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Vårens program: januari-februari 2012

Ulf Johansson Werre 12:e februari
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby Söndagar kl. 18:30
Kassan och restaurangen öppnar 17:00, fullständiga rättigheter

www.jano.nu

GOTT NYTT ÅR 2012!
Tillönskas alla jazzvänner

Så var det dags igen. Säger
som många andra: Var tar tiden
och åren vägen? Innan vi blickar framåt kan det vara på sin
plats med en liten summering
av året 2011. Framför allt Janoåret. Att gå in på världsläget
detta dramatiska gångna år med
alla sina omvälvningar känns
lite övermaga i denna lilla krönika. Säger som vanligt: Tur att
musiken, inte minst jazzen,
finns, då man behöver avkoppling och tröst.
Som sagt vad beträffar Jazzklubb Nordosts verksamhet
2011 måste summeras att det
gångna året nog var ett av våra
bästa. Musiker och sångsolister
gjorde sitt allra bästa och ni i
publiken slöt upp i stora skaror
och visade er uppskattning.
2010 hade vi en genomsnittspublik på 145 per konsert, 2011
hade vi 163 personer och då har
vi inte räknat in vårens extra
konsert med Leif Kronlund.
Årets högsta publiksiffra kom
annars avslutningskvällen 27
november då Scott Hamilton
och Jan Lundgren lockade 306.
Utmärkande för denna kväll och

för hela säsongen är alla nya
ansikten som dyker upp, ofta
för att de kanske gillar just
kvällens artist, men samtidigt
får mersmak och blir Janomedlemmar.
Allt skulle alltså kunna vara frid
och fröjd, om det inte var så att
vi i styrelsen, med ålderns rätt,
ibland tycker att det börjar bli
lite väl tufft att köra ett så pass
intensivt program. Vi uppskattar att ni ofta visar oss uppskattning, men jag skulle bli ännu
gladare om någon eller några av
er skulle vilja gå med i styrelsen
och hjälpa till med konsertarrangemangen.
Just nu efterlyser vi särskilt
några tekniskt kunniga för att
hjälpa till med vår fina ljudanläggning. Tala gärna med någon
i valberedningen eller styrelsen
om vad en aktiv medverkan innebär. Och kom ihåg, ingen behöver vara på plats varje söndag.

hem hjälper oss Det ingår nämligen i vårt förmånliga avtal
med Täby Park Hotel att vi lovat lämna lokalen som den var
före konserten. Tack igen!
Årsmötet hålls, som vanligt, i
samband med jamkvällen den 4
mars, och då hoppas jag ni
kommer, så många som möjligt,
både på mötet och på det efterföljande jammet. Glädjande nog
ökar publiken också dessa kvällar och underhållningsvärdet
stiger mer och mer under Hasse
Lings eminenta ledning. Slutligen vill jag påminna er om att
hålla ett öga på vår hemsida
www.jano.nu både för att uppmärksamma ändringar i band
och program och läsa lite om de
konserter som varit.
Varmt välkomna till en ny säsong!
Per Kjellberg

I detta sammanhang vill ja peka
på en liten insats ni börjat göra
för oss, som underlättar efterarbetet. Bara att ni rättar till stolarna runt borden innan ni går

Vi stöder Jano
Blommorna kommer från

Attundafältet 6 Täby Centrum
Trälhavets Rederi AB
Stråkvägen 2
184 51 Österskär

JANO medlemmar erhåller
10% rabatt på noter och tillbehör
och 15% på instrument
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Ellagårdsvägen 40, 187 45 Täby

Lovisa Lindkvist &
Mathias Algotsson Trio

En av mina närmaste vänner,
den fantastiske pianisten, kapellmästaren, arrangören och
tenoristen Bengt Lindkvist bodde under ett antal år på 70 och
åttitalet granne med oss i Täby.
Vi umgicks flitigt, musicerade
privat och på jobb och festade
dessemellan. Det blev en naturlig följd att mina söner var
ibland barnvakter till Bengts
barn. Föga kunde jag förutspå
den strålande musikaliska utveckling som Bengts dotter Lo-
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visa har gett prov på, även om
jag kände och visste att båda
föräldrarna var mycket musikaliska och äpplet ofta inte faller
så långt från trädet som det heter.
Denna ljuva tjej har från att ha
varit en oslipad diamant utvecklats till en briljant som pryder
de vackra arrangemang som
pappa Bengt skriver. Monica
Zetterlund sällskapet prickade
med stor träffsäkerhet rätt när
de valde Lovisa till årets nykomling 2006.

Lovisa och Bengt har spelat in 3
CDn hittills och dessa har rönt
stor uppmärksamhet i bland annat Japan vilket är i och för sig
är helt förståeligt. Lovisa som
har en underbar stämma sjunger
med inlevelse och skön timing.
Hennes tonträff är sagolik och
konstant.
Jag blir väldigt stolt när jag tänker på henne, antagligen för att
jag har känt henne så länge men
också för att pappa Bengt är en
musikgigant som jag älskar.
Han har bl.a. betytt enormt
mycket för min son Adams musikaliska utveckling.
Lovisa kommer till JANO med
Mathias Algotsson trio som
utom Mathias består av Kristian
Lind och Calle Rasmusson.
Alla tre är mycket välbekanta
för oss på JANO efter flertal
konserter med olika konstellationer.
Som en liten kuriös detalj kan
jag nämna att jag träffade Kristian som 16-åring och vi åkte
till Venezuela med ett storband
från Kristianstad. Enormt roligt
att se och höra vilken utveckling den då elbasspelande ynglingen har genomgått. Det är
också en ynnest att ha träffat
dessa ungdomar i ett tidigt skede i karriären.
Det är med stor glädje som vi
välkomnar Lovisa Lindkvist
och trion den 29 januari.
Hayati Kafe

Foto © Simon Bogg
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Brothers two others
med Jan Allan

5/2
som består av brödraparet Jakob och Daniel Gustafsson
som spelar tenorsax och kontrabas. Resten av kvartetten består
av gitarristen Daniel Svensson ,
som har spelat bl.a. med Gunnel
Mauritzson, Georg Riedel och
Bengt Hallberg. Bakom trummorna sitter Niclas Lindström
som i höstas besökte JANO tillsammans med Filip Jers.
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Det har säkert skrivits flera
spaltkilometer om Jan Allan,
denna trumpetens Rafael, som
med sitt instrument målar de
mest exotiska, färgrika och
spännande tavlor. Hans litet
spröda ton väcker lyssnarens
nyfikenhet och får oss att spetsa
öronen för att inte missa någon
ton när han ger sig ut på musikaliska upptäcktsresor i harmoniernas värld och hamnar så
småningom alltid rätt.
Jan Allan personifierar för mig
den perfekta kombinationen av
mycket god smak, en enorm
musikalitet och jätteintelligens.
Han är som ni säkert vet nästan
professor i partikelfysik eller
nåt liknande som om det inte

vore nog med att vara en av
världens bästa trumpetare.
Jag hade den stora lyckan att
under en period 1973 samarbeta
med Jan Allan och hans dåvarande orkester. Detta har grundat en underbar vänskap som
jag är väldigt glad för. Jan och
jag har samarbetat i flera produktioner genom åren och vi
har även spelat in ett par skivor.
Han är en suverän historieberättare och har anekdoter från hela
den svenska jazzhistorien. Hoppas att han bjuder oss på några
välvalda exempel.
Jan som har varit hos JANO
många gånger under sin karriär
kommer denna gång med en
kvartett ”Brothers two others”
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BTO har spelat in en CD med
egna kompositioner och är på
releaseturné under första halvan
av 2012. Det betecknar sin musik som ny svensk Cooljazz för
att det inspireras av tonspråket,
men också av det avspända och
luftiga som karakteriserar genren. Svensk för närvaro av det
svenska vemodet och ny för att
allt material är nyskrivet.
Vi ser fram emot en ljuvlig musikupplevelse och välkomnar
BTO och Jan Allan till JANO.
Hayati Kafe

Ulf Johansson Werre & Hacke Björksten
Martin Sjöstedt, Calle Rasmusson
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I kväll kommer en av våra säkra publikmagneter, nämligen
Uffe Johansson-Werre. Det
spelar ingen roll vilken konstellation han uppträder i. Det blir
alltid succé.

Ikväll har han med sig en annan
speleman och gigant, Hacke
Björksten på tenorsax. För oss
som kommer ihåg Gugges Ballroom på Bal Palais och senare
Strömsborg så uppträdde Uffe
där vid några tillfällen tillsammans med Hacke i duo format.
Det finns inte så mycket att tilllägga om Uffe, som inte tidigare är sagt. Det är alltid trevligt
och bra stämning när han gästar
oss.

Martin Sjöstedt tillhör en yngre generation men är redan en
av våra bästa basister. Och vem
vet han kanske sätter sig vid
pianot om Uffe får för sig att ta
fram trombonen.
På trummor slutligen hör vi
Calle Rasmusson som vi redan
har hört hos oss vid några tillfällen. Om vi inte minns fel var
han här med gruppen Vocation
för några år sedan.
Hasse Lehto

Hacke Björksten är
en av våra första
tenorgiganter. Han
fick Orkester Journalens första
”Gyllene Skiva”
redan 1956. Även
Hacke har gästat
oss flera gånger
och behöver ingen
närmare presentation.
Foto © Sune Andersson
Foto © Casper Hedberg
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Connie Evingson och
Stockholm "City-Jazz" Orchestra
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Denna söndagskväll kan vi
glädja oss åt ett
gästspel från,
vad många räknar som jazzens
hemland, det vill
säga USA. Vokalisten Connie
Evingson från
svenskstaten
Minnesota har
inte gästat Jano
förut, men efter
att ha lyssnat på
en inspelning av
en konsert hon
och sjumannabandet
Stockhom "CityJazz" Orchesta
gjort på Sollentuna jazzklubb
föll vi direkt och
undertecknad har nu njutit av
denna CD en längre tid via bilradion.
Är nästan säker på att hon representerar just den typ av publikkontakt, sångstil och repertoar som ni i Jano-publiken särskilt uppskattar. Hon blandar
friskt mellan olika jazzstandards, egna fynd och melodier
ur den amerikanska sångboken.
Connie har besökt Sverige tre
gånger tidigare och gör nu en
liten februari-turné här. Annars
har hon fullt upp hemma i Minneapolis med radio- och TVframträdanden samt gästspel på
jazzklubbar och festivaler.
Efter att tidigare i Sverige ha
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sjungit tillsammans med Claes
Crona, Andreas Öberg och Torbjörn Vikner i Uppsala lyckades
Stockholm "City-Jazz" Orchestra i februari 2011 knyta henne
till sig och det blev så lyckat att
hon nu återkommer. En av männen bakom detta samarbete är
saxofonisten Göran Larsén
känd från flera framträdanden
på vår klubb, både med egen
kvartett och i olika konstellationer. Förutom nyanserat spel på
olika saxofoner står Göran för
flertalet arrangemang under
kvällen.

lar mellan tenor-, sopran- och
barytonsax, Jim Leopardo,
också med rötter i USA, tenorsax, islänningen Haldor Paulson, tenor- och altsax, far och
son Bertil Fernqvist, gitarr och
Niklas Fernqvist, kontrabas,
Mattias Åström, piano och
Gus Dahlberg, trummor. Dessa
alla, mer eller mindre kända för
oss i Jano-publiken, garanterar
att denna kväll blir både omväxlande och svängig.
Varmt välkomna!
Per Kjellberg

Med sig denna afton har Göran
alltså, förutom Connie, sex instrumentalister, Göran som väx6

Silhouette

26/2

Den 26/2 blir en högtidskväll för alla Gullinälskare. Vi får då besök
av den eminenta gruppen ”Silhouette”, en i
till fyra femtedelar
dansk kvintett.
Silhouette består av
Christina von Bülow,
altsax, Fredrik Lundin, barytonsax, Daniel
Franck, kontrabas,
Jeppe Gram, trummor
och gitarrfenomenet
Jacob Fischer.
Musikerna möts i denna
konstellation kring kärleken till
den skandinaviska, lyriska melankoli som man upplever i den
store barytonsaxofonisten och
kompositören Lars Gullins musik.
Christina och Fredrik som i mer
än 20 år spelat överallt på den
danska och europeiska jazzscenen hade inte spelat ihop förrän
de startade ”Silhouette” . Det är
lite märkligt då dessa två har en
påtaglig musikaliskt släktskap.
Deras spel är starkt melodisk
och klichébefriad och båda har
sina musikaliska rötter i den
amerikanska jazzen kombinerat
med en omisskännlig skandinavisk ton.
Namnet Silhouette är en hommage till Gullinkompositionen
och idén om en grupp kom till
efter en konsert 2008 då Christina von Bülow och Fredrik
Lundin medverkade. Fredrik
som hade nyss införskaffat en
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barytonsax övade på kompositionen Silhouette då ljuva altsaxtoner började flöda från
Christinas lur. Det blev startskottet till gruppen. Resten av
kvällen gick åt att med stor entusiasm planera den nya konstellationen.
Om gruppens tre ringrävar
Christina, Fredrik och Jacob
Fischer representerar erfarenhet
så svarar de andra två medlemmarna, svenske men i Köpenhamn verkande, Daniel och Jeppe för den ungdomliga energin.
Silhouette spelar många av Lars
Gullins härliga kompositioner
och kompositioner av orkesterns medlemmar. Musiken förnyar den karakteristiska skandinaviska blandningen av folkton
och så kallad cool jazz.
”Det blev jazzmusik med smak
av nordisk folkton, björksus och
7

Gullins ljusa vemod” skrev den
eminente jazzjournalisten Jan
Olsson efter konserten i Höör.
Jag tror att det beskriver på
pricken konserten som kommer.
Hayati Kafe

Jazzklubb Nordost, c/o Annerstedt, Täbyvägen 258, 187 50 TÄBY

Så här hittar du till oss

Vårens program del 2

Från Stockholm city (17 km).
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Med bil:
Kör E18 norrut mot Norrtälje. Ta av vid avfarten Täby
Kyrkby/Viggbyholm. Sväng vänster och fortsätt under
järnvägen, därefter vänster i rondellen. Vid Statoil bensinstation sväng höger och följ Kemistvägen till Täby Park
Hotel.
Med allmänna kommunikationer:
Ta tunnelbana eller buss till station Tekniska Högskolan.
Därefter Roslagsbanan mot Österskär. Kliv av på station
Galoppfältet. Sedan går du Kemistvägen till hotellet (ca
10 min).

ÅRSMÖTE och JAM

Jazzklubb Nordost
c/o Margit Annerstedt
Täbyvägen 258

11/3 Sören Rygren Kvartett

187 50 TÄBY

18/3 Dr Rulles Jazzklinik

08-510 503 20

Eventuellt förband
25/3 Pierre Swärd Trio
Eventuellt förband
1/4

PlusGiro 19 25 83-3
www.jano.nu
jano@jano.nu
Ordförande

Deborah Brown &

Per Kjellberg

Andreas Pettersson

Violvägen 6
186 34 VALLENTUNA
08-511 728 67

Bidrag till nästa nummer

Orkesterbokare

av PiJano önskas senast den
3 februari 2012.

Hayati Kafe
Tomtebogatan 20

Skickas till ansvarig utgivare:

113 38 STOCKHOLM

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 Täby

08-34 98 80

margit.annerstedt@glocalnet.net

hayati@comhem.se
Styrelseledamöter
Lennart Andersson
Margit Annerstedt

Medlems-/entréavgifter våren 2012. Endast kontant betalning i kassan.

Mats Blomberg
Hans Lehto

Medlemsavgift, 150 kr/halvår, berättigar till fast entré 80 kr per konsert.
Förhöjd medlemsavgift 500 kr/halvår (abonnemang) ger fri entré till alla säsongens konserter.
Entré för icke medlem 100–200 kr beroende på artist. Ungdomar under 20 år gratis entré. Gäller även
lärare med elever i sällskap.

Hans Ling
Inger Lindén
Birgit Litzell
Marie-Louise Margolis

JANO önskar att många löser abonnemang av två skäl – att få en stampublik och att tidigt få in pengar till
kassan. Om man går på fyra konserter så lönar sig abonnemang. När man ändå har betalat så kan man ju
titta in utan extra kostnad och kanske hitta någon musik som man inte tidigare upptäckt.

Ansvarig utgivare

Medlemmar får klubbtidningen PiJano samt ibland annan information hemsänd.

Kristina Blomberg

Alla JANOs inkomster går till musikergager, tidningen PiJano, administration, pianostämningar samt en
liten del till övriga kostnader. Inga arvoden betalas till klubbens styrelse eller andra funktionärer.
Som JANO-medlem får du rabatt när du besöker andra SJR-anslutna klubbar i Stockholmsområdet – det
finns ett tiotal.
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