Populär lnformation
frän Jazzklubb Nordost

Jazzvärme, vinterkyla och julfest!
Program november - december 1994
6/11

Jamsession med Huskompet

13/11

Irene Sjögren Thio

20/11

Bomullstussarna
Sven Lange New Orleans Kids

27/11

Bosse Broberg - Jonte Högman

4/12

Hayati Kaf6 med Limited Bdition

I0/12

lÖnonc, KL 19.00, Täby Park Hotel

Kvintett

JULFEST

Arn Jaaklubb Nordost * Ttiby Kultumömnd * Vuxenskolan * Medborgarskolan
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IAUT,VANNTEB
Befinner mig i skrivandets stund i Västerås. Jag har varit på kurs for jazzarrangörer.
Den handlar om hur man gör for att fä ut sitt budskap eller krassare uttryckt hur fär
man större publik och dtirmed mer pengar att driva verksamheten i jazzklubb?
Jag har idag lart mig att befolkningen består av sex grupper. De som inte tycker om
jazz ochinte vet att vi har en klubb och även om dom visste inte skulle komma (ca
-50%).
Sedan finns de som vet att det finns en klubb, men inte gillar jazz (ca 25Yo),
nästa grupp vet att det finns och åir positiva till jazz, men tycker att det är andra som
skall giå aif (ca l5%). En grupp har tänkt gå men inte kommit iväg (ca 9,5yo) och så
har vi våra kära medlemmar och stampublik (ca 0,5yo).

Det är skönt att ha kommit

så har långt

i utbildningen. Få se nu hur vi skall gÖra med

denna kunskap.

Ett konkret råd har jag fäU på kursen, som stöder mig i ett beslut som vi redan fattat dr
att vi måste göra någon liten innovation.
Därfor börjar vi med vår julfest.
Visst iir det rätt att ha den på Täby Park Hotel?

Vi prövar!
Följ uppmaningen i annonsen - ta med nägravänner och kom! Det blir precis som
vanligt utom en sak Rostbiffen utgår. Ja det blir en pers men vi ska klara av det!
är också inne på att anta ett erbjudande som vi filtt av Park Hotel att ordna våra
vanliga traditionsenliga Söndagsjazzkafe-kvällar där. Där finns resurser. Vi fiir lyssna
pä1izzostört - Dricka kaffe eller te och kaka som vanligt, men om någon vill ha något
annat, öl och macka tex eller något annat att dricka så kommer det att finnas.

Vi

Skriv, ring eller talapäannat sätt om vad Du tycker! Du känner ju oss, vet var Du når
oss!
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För"ningsgården, Attundafältet I 2
Bibliotekshuset, Täby G. Söndagar kl 18.3O
av Lars Jansson, Steve Dobrogosz, Red

Mitchell, Olle Adolphson m fl. Musiken är
välartikulerad, känslofylld, grymt svängig
och rik på nyanser. En perfekt avslutning på
Tommy Larsson p, Jan Ottosson b, Ingemar

EU-valdagen!

Björhnan dr.
Höstjammet infaller på själva Gustav Adolfsdagen. Huskompet är detsamma sedan lång
tid tillbaka. Entren är numera fri for såväl
jammare som åhörare. Medtag alltså röst,
instrument och lyssnaröron. Vi täcker in hela
stilskalan fran 30-tal till post-bebop. Viilbesökt och fullt av horvärda överraskningar
brukar det också vara. Välkomnal

Ove Lundin

p, Olle Steinholz b, Irene Siö'

gren voc.
1983 satte Irene Sjögren ihop en kvintett,
som innehöll ovan skrivna trio plus Gustavo
Bergalli (ibland ersatt av Johan Alenius) och
"Island" Östlund. Gruppen lät genast höra

mycket talas om sig - det blev festivaler,
klubbspelningar över hela landet och radio'
1986 kom skivan "Sweet Surprise"
(skivmiirke Dragon).
"Slår knock med sänkt gard", skrev Expressen. "Exklusiv jazzsålrgerska" och "en av
landets bästa grupper", skrev GoteborgsPosten. Att det inte var överord kunde vi
själva konstatera, när kvintetten spelade hos
oss på våren 1988. Att Irene Sjögren gått ner
till trioformatet innebär en ytterligare utveckling mot det intima, kammarmusikaliska hållet. Väl valdajazzhassiker varvas med musik

Irene Sjögren
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Bomullstussarna: Karin Kristensson tp, Per
Kristensson tb, Anders Jerkerus cl/as, Lars
Sander p, Jacob lJllberger bio/g, Henrik Löf
b/tu, Andreas Axelsson dr.

NO Kids: Christer Fellers tp, Sven Lange
tb, Anders Alm cl, Hans Kjaerby p, Göran
Stachewsky b, Sven Ståhlberg dr,

Maril

Elfström voc.
En afton itradiaz.zens tecken. Bomullstussarna, det unga, Jelly Roll Morton-inspirerade gåinget fran Upplands Väsby, har vi hort
forr. Sven Lange har vi också hÖrt, med
bandet Market Street Stompers. Kvällens
kombination, New Orleans Kids, innebär ett
ytterligare steg framåt mot en formfulliindad
tolkning av det gamla New Orleans-idiomet'

Bosse Broberg tp, John Hr;gman ts/bars,

Gösto Rundqvist p, Bengt Hansson b,

Löfgren dr.
Har ni hört skivan "West of the Moon" med
Bosse Broberg och Red Mitchell? Den kom
ut i borjan av det hiir året och den har snurrat
regelbundet på min skivspelare alltsedan
dess. Gösta Rundqvist och martin Löfgren är
med på skivan, som enlig Thomas Millroth i
Orkester Journalen "skiljer sig från den breda
strömmen av utgåvor... Broberg gÖr som de
sparsmakade stora forfattarna: å titlar i
bokhyllan, varje uttalande och formulering
ett övervägande... Sallan samlas så mycket
bra musik på en skiva".

idet valkanda namn i sättningen märk särskilt vår gamla JANO-medlem
Christer Fellers, den starkt bluesfiirgade vokalisten Marit Elfström och den i Täby
bosatte dansken Hans Kjaerby' Den sistnämnde har ett forflutet bl a hos Fessors Jazz

Vi noterar

Band och han har kallats "Danmarks Bengt
Hallberg". En mycket intressant "doldis" i ett
mycket intressant och slagkraftigt band, som
just kommit med en fin CD-skiva. En helkviill for New Orleans-fans!

TÄBY
TRÄVAR.U AB
Famili€törotagci
med personlig seruice

I byggnrdr.
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trlvrror Öppntltorn'

HIGBYCARO
18313 TÄBY

Martin

vardag.r?-17.10
Lördagar 9 - 11.00
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Bosse Broberg
Foto: Lasse Seger

Brobergs originalkompositioner for de ett
samtal som alltid for långt och som ofta
överraskar. Blåsarna är båda mästare i melodisk improvisation och resten av kvintetten
deltar i konversationen på likställda villkor.

Vår forhoppning är givetvis, att den här
kvallen ska kunna ge en liknande upplevelse.
Bosse Broberg är ju en av de verkligt betydande trumpetarnaidag, med sinne både for
det explosiva och det meditativa. Det är inte
någon tillfiillighet att han var en av de musiker Thore Swanerud valde att ha med på sina
sista plattor och att han var en av dem Red
Mitchell valde ut till gruppen Communication.

H*r
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Johan Setterlind tp, Ove Lundin p, Olle
Steinholz b, Johan Dielemans dr, Hayati
Kafe voc.
Om Hayati Kafes langa och framgångsrika
karriär inom populärmusiken har vi skrivit
florut. Efter tidiga framgångar i hemlandet
Turkiet kom han till Sverige på turn6 med
Ismet Sirals orkester och blev kvar här.
"Jonte" Högman

Carl-Henrik Norin v,!r en av de forsta
svenska arbetsgivarna. På senare år har vi
hört honom med Red Mitchell pälazzkaföet

lösenordet for de här musikerna. IJtifrårr, jazzens standards och

Kommunikation
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Den nu aktuella gruppen, Limited Edition,
horde vipälazzkafEet forra hösten - det var
en succ6. Gruppen är perfekt for Hayati,
lyhörd och samstiimd och inte minst unge
Johan Setterlind är extremt horvard. Om
musiken skriver Hayati så här: "Repertoaren
består av kända och udda'standards'. Allt
inramat i en anda som ligger Nat King Cole,
Chet Baker och Bill Evans nära."
Vad kan man mer begiira for en värdig avrundning av en lysande jazzhöst?

HaYati Kafö
atT
I L€t AoNl, 6o
o? A( AEA(r

och med storbandet Sound of Vegas på
Tibble Teater.

Böria spela - Kom

till oss!

TMI - Täby Musikinstitut för barn och ungdom

i
I

Vi bedriver musikverksamhet med l0Gtals barn och ungdomar varie år. De
populåiraste instrumenten dr el§tar, elks uh trummor och där sker utbildningen i grupper om 2 och 2 i 40 minuterslektioner. I keyboard kan vi vara
flerä men då dubblar vi lektionstiden. Musikstilarna är främst hårdrock,

fur/r-,pzz och synthPoP.

TMI har även traditionell undervisning på andra instrument t ex piaru
akustisk gitarr.

och

I SV har vi också många vuxna som spelar och sjunger, från nybörjare till avancerade och vi kan
också stödja arbete i olika musikgrupper!

Futi*unEkohn

Ring oss - 758 50 50 - så berättar vi mer! Välkommen!
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RADIOJAZZ

batt...

En av fördelarna med att vara medlem

lazzi radio sänds bl ai Jazzjournalen onsdagar kl 14.00. Kanske en svårlyssnad tid for
många men ändå...!

i

JANO iir givetvis rabatten på enhdavgiften
till Täby Jazzkafö. Samt förstås att fii PiJano
hem i bievladan. Men som JANo-medlem
får du också rabaft niir du besöker andra
SJR-anslutna klubbar i Stockholmsområdet det finns ett tiotal sådana. (Medlemmar i
dessa klubbar far natrrrligtvis också rabatt

Tack och Lycka

hos oss)

Aktuella grannföreningar:

När detta nummer av PiJano går i
tryck är det ännu ej helt klart vem som
blir ny redaktör. Men jag vill ändå
passa på att önska såväl den nye redaktören som JANO och PiJano ett
varmt LYCKA TILL! samtidigt som
jag vill tacka for min tid som redaktör
for PiJano och Jubileumsskriften.

Jazzklubb Fasching, Kungsgatan 63
Jazzklubb Syd, Rågsved, tel 654 19 90,
Barbro Nylander
Jazz i Östpr&et tel 540 620 36 (h), 540 635
83 O) Lars Äkesson

Sundbybergs Folkets Hus, tel 29 27 13,
Lennart Enwall

Anita Ekstrand

Haninge lazzkafö,Nya Folkets Hus,
Handen-Terminalen 5, tel 501 240 01,
Håkan

S§tt

Tyresö lazz

till!

PS. Ar Du intresserad av redaktörs-

posten, ring Birgitta Wikander,
tel 768 57 64

& Blues, tel777 00 40, Urban

Loinder
Spanga Folkan, @128 28 20,

Kjell Fernsfröm

Solna, tal27 67 02, Barbro Matsson

Fr1gsq164 tsLU§f
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SKTVSPALTEN
ska vi
Arne Domn6rus: Får jag lov"' eller
dansa ftirst. LadyBird Productions

cD 0014.
skulle
Arne Domn6rus har varit med ettlag'
man,rtan överdrift kunna säga' I Capricel
volym 4
Rikskonserters Svensk lazzhistor\a
privatfinns han dokumenterad med en
inspelning av Owe Kjells orkester' !åte1
t.i", gfr" Lou (av Edgar Sampson) och året

var 1942.

till
Första gången jag lade särskilt märke
med den
Arne DomnÖrus var i samband
1949 (det
Paris
i
internation ellaiazzfestivalen
grammovar det året min familj skaffade en
Svefon och jag kunde börja samla skivor)'
minns' av
rige repiesenterades, som vi alla
all staraJn t t Parisorkestern - ett riktig
WickPutte
garg m"d bl a Domn6rus och
f år fuller båda dessa 70' och i våras
n.t A. *oit" medaljen Illis Quorum ur kul-

ä*.

Ni
turministerns hand. På Täby Park Hotel'
minns säkert ministerns formulering' "Man
brukar säga, att medaljen pryder sin bärare'
Men i Ert fall borde man nog hellre säga, att
Ni pryder medaljen..."
Arne Domn6rus, eller "Dompan" som han
gemenligen kallas, hÖrde till den generation
Iom tog upp bebopidiomet' Bopparna hade
ofta en mer avancerad underbyggnad än sina
föregångare, och de lade grunden till en lyfor
sande efok, som gav nya forutsättningar
jazaraditionen'
vad som nu är den klassiska
Bop-pionjärerna gick mycket olikartade
öden till mötes. Några av dem fbrsvann
med
snabbt. Några blev kvar. De har åldrats
framträstor värdighet. I Dompans fall har
dande under senare år präglats av en uss
på
tankspriddhet. I sin serie av konserter
Skansens Solliden har han presenterat en
blandad, men alltid trivsam, underhållning'
Hans mäng a är pä dansbanor och i landets
alla folkparker har gett honom en trogen
publik, som giirna låter sig underhållas' Sam-

ffi

den 20 dec 1994 - Still going strong!
Arne "DomPan" Domnörus - 70 år
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tidigt ar det faktiskt så, att Dompan har kvar
en stor konstnärlig glöd. Vi horde honom
med Rune Gustafsson i Föreningsgården hösten 1990, och det är en upplevelse som inte
har bleknat. Arne Domndrus är en nordisk

IAZZ paeDl
Eu av landets största Jazz-sortiment.
Bäde nytt och begagnat
får
Du
lA?o rabattpä allt nyn mot
uppvisande av medlemskort i JANO.
Har vi inte det du söker, bestiill!
GRATIS KATALOG

musikant med djup: Han kan formedla både
smiirta och skönhet.

Men det är självklart bra att en stor musiker
också kan vara en god underhållare. Och som Dompan själv påpekar - den dansmusik
som spelades på Nalen och i folkparkerna
skilde sig på ett fordelaktigt siitt från dagens
paljetterade "dansbandsmusik". Detta är också utgångspunkten for den här plattan. Dompan har samlat ihop en s k B-sättning med
trumpet, tre saxar och komp och samlat ihop
18 låtar, som kunde vara hämtade direkt ur
en orkestermapp från 5O-talet. "Begin the
Beguine" och "Serenade in Blue", jazzteman
av Sonny Rollins och Quincy Jones, svenska
schlagers av Kai Gullmar och Thore Ehrling.
Och så ett par "sydisar" forstås, sådant kom
man ju inte undan. Arrangörerna heter Georg
Riedel, Gösta Theselius, Bernt Eklund, Kurt
Blomquist, Kjell Öhman och Bengt-Arne
Wallin. Av dem sitter herrar Eklund och
Öhman med i den aktuella orkestern (på
baryton respektive piano), så deras partitur
kan kanske misstänkas vara utskrivna i år.
Men alltsammans låter som tryckarr från

ruLEGATAN 37, t13 5:l STOCKItOtf,

Tln 08.6128988 Far $-6121939

lwttH t@uLD fAtHAV lJ'«:
lay stwg Kat€.'

tiden.

Vi fär höra två sångfilglar också: Titti Sjöblom och en ung dam vid namn Ia Arhusiander.

UMEÅFESTIVALEN
För 27'.e gangen iurangeras den27-30 oktober Umeå Internation ella J azzfestival med
massor av jazz for alla smakriktningar. Just i
år kan det kanske sägas vara extra lyckat
med tanke pä att Umeå utsetts tillJazzstaden
1994.

Om ni vill dansa forst, och samtidigt lyssna
på god musik i ypperligt CD-ljud, så har ni
chansen.

Dompan har gfort ytterligare en kulturgärningl

Den som inte kan åka dit har möjlighet att
hora litet om vad som händer genom att
lyssna till Jaznadion i P2. Flera program
såinds under festivaldagarna, läs programtab-

BN

låerna!
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KULTURPOLITIKEN OCH J AZZEN
Den kurturpolitiska utredningen har

i augusti tillstiillts en skrivelse frfur svenska Jazzriksforbundet.

tan offenl|ua musik- och kulturinstitutioner bar jazzBl a påpekar SJR "I ord och programforklaringar
kuhuä, men i handling ser verkligheten helt annorlunda ut. På de
musik erkänts ,o*.r, d.iu, äen-seriosa
framtidsutsikt till och med allvarligt forsåimrats i en del viktiga
ärenhar jazzens och jazznrusikernas
senaste

avseenden."

En
..
fortfarande råg status i samhrillet och kulturpolitiken'
sJR forklarar detta i fem punkter lazzenhar
också
förs
P2
genomförande. Jazzens placenng i Sveriges Radios
annan orsak är r*r*ur1ä.Ännens
pengar diir
har manga ganger funnit det lättast att dra in på
fram. Kommune-a likro* studiefoibunden
institution'
offentlig
nationell
menar sJR attlaz-zensalorar en
inte anstiillningar etc berörs. slutligen
De fria konstgå for att förbättra jazzens och jazznrusikernas tilrvaro.
Men sJR visar också pävitgaratt
Här for
forbattras. Vidarå måste arr;görsledet tiliazzl-suirtas'
utövarnas ekonomiskJ;116, måste
drygt
med
jazz'klubbar
107
inom medlemsleden. Idag finns
SJR också fram den dramatiska utvecklingen
menar
länsmusiken
tqso-h"a. sJR 45 medlemsklubbar. vad betriiffar
20.000 individuella;ä;;;;.
professio[oag*t ska anviindas for jazznrusik framford av
SJR att minst 10% u, trinr*.rritstiftelsemas

L

nella fria gruPPer och ensembler'
en Svensk Jazzakademi'
Slutligen talar SJR for inrättandet av

NÅGRA MEDLEMS.
AVGIFTER FATTAS
Några medlemsavgifter saknas
fortfarande. De flesta har betalat men kanske just Du har
missat och har inbetalntngskortet kvar i bYråladan'

(

Postgiro 19 25 8-3.
MedlemskaP 100 kr Per
halvår, sanuna entr6 som
1993, dvs 40 kr.

Tlt
fk1"(
"i*evC,ill'r rAtt€ ^r

FEon 14€

Abonnemang skort 27 5 kr Per

halvar och inkluderar medlemskap. Fri entrd alla kvallar'
(Abonnemangskortet är det
mest ekono-miska alternativet
om man riiknar med att gå
5 ggr eller mer Per siisong')

För icke medlem är entr6avgiften en vanlig kväII70 kr,
vid förhöjd entrd 90 kr'

Ändringar och tillägg...
pälazz-k'aföet
Gruppen ASS Messengers, som spelade
den}llI,hade Per Cederholm på tenorsax'

i Tyresö
Scanian Qurntet spelade hos oss den 9/10 och
äger rum
som
den 10/10. På sin viig till Umeåfestivalen,
sista rect an

Och Du, hur äir det, har Du
haft möjlighet iinnu att låta

i oktober, gjorde gruppen ytterligare ett

iu*ttrA*a" i Stockholmsområdet,
(på Fasching i huvudkommunerf

någon ny medlem uPPleva

JANO...?
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nåimligen den 25110

I
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I

Dags igen för
JAf'{Os fantastiska

'llLrli§7'
Lördagen den 10 december
kl 19.00 i Täby Park Hotel
Kemistvägen 30, Täby
.

Drink

. God mat
tälkommentill

JUL EEST

. Dans till Rune Stålspets
Swingband

För allt detta betalar du
endast

L7

5

kr per person.

Så här anmöler du dig och dina vönner:

.
.
.

Använd bifogad postgiroblankett
Fyll i ditt och dina vänners namn
Fyll i beloppet för samtliga deltagare

NORRTAUE
tr
o

o
o oo o
o

Et8

§r'sfa anmälningsdag är 30 november
AVFART

Vollentuno

Viggbyholm

Völkommen!
STOCKHOTM

-

ll

-

,fiw

JULKIAPPSTIPS

,IAZZKLUBBNffiDOST

ru%
ao

årut
rrnb

*DLIDXUa{,'7

,?..-

Birgitta Wikander
Palissadgränd 60
1 83 46 Täby

JANO:s
Jublleumströlal
Röd med svart text
Grå med vit text
70% bomull, 30% PolYester
Storlek: M - XL

Om Du vill köPa tröjan men inte
kan komma tiil Jazzklubben kan Du
beställa den genom att sätta in 90 kr
på postgiro 19 25 83'3ll
Anoe färq och storlek, namn och
adäss pä inbetalningskortet.

Lars Lönegren
Kevingeringen 69
182 33 Danderyd

7557098 (b)

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
1 83 44 Täby

51050320 (b)

Bo Nerelius
Teknikvägen 17
186 32 Vallentuna

5117066e (b)
s11748e8 (b)

010-2107521

ffi5a$0

(a)

6354699 (tx)

Nils Andersson
Hayati Kaf6
Lena Larsson

?

Henrik von Horn
Margareta
Leijonhutuud
Gisela Thysell

732630e (b)
Anita Ekstrand
Fregattvägen 12 4lr
7561753 (tx)
183 53 Täby

Täby Jazz Caf6

Söndagar 18.30 - 21 .30
Föreningsgården
UN D€CID€P
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