tid!"

PiJano 4102

november!

i

sin pressrelease, "även en och annan rockrökare från
Little Richard ellerElvis Presley". Vi tycker detta iir
ett koncept som har mycket för sig. Det har aldrig
funnits några vattentäta skott mellan olika blues- och
gospelbaserade musikstilar. Ofta har det varit fråga

9O-talet. Basisten Christian Paulin har

l0

medt@tkolan
Stockholmsregionen, Täbykontoret
Box 3103, 183 03 Täby
Telefon 08-544 434 60, Fax 08 -5M 43470
E-post: sodra.roslagen @ medborgarskolan.se

t:Iffll]
Kvartetten: Lennart "Lillen" Andersson
Per Nilsson b, Uffe Flink dr / voc.

ts /

p,

Gunnar Bergsten bars,

Förbandet: Anders Frirdal g, Jörgen Smeby b.

Fr v Gunnat; Uffe, Per "Lillen"

våra mest uppskattade och personliga
fl,aav
f saxofonister har slagit sig salnman för att hylla

fång av blomm or frän jaznecensentema. Hans-Erik
Bergman i Sundsvalls Tidning skriver: "Det roliga med

Lillen och Gunnar Bergsten är attdeinte på
något sätt försöker efterlikna sina förebilder trots att
de kan dem både utan och innan. De bjuder verkligen

två av sina idoler: Gerry Mulligan och Stan Getz.
Mulligan glorde en viss sensation niir han på 50+alet
lanserade en kvartett med två blåsare, bas och trum-

både

mor.En jazzgrupp utan något ackordinstrument var
nytt, och visade sig fungera utmzirkt. Den ursprungliga
Mulli gan-kvartetten, med Chet B aker, gj orde bl. a.

till med personligt och iikta utspel som jag tror legen-

succ6 med sin inspelning av

Mulligan-originalet

Walkin'Shoes.
Bergsten och Andersson bygger vidare på
denna id6, en god del av repertoaren tir hämtad från
den ursprungliga kvartettens mapp. Men eftersom
"Lillen" Andersson tir en av våra främsta uttolkare av
Stan Getz'saxofonidiom blir det också en del senare
saker från denne mästares melodiskatt. Inte minst
kompositioner av Kenny Barron och Billy Strayhorn,
som Getz använde. "Lillen" ririu också en förträfflig
pianist, så i en del nummer blir det Bergstens baryton§ax med piano-komp. Och eftersom Uffe Flink är
med tror vi nog att det kan bli en del vokalnufllmer.
Kvartetten har arbetat tillsammans ett par år
snart och turnerat flitigt. I dess spar har det blivit rika
6

derna i sin himmel nickar uppskattande åt. . . Per
Nilsson visade med bravur hela sitt register med
instrumental sk?irpa både i komp och solistiska utflykter. Spelet var lika stadigt och orubbligt som den
berömda Gibraltarklippan. Som Chico Hamilton på
sin tid 2ir Flink en lyhörd trummis som med exakthet
vet att göra de rätta inprickningarna. . . Det iir alltid
roligare med trumspelare iin trumslagare. Den hzir
hyllningskonserten bj öd på mycken värme och
kdnsla."
Som uppviirmning före kvartetten spelar duon
Anders Fiirdal och Jörgen Smeby, två fantastiska
musiker på gitarr respektive kontrabas.

En kammarmus ikali sk helkv cill,
kcira jazzvrinner!
PiJano 4102

Mimmi P Hctmmar voc / tb, Mikael Skoglund p,
Jörgen Smeby b, Jesper Kviberg dr Mårten Lundgren tp.

,^*i Pettersson Hammar har vi hört här
ll/f
I V
lhos

Sliding Hammers:
En Jay & Kai-inspireradgrupp, med Karin och
Mimmi P Hammar i frontlinjen, med varsin trombon.
oss med kvintetten

Systrama kommer från Boden, har växt upp med
goda, jazzintresserade anhöriga och kirare omkring
sig. Karin har en egen grupp, som spelade hos förra
våren. Hon zir också medlem i Magnus Lindgrens

Radiojazzgtttpp. Båda systrarna presenterades utförligt i Orkester Journalen nummer 7/8 i år.
N?ir Mimmi P nu bildar en egen grupp har hon
valt att fokusera mindre på sin roll som trombonist och
mera hålla fram sig sj älv som vokalist. "Melodi och
sväng sätts i centrum. Det blir en hel del sång ur
NancyWilsons repeftoar, men även låtar som gjort
MonicaZetterlund så känd, samt ett och annat original", skriver Mimmi P i pressutskicket.

Hon nämner även vokalistiska förebilder som
Carmen Mc Rae, Shirley Horn och Chet Baker. Och
vi förstår därmed att hon väljer sina inspirationskillor
väl! Bandet startade i våras och en del lyssnarreaktioner har kunnat avläsas. ". . ett j ättelyft i kvalitet
och ungdomlig ambition", skriver t.ex. Södermanlands
Nyheter. "Hot och tight spelade de. . .MPH själv iir på
väg att bli något stort och har vuxit som sångerska. . .
Hon har redan röstkvaliteter och känsla som hos
idoler som Nancy Wilson och Monica Zetterhtnd" .
Förutomkapellmästaren själv hör vi hiiridel
toppförmågor. Ett särskilt OBS kanske för unge
Micke Skoglund på piano.
.

Vi tror att det hcir unga, frcischa bandet
ska ge en fantastisk avslutning på höstens
j azzbe giv enhete r p å Tciby J azzkafö !

Söndag 24 noyember kommer Mimmi Pettersson Hammar Band
PiJano 4102

till Jano!
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Tidningen PiJano har alltid vtilkomnat bidrag från kisekretsen.
Till vår gliidie har influtit ett bidrag från Sven-Eric Blom:

En jazzsom
med

h! Det har varit en "hot summer", både nåir det
gäller viirmenoch jazzfronten. Ett antal fina
rp"tning* på båtarna Saltsjön och Blidösund har zindå
gett en viss svalka. Men några minnen från våra framffädanden på Stockholm JazzFestivaloch vår turnd till
Edinburgh J azz &BhrcsFestival kom åindå att bli höjdpunherna på vår j azzsommar.
För tredje året i rad blev vi engagerade att spela
på Skeppsholmen. Lördagen och söndagen den 20-21
juli förgylldes pausema med vår sviingiga Dinelandjazz
som kom manga att bita sig fast framför vår scen' En
festlig upplevelse för oss var även att få rycka in på stora
scenen, en ära som sällan brukar tillkomma ffadlazzband. Förövrigtvarierade musikutbudeten hel del med
bl.a. Woody Herman OrchestramedFreddie Cole och
inte minst Charlie Norman som på sitt vanliga skojfriska
och musikaliska sätt framfrädde med Krilles Kralliga Big
Band. Naturligtvis fanns det mer att lyssna på, men som

banjoist fanns det ingen kollega att titta på.
Dagarna gick och snart blev det den 26 juli' Nu
var det dags att bege sig till Edinburgh.
Väckarklockan ringde halv fem. Dusch, fnrkost
och så iväg till Arlanda. Samling vid informationsdisken'
Där stodredan Kaj med sin trombon, Classe med

sopransax och fru och så kom jag med min banjo,
pass, pengar och fru.
Nu vardetb aruattsätta sig tillrätta och efter
några timmar var vi framme på Edinburghs flygplats'
Våil mottagna diir med vidare transport till hotellet
giillde det attkoppla av en stund innankviillens
spelning på en festlig jazzklubb som heter Fairmile

Inn. Lokalen kunde ta 100 personer och det var
knakafullt. Varmt var det också, så det gick några
pilsner. Som alltid var Kaj i sitt esse som konferencier, och man kan undra om karln iir flytande
tvåspråkig. Nåväl, publiken var entusiastisk, dansade ochjublade. Kan giirnaniimnas den man som

ville bjuda Rei på en drink och dåRei tackadeja
sa, att bjuda på en drink var vil ingenting j åimfört
med den glädje som vår musik spred. Han berättade också att han varit deprimerad sedan 1989 då
hans fru dött, men attidag kzindehan atthankunde
vara glad igen, mycket tack vare vår musik' En kul
och lyckad spelning med andra ord.
Nästkommande dag, en lördag, hade tio

långtradare parkerat på The Grassmarket, ett torg
kanske man kan kalla platsen för. Diir skulle vi
uppträda på ett av flaken. Gatan var full av folk
PiJano 4102
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som gick runt och lyssnade till de olika banden och
ibland smet in på någon av alla de pubar som 1åg

utefter gatan. Hiir gällde det att ligga i. Vi hade ju
konkurrenter runt omkring oss, bl. a. Sydney Zenith
Jazz andBlues Band från Australien., Cell Block
Seven från USA samt några fran England. Men inga
problem. Genast blev det fullt med entusiastisk publik
framför vår bil. Folk dansade pä gatan, och vår CDskiva gick åt som smör i solsken.

kvällen samma dag spelade vi en timmes
konsert i The Hub, en ombyggd kyrka med plats för
600 personer. Diir delade vi kvällen med USA-giinget
Cell Block Seven och The Brasshoppers från
Swindon. Publiken, ca 500 personer, var uppklädda
och uppsträckta som om de väntade på en stråkkvartett. Lite stelt kändes det kanske i förhållande till
spelningen på The Grassmarket. Men applådåskorna
På

infann sig ävenhzir.
Inför tredje och sista dagen, som i dessajazzsammanhang kallades för "B ank of S cotland J azz on
a Summer Day", hade skottarna en utomhusscen i den

Band naturligtvis, Cell Block Seven, The Brasshoppers, Lights Out By Nine, Criterion New Orleans
Brass Band m fl. Publiktillströmningen var makalös.

15-20000 personer satt på bänkar, i gräset, åt picknick och dansade framför scenen. Ja htir måste man
säga, skottama har näsa för god underhållning och har
verkligen förmåga att göra det trevligt, både för sig
själva och för oss musikanter.
För oss i Blommans Dixieland Band var det
sedan bara att packa ihop våra instrument och samla
ihop våra fruar som hela tiden ställt upp med glada

tillrop, burit instrument och sett till att vi såg snygga
och välkammade ut. Tack Edinburgh för en oförglömligupplevelsel
Att några av oss sedan stannade kvar i Skottland med besök i whis§distriktet, på golfbanor, på
Hebriderna samt letade efterNellie i Loch Ness
förgyllde ytterligare vår veckolånga resa till Skottland.

Sven-Eric Blom
Kapellmästare och banjoist i Blommans Dixieland Band

stora parken som ligger utmed Princess Street strax
nedanför det gamla slottet. Hiir skulle det ljuda ljuvlig

musik under flera timmar med band som Sydney ZenrthlazzandBlues Band, The Blommans Dixieland

PiJano 4lO2

"Tio långtradare hade parkerat på the Grassmarket,
ett torg kanske man kan kalla platsen för. Dcir skulle vi
upptrrida på ett av flaken."
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Jazzri ksdagen

iMalmö
3-5 maj

Avgifterna
hösten2OO2
Medlemsavgifl/halvår
Abonnemangsavgift/tralvår

Medlemsentr6/konsert

Entr6förickemedlem

kr
kr
kr
kr
80-120
150

350
60

Ungdomar under 20 år gratis entr6

förjazznksdag, den S4:erordningen,
passande nog ordnad iärets jazzkommun.
Undertecknad reste till Malmö i siillskap med
ags igen

Bo Nerelius, diir också som Stockholmsregionens
representant i Svenska Jazzriksförbundets styrelse och
Bengt Palmgren, nybliven styrelsemedlem i JANO.
Tyviirr hade inte våra damer i styrelsen möjlighet att
åka med denna gång. De hade behövts däiazzriksdagen fortfarande har en bit kvar till varannan
damemas.

Alltnog, det kändes bra att få delta för andra
året i rad och återse och fördupanägtaav fjolårets
kontakter förutom alla nya ansikten. Siirskilt givande
var samtal med folk fran jazzkJubbarna i Tyresö,
Sundsvall, Helsingborg och Aneby, sistniimnda klubb
med ettpar av mötets yngsta och mycket intresserade
delegater.

Några tyngdpunkter under dessa dagars diskussioner 1åg på hur vi skall få med fler kvinnor och
ungdomar i jazzen,ordna fler spelningar och mer
intemationellt utbyte samt givetvis finansieringsfrågor.
Intressant inslag i programmet var ett estradsamtal om

"! azzen i det svenska kultursamhiillet."
Musikprogrammet var också givande med
konserter två kv2illar på jazzklubben Jeriko, första
kviillen ett finstÅmtjazz- och poesiprogram med
Jaques Werup-Frans Sjöström grupp och på lördagen framträdande av året s jazzkannevinnare Lina
Nyberg och hennes band.

Höjdpunkten dessa dagar var dock Malmö
stads mottagning i det vackra Rådhuset, framför allt
utdelandet ddr av ett av SJR nyinstiftat hederspris till
Svend Asmussen som tack för hans lysande insatser
för jazzentnder sju decennier. Hans bejublade tacktal
innehöl manga rotiga minnen av konserter och musiker i Sverige. Vilken hiirlig musikant och måinniska!!!
Efter dessa dagar känns det, som Bengt sa, lätt
och inspirerande attjobba vidarcmed jazz.

Per Kjellberg
PiJano 4102

JANO önskar att manga löser abonnemang
avtvåskiil:

x
x

Attfåen stampublik
Atttidigtfåinpengartillkassan

Om man tiinker gåpåfyrakonserter

lönar sig
abonnemang, och ntir man åindå har betalt så kan man
ju titta in utan extrakostnad och kanske hitta någon
musik som man tidigare inte kiint till.
Entrdavgiften för medlemmar höjs aldrig oavseff
evenemangets kvalite, vilket dtiremot kan ske med
så

entrön för icke medlemmar. Medlemmar får klubb-

satrfiöwig information hemsåind.
Alla JANOs inkomster går till musikergager,

tidningen

P iJano

tidningen, administration, pianosttimningar samt en
liten del till övriga kostnader. Observera att inga
arvoden utgår till klubbens funktioniirer samt att Täby
Park Hotel står för lokalen.

JANOs styrelse
Ordförande

Stig Linddn

Vice ord-

Mats Blomberg
Vasavägen 10
187 73 Täby

förande

Tel: 08 - 5 l0 129 70
e-post: mats.blomberg.taby @telia.com

Så här hittar du oss
Fran Stockholm city (17 km).
M e d bil : Följ skyltar mot motorväg E 1 8 till Norrtiilje

Åvavägen 11
18132Täby
TeVfax:08-758 91 36
e-post: stig.linden @ telia.com

Kassör/

Margit Annerstedt

Redaktör

Täbyvägen 258
187

eller E 4 nomrt mot Arlanda/Sundsvall.

följ motorvägen nomrt mot Norrtiilj e' Ta av
E18
vid avfarten Täby kyrkbyMggbyholm. Sviing viinster
och fortsätt över jiirnvägen, diirefter första vänster
igen vid Badmintontiiltet (Marknadsvägen)' Vid

följ motorvägen nomrt mot Arlanda/SundsE4
vall. Tag av avfart till E18 nomrt mot Norrtiilje' Se

-

-

5 10

503 20

e-post: margit.annerstedt@ swipnet.se

-

Statoil bensinstation svåing höger och följ Kemistvägen till Täby Park Hotel'

50Täby

Tel: 08

Sekr./

Bo Nerelius

orkesterbokare

Teknikvägen 17
186 32Vallentuna

TeVfax:08-511 70669
Övriga

Hans Ling

ledamöter

Nils Andersson
BirgitLitze[

Suppleanter

Hayati Kaf6

ftirdbeskrivningEl8.
Med allmänna kommunikationer: Tä tunnelbana
eller buss till station Tekniska högskolan. Diirifran
avgår Roslagsbanan mot Täby regelbundet under
hela dagen. Ta linjen mot Österskiir och kliv av på
station "Galoppftiltet". Sedan följer du Kemistvägen
till slutet dåir hotellet iir beläget (ca 10 minuters
promenad).

ÅteArell
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JANOs adress är TäbYvägen 258,
187 50 Täby. Telefon 08 - 510 503 20
JANOs postgironummer fu 19 25 83 - 3
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JANOs medlems- och entr6avgifter

rrFtÅlbs-

står på föregående sida. En av fördelarna med

vÅsgy
TÅBv

rlnkgv

att vara medlem i JANO iir givetvis rabatten på
entrdavgiften till Täby Jaz z?'af6. Samt förstås att

fä

P

iJ ano hem i brevlådan.

Som JANO-medlem får du också rabatt
niir du besöker andra SJR-anslutnaklubbar i

Stockholmsområdet

-

det finns ett tiotal. Se

exempelpå sida 10!
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