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tr(ära iazzvännert
JANO fyller 15 år i år. Det är otroligt vad tiden går men det är väl så med något som är roligt.
Några entusiaster startade klubben på våren 1979 och fick snabbt en fin respons lrån både musiker, orkestrar och jazzpublik. Jazzfesterna, som kom igång tidigt, bidrog säkert till att ge klubben
uppmärksamhet från en bred publik.
Den här lilla festskriften vill i ord och bild visa upp en del av det som hänt. Det har funnits mycket
material att välja bland och gallringen har ffitt bli hård, eftersom vi som vanligt måste tänka på vad
saker och ting kostar. En bieflekt av denna skrift ar att vi nu ffitt ett rensat och ganska komplett
arkiv med PIJANO, bilder, program, tidningsnotiser, verksamhetsberättelser m m. Bra att ha till
25-årsjubileet!
De som har gjort jobbet är Björn Strandberg, Bosse Nerelius och Anita Ekstrand. Tack!
Syftet med denna historik är att dokumentera vad JANO åstadkommit under de 15 åren till glädje
for dem som var med och spelade eller lyssnade. Litet nostalgi med andra ord. Dessutom vill vi
passa på att ge information om klubbens verksamhet till en vidare krets och därigenom forhoppningsvis ffi ytterligare medlemmar och publik.
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pä bl a Moderna Musect. Fasching och Kulturhuset hölls i augusti Stockholms Jazzdagar
med uteslutande svenska gruPper.

for I2:c gangen

&
Sommartid kunde man lvssna pa en hel del lazzpa Gröna Lund och Skansen. men Stockholms Jazz
Blues Al1 Star Festival startadc först aret efter- 1980'
Braff- Davc
Utländska storheter pa besök var bl a Count Basie. Art Blakel's Jazz Messengers. Rubl
EdisonHarT
Davison.
Bill
Wild
Brubeck, Bettl.Cartei. George Coleman. Chick Corea. Eddie David.
FrcdBud Freennn. Stan Getz. Scott Hamilton (ffg). Lionel Hampton. Herbie Hancock. Woodl'HermanSlim.
die Hurbbard. peanuts Hucko" Ahmad Jamal. Elvin Jones. Manhattan Transfer och Memphis
fratn nrod
orkesterjournalens guldskiva för 1979 gick till Nils Lirrdbergs "Sarcs galore" som röstades
66 stvcken srcnska
bred nrarginal bland 3J svenskaiazzskivor som getts ut det äret. 1993 kom det ut
plattor.
SJR- som i
Det farms ca6O jazzilubbar i Sverige 1979. De ingick i Svenska Jazzklubbars RrksfÖrbundforbundssckrctcrarc Kicllsin tur rar uppdelat i 9 geografiska iegioner. ordforarrde var Bo Andcrsson och

Ake Svensson.
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Stockholm 19 - 21 teb '
Stadsteatern, Väste räs 22 f eb.
Stockholm 23 teb'
Viskrogen Kristina, Västerlånggat. -rrvika25
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''SPISARSTALLE,NA''
Täby Jazzcafö

W?Bor''w4ffi.

Viggbysalen från hösten 1979

Cafeterian,

Täby Bibliotek i Täby Centrum från hÖstsäsongen 1983

Föreningsgården, Täby Centrum från höstsäsongen

lnteriör fian

Tab.v Jazzkalä

1988

nl.ligen tla ,\[ortico BorrJbrs besökte
: Ha n.s K i l.glrörtr

J).\'()

P'r ilo

Vallentuna Jazzcaffl
Ekebygården i Vallentuna
Folkets Hus hösten

från januari 1981

1985

Bitllioteket i Vallentuna

A?r€R,Yoa'y'€

under 1986

&t€

Åter i Ekebygården vårsäsongen 1987 Verksamheten upphörde under våren.
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EN RORELSE HITTAR SIG SJALV
Vi var några stycken...
Undertecknad. er tillgivne sekreterare, ar en jazzvän i övre medelaldern. Började köpa skivor rned Parkcr
oclr Gillcspic i slutct ar 40-talct. hssnadc senarc m1'cket pa20- och 3O-talens stilbildare. Konr till Stockholm pa S0-talet. gick pa konserter. De sista ären pa 50-talet kunde man för forsta gangen köpa
direktimporterade amerikanska skivor och därmed folia allt sorn härdc: Aterupptåckten av Monk- Milcs
Davis' väg mot det modala. Coltrane. Rollins. Och sa. plotsligt: Mörker - Radio Nord Pop. Barbarema
hade tagit öv.er. lazzen verkade ha nätt en aten ändsgränd och jag bör1ade prioritera andra saker.
7}-talsjazzen var inte prccis av det slag sorn väckte min entusiasm. Men iag började ga runt till
skivantikvariaten och till Leif Collins Skivfi..'nd. Jag började användaiazzigen. Dessutom hade jag börjat
utveckla ett visst eget spelande. Jag funderade över, om det möiligen kunde finnas flera sadana som jag i
fororten, där jag bodde . Genom bekantas bekanta fick jag upp spär pa en rnar i Täb1' K1'rkb1'. som hadc
den minsta sortens radhus pä Albert Mälares väg. Han hade slagit upp väggen mellan köket och matvrar"r
och där l-v-ckats ä plats med ett upprätt piano och ett mindre trumset. I ett hörn stod en kontrabas. som han
själv spelade pa. Här spelades jazz. ett slags svensk mainstream. Fler och fler hittade till sessionerna och
snart hade ett andra gäng knoppats av och börjat öva i ett stort gammalt hus i Gribbvlund. Vi fick sedan
kontakt med en musiklärare. som bodde i närheten av vattentornet i Ensta. Han hade giort om halva
undervaningen i siu hus till en studio och där repeterade han bl a med ett gäng gvmnasister fran Tibblcskolan. Det böriade stä klart for oss att vi var nagra st1'cken.

Musiklärarcn i Ensta hettc
Magnus Schenström. Han tog
initiativet till ctt nrötc- sonr vi
höll under hans ordforandcskap
och i hans studio söndagen dcn
8/10 1978. Vi fortsanc sedan att

träffas en gang i mattadcn under
resten av hösten. I januari -79
gick vi ör,'er till mötotr r,'ar
fiortonde dag. Vi sour var där

var frttidsmusikcr fran l0
grupper. Dcn grupp sorn.iag
stod for. kom fran Vallcntttna
och var generationsblandad. Vi
hade aldrig spelat offentligt och
hade inte ens ett orkestemauut.
Detsarnma gällde en grupp
medelälders mainstreammusiker.
Bengt l,l'iltström och Thore ,\tt'onerttd.T'cib.v JazzJbst -86
som sedernrera tog nantnet lazz
F-oto: Ol le'Strondberg
Friends. Magnus hade en bopkvintett, som han ått att läta häpnadsvåckande likt de forsta plattoma jag köpte pa 40-talet. Han var ocksa
med i ett niomannaband, Heureka. som spelade kompositioner och arr av Lars Gullin. Vi hade ocksa ett
band. sonr redan hunnit etablera sig i Ella Gardsomradet. Eh la-bas JazzBand. som i flera ar spelat pa
onsdagspubar i kvartersgarden Jiggen. Bandets medlemmar hade rötter i den stockhohnska s k
skolbandsjazzen. Det fick senare sällskap av ett verkligt pionlärband. Alligator JazzBand. bildat 1949.
Dess tnrmsl agare var lärare pa Näsbl.dalsskolan och fick höra talas om vara sammankomster. Han dök
upp pä forstajanuarimötet 1979 och när han lvckats forklara. att han faktiskt representerade ctt trettio ar
gammalt. ämu eristerande band. bad vi honom naturligtvts ätt vara med.

7-

Lars Negert, en tcnorist. som under namnet Lars Nilsson var mvcket känd i Norrland pa -50-talct- kom in i
kretsen genom medlemsskap i Heureka. Han drog ocksä med srg ett originellt generationsblandat band.
Bläklinga. som bl a väckte uppmärksamhet med sin instrumentering. Dct leddes nämligen av cn Willl
Jaegcrt. sorn speladc trumpet och ofikleid. Det är svart for mig att exakt beskriva dct sistnätnnda instmmentet, men jag kan säga. att när han spclade pa det liknade han prccis bronsstatrn av Jarla Banke utatlfor
Täb1, kommunhus. fast m1'cket rörligare

I

Resten av banden var faktiskt unga. Pianisten
Christer Bull-Stmonsen presenterade sitt
Basement Su'ingers. rned Niklas Forsen pa

kornett och fl1'gelhorn. Sven Widerberg as. Lars
Karlsand bas och Birger Engström trummor.
Gruppen var omauligt populår pa Tibble
Gvmnasium och drog en talrik, ungdomlig
publik. Christer Bull-Simonsen hade n1'ss börjat
pa Musikhögskolan och pä vart tredje möte
berättade han. att han och Lasse Karlsand hade
satt ihop en blandad kör. bestäende av I I
ackiselever. som sjöng Karlsands arr av
jazzstandards. Frän Tibble Gymnasium kom
ocksä gmppen Just lazz- med Jannes Karlsson
och Per Garberg tenor, Mikael Ström, piano.
Peter Moks gitarr. Anders Högberg bas och
Johan Serck trummor.

En ung lazzdragspelare och pianist. Christer
Stolt (numera Christer Odlander) stod for en
hardsviingande dragspelsgmpp med Lasse
Karlsand pä gitarr. Johan Ekelund (numera i
rocklägret) bas och Kemeth Engestang trummor. Slutligen hadc vi Johan Alenius. som redan paböriat sin proffsmusikerkarriär och bl a
spelade med Hot Salsa. Han presenterade en
kvartett. som sedermera blev en sextett: Johan
Alenius och Sören Svedcstig tenor. Torben
Biörk piano. Dag Mattsson gitarr, Tage Svedcstig bas. Kenneth Jacobsson tntmmor.

-\rÄ-la.i

Il'illön - I'itto:

-,1,nder.s il-e nnborg

Vi diskuterade en rad problem pavdramoten och vi hade flera olika mal. Det forsta var att bilda forcnmg.
Viville samla alla.iazzintresserade i nordostregionen, musiker. amatörer. proffs och semiproffs- lvssnarc alla som ville ställa upp och främia jazzmusiken. För det behövde vi publicitet. ämu fler kontaktcr - r'i
mäste skapa en rörelse.

Oppet: Vard 9 - 19, Lörd'g - 16, Sönd 11 - 18
Vallatorpsväg en 2

Jazzfest
Var forsta tanke var att samla de tio. sedermera tolv. grupperna och göra ett gemensaut frarrrträdandc. Vi
undersökte mö.iligheterna aff h1-ra Tibble Teater med 600 sittplatser och göra en heldagskonscrt. cn
Jazzfest. Vidare tänkte vi utnlttja den uppmårksamhet vi hoppades väcka till att vårva mcdlemtnar till ctt
fureningsbildande. När det hela sedan var organiserat. maste vi ha en sccn" där vi kunde framträda korrtinuerligt trnder aret - en krog mcd jazz en dag i veckan. cller kanskc ett kafc.

Vi uppvaktade kommunen
och fick till stand ett altal
om att utan avgift å anv:inda Tibble Teater t\a
dagar. en lördag (for s k
soundcheck och övrig
riggning av lokalen) och
eft erföljande söndag for
själva konserten.Kommunen
stod ocksä for betalning av
brandvakt och en
förlusttäcknrngsgaranti. Vi
lvckades fa mindre kontantbidrag av ABF och Kursverksamheten. där nägra av
vära grupper var registrerade som studiecirklar. Carl
Hl,berg i Eh la-bas Jazz
Band tog fram forslag till en
l1'sande. regnbägsftirgad
affisch och tillhörande
programblad och fick dem

trlckta pa formanliga
villkor geuom kontaktcr i
bransclrcn. Vi fick ocksa
kontal't med tva lnglingar.
Steån Stadfors och Niklas

Willön. som atog sig att
skaffa fram PA-anläggning
och sköta dcn undcr dc tr a

Ib (lhristcnsen l)uo: Ib
'{cib.v JozzJ'est

(-hri.slcn,sen
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dagarna. Vi diskuterade länge om vi borde ta ut nagon entrcavgrft. Magnus och nagra till menade. att dct
bästa vore en helsponsrad gratisentrefest. Men till slut insag vi att sponsorerna inte räck1e till för det.
Entreavgiften fastställdes till kronor 5.-. med rätt att komma och aterkomma under hela konscrtdagen.

Vi organiserade även kaffe- och låskforsälning i foajen - det var Johan Serck i gruppen Just Jazz. sont stod
för dcn. Vi hade tänkt ha barnpassning ocksa, men hittade inte folk till det.
Den 25 febmari 1979 gick vär forsta Jazzfest av stapeln i Tibble Teater. Det kom 600 betalande ahörare.
Ganska manga av dem fi,llde i och lämnade in en talong, som fams i programbladet: "Jag l'ill vara med och
bllda jazzförening i Nordostregionen". och plats for namn. adress. telefon och ev specialintressen: "Spelar
själv'l Vana vid föreningsarbetc?" Vi fick ml'cket upprnärksamhet i media ocksa. Veckoma forc festcrr
skrevs det om oss i de tva lokaltidningarna. Täb1 kommuns infonnationstidnir-rg Täbl spegeln bcrättadc orn
oss. och den 23 februari mellan 09.15 och 10.30 hade Magnus Schenström och undertecknad nö.ict att sitta
i studio i Radiohuset och beråtta om Festen fur Christian Liunggren i P l:s Morgonklang. I drrcktsändning.
Jag l1'ckades t o m som avslutningsknorr pa det inslaget fa med en kort information om hur man tar srg till

Tibblc med Roslagsbanctagct...
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l"'oto. Ol I e Strctndberg

"Goo,ee

Robs"; Lisa Rrantfi, Årla,\i/-rsorr,
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Bcickströrn, Helene L-ggelberg
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Efter Festen fick vi bl a en forstasidesrubrik i den pä den tiden fortfarande existerande DN Runt Stan och
en stor bild med vidhängande recension pa baksidan.
Festen kostade totalt 4.480:- kronor. for drygt ser timmars

musik med l2 grupper. Entröerna gav 3.000:- kr och kommunen kom undan rned 1.921:70 i forlusttiickning.

Föreningen bildas

DtOOtN'FoR

DtL

I mars kallade vi samman alla. som anmält intresse for foreningsbildande trll ett möte i Näsb1'dalsskolans
matsal. Omkring ett hundra personer i alla möjligaiildrar var där. Mötet fick tala om. hur de ville ha
foreningen. vad den borde svssla med och hur. Tre komrnittder utsags: En for att utarbeta forslag till
stadgar (rned detaljerad malsättningsparagrafl: en för att skriva förslag till handlingsprogram och en for att
skriva ansokan om kommunalt bidrag för verksamheten efter foreningsbildandet.

Den22 aprll1979 kallade vi till konstituerande möte i Viggbysalen. vilket var den lokal vi fururit lämpligast att starta en reguljär kafeverksamhet i. Viggbl'salen är en kvarterslokal i HSB:s bostadsomrade pa
Viggblgärdet. mittemot Viggbl,'holms station. Nägon lokal i Täbv centmm var inte tillgZinglig vid den
aktuella tidpunkten. Vi hade bestämt oss frr att vi från start skulle ansluta oss till Svenska
Jazzriksförbundet. Därför hade vi vidtalat Kiell-Äke Svensson att vara mötesordforande.
Mötet godkände redovisningen för första Jazzfesten. antog stadgar. handlingsprogram. säsongplan for
höstens Jazzkaföverksamhet. fastställde arsavgiften till kronor 25:- och valde st1'relse. revisorer och valberedning. Musik utftlrdes fore och under mötet av Lars Negert ts. Hans Marschall bars. Christer FrÖssen p.
Ronnie Gustavsson g. Bo Nerelius b och pa trumrnor omväxlande Rei Tideström och Johan Serck. Under
mbriken "övriga frägor" ansäg sig mötet med ledning av detta kunna tillsty rka lokalen som jazzkafelokal.
Slutligen gavs den nrryalda s§.relsen uppdrag att arbeta for att fa fram lämpliga repetitionslokaler till dc
an

s

lutna. lokala jazzgrupp erna.

När vi lämnade ansökan om föreningsstöd nagra dagar efter konstituerande rnötet kunde vi redovisa 125
medlemmar, varav 8l bodde i Täb1', 12 i Vallentuna. resterande 8 i Stockholm.
Bo Nerelius

Böria spela - Kom

till

oss!

TMI - Täby Musikinstitut för barn och ungdom
Vi bedriver musikverksamhet med l0Gtals bam och ungdomar varje år. De
populiiraste instrumenten är elgttan, elfus och trummor ochdåir sker utbildningen i grupper om 2 och 2 i 40 minuterslektioner. lkeyboard kan vi vara

flera men då dubblar vi lektionstiden. Musikstilarna är främst hårdrock,
fi:rrk,gzz och synthpop.

TMI har även traditionell undervisning på andra instrument t ex piara
akustisk gitaru.
I SV har vi också många vuxna som spelar och sjunger, från nybörjare
också stödja arbete i olika musikgrupper!

E oroieftirbund
V Utitf;äff$kOhn

Ring oss - zs8 s0 50 -

-
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-

så

och

till avancerade och vi kan

berättar vi mer! värkommen!

FOIJR
LEAF
CLOVER
RECORDS
S-17224
P.O.BOX

1231,
SUNDBYBERG,SWEDEN
TEL.46 I 6288205
FAX.46 I 6288206

FLC CD 119

FLC CD 105

"A DECLARATION OF
INTERDEPENDENCE'
RED MITCHELL SOLO," GRAMMISAWARD 1991" best jazz-album in

H JOY AND FEELINGS'

FLC CD 107
-AFTEB HOURS

B'oRN BREVIK, JOHN HAUGE,
SISSEL MEINSETH,

, NIELS.HENNING OHSTED-

NIELS PRAESTHOLM

FLC CD 120
"ON A HIGHER BREEZESACRE CHOEUR, WARD SWNGLE,
STEVE DOBROGOSZ

LASSE SAMUELSON, EIVIND

SKIFJELD, FINN ERIK ROED

FLC CD IO8

FLC CD 121
,LIVE AT THE BEST OF HARLEM'
DOROTHY DONEGAN, RED MITCHELL
LARS BEJBOM, JAN ALLAN

GEORGIE FAME, ELLEN HELMUS
FLC CD 123
"LIFE-S A TAKE"
RICH MATTESON, RED MITCHELL,
STEFAN KARLSSON, PETUR

QUINTET

"SNIFF"NEUMANN, ULRIK
N

ARNE MALTEUS, DAGE JONSSON,

Sweden

.A PORTRAIT OF CHET"

cD 5086

-SWNGIN' IN HELSI NGBORG'
ALGREY, RICHARD BOONE

FLC CD 109
"NOCTURNE"

östut'to

L-ASSE SAMUELSON, KJELL OHMAN,

cD 5097
WADENIUS, DAVE WECKL,
CH FORMAN, ERROL BENNET,
CANNAHOZZI, PETER LJUNG,
FAN NILSSON, PER LINDVALL

cD 5099
WORRIESFAME, KEITH STERLING,
GREENING, JIMMY DOYLE,
LYON, RUSSELL DUNLOP,
D'SILVA, COL LOUGHNAN

TOMMY JOHNSON, OLA BRUNKERT
FLC CD 124

,LIVE SESSIONS'
JAZZI,N' JACKS lradjazz

FLC CD 110

'THE SONG IS YOU"
DEBORAH BRO\IYN, SANDVIKEN BIG
FLC CD 125
"GREETINGS AND SALUTATIONS"

BAND

FLC CD 111

,JANNE SCHAFFER'
JANNE SCHAFFERS First recordings

101
tr

\IYICKMAN, JANNE SCHAFFER,
J-SON LIND, PER LINDVALL
Y WALTER, MAGNUSPERSON

FLC CD 102
Y TUBA", classic
LIND play work by ARBAN,
KOCH, JACOBSEN, WLDER
DANIELSSON, GREGSON

HALLBERG, JAN ALLAN, LENNART

Åarno, swEDlsH RADro Brc
84ND........

FLC CD 112

,MUSIC FROM VÄSTERÅS,, classic

cD

THAD JONES. MEL LEYI'IS
featuring JON FADDIS, BENGT

DUO NOBEL, PER-OLOV SAHL flute,
BENGT LUNDQUIST guitaT,
music by GAGGE, GLASER, FÄRNLÖF,
AHLSTRÖM, DOMINIQUE

FLC CD 113
-LIVE AT THE PAWN SHOP-

öxulN

oRGAN GRTNDERS,

FLC CD 126

'öxultrt

oRGAN GRINDERS.

KJELL ÖNUIru, CLAES JANSON, ULF
ANDERSSON, THOMAS ARNESEN
DOUGLAS WESTLUND, TOMMY
JOHNSON

FLC CD 128
"GÖTEBORG SWEDEN'

KJELL ÖHITIRITI, ULF ANDERSSON,

NIL$BERTIL DAHLANDER, STAFFAN

CLAES JANSON, THOMAS ARNESEN,

NIUiON, JAN ALLAN, HECTOR
BINGERT, STUBE NORDIN, ERIK
NORSTRÖM, GILBERT HOLMSTRÖM

TOMMY JOHNSON, DOUGLAS
WESTLUND

m.fl.

cD 103
lN CONCERT" classic
E flat,

LANZKY-OTTO HORN
TET A malor,
W|CKMAN CLARINET,
LA CHAMBER SOLOISTS

cD 104
IN CANADA'

NILSSON, HÅKAN RYDIN,
RÅDELIUS, ANDERS LAGERLÖF

FLC CD 115

'LATIN GUITAR. classic
LARS MELANDER , guitar
work by ROBLES,YUPANQUI, FALU,

FLC CD 129
"RECORDED LIVE 1 992-1993'

SANDVIKEN BIG BAND, DEBORAH

SAGREMS, BARRIOS, GINASTERA,

BROWN, SVANTE THURESON,

PIAZZOLLA

ANNTI SARPILA

FLC CD 116
.MEMORIES

OF OLD SAC"

JAZZIN' JACKS

tadjazz

LARS KARLSON, JACK ANDERSSON
HANS INGELSTAM,BENGT AHLCRONA
GUNNAR NILSSON,LENNY EKSTRÖM

FLC CD 130
'THE CBOONEB"
}NYATI KAFE
METROPOLE ORCH, NDR BIG BAND
LEX JASPER

Flera jazzfester
rum i mars Den första lazzfesten 1979 foljdes av -vtterligare nio stycken i Tibble Teater. De brukade äga
fran forsta
man sa, att ett av de bästa värtecknen i Nordost var iust vär JazzfesL De ledande musikerna
ät
utvecklades
Schenström
Magnus
Iazzfestenfortsatte att återkomma. ofta i n1'a kombinationer.
Niklas
Non
Grata.
Persona
fusionshället och framträdde med grupper som Brorvn Korean Shoes och
Karlsson
Willen slutade sonr ljudtekniker och gick upp pä scenen. som pianist och keYboardspelare. Jannes
anda hette fÖrst
ökade numerären och sökte sig bakat i tiden stilmässigt - hans lilla storband i 3O-talets
gick över till
Karlsand
Lasse
och
Bull-Simonsen
JANO:s Frestelse, sedan Jazz Ambassadors. Christer
med Christer
Friends.
Jazz
Bobs.
d.vnamiska- mindre vokalgrupper: den mest bejublade var kanske Goose
m fl.
Andersson
Fiossen vid pianot, tanceiadåiträmsolister som Ulf Adaker. Georg Vernon. "Lillen"
Thomas JohansChrister Froisen hade ocksa en egen grupp; Criss Cross, med Ulf Adaker ocll tenoristen
son, samtidigt som han ingick i Lars Biilolvs Malacoda'
altsax. Torbjönt
Själv var jag inblandad i ett band med huvudsakligen Vallentunamusiker: Gunnar Olsson
trumpet. piano och sang Vi
Gustavsson vibrafon. Bemt Olofsson gitarr och munspel och Jens Henriksson
1985
var jag med i en grupp solx
kallade oss "Glazz" första gängen (1982) och sedan "Drömkvintetten"...
tillsammans med sin farbestod av Karin Hedlen ,otat octr Niklas Willen piano. Sören Svedestig aterkom
satt vid pianot. N1'a
den eminente basisten Tage Svedestig- i gruppen Convention, där Tommv Larsson
pa flls. Marten
Malte
Siostrand
Kari
och
med
sl,skonen
Five,
grupper som kom till varbribbans Hot
prescntcLundmark
"Puppe"
Erik
Klaar
dr.
Hot,oU".g cor, Roger Nl.borg glacc.Per Giertzb och Johnnl'
rade grupper med musiker som Gustavo Bergalli, Staffan Odehall och Hans Larsson.
Malacoda och
Lars Biilos, trumpetare, kompositör. arrangör och bandledare hade omväxlande kvintetten
bl a Maffias
lancerade
storbandet Malebranche. En ung ia zz-rockgrupp frän Viggbl'holm. Öronapoteket,
och bÖrjade
Torell g. Bo Wiklund p och Chrlstian Spering b. Den sistnämnde gick snart över till kontrabas
höra den boppiga
medverka i mainstream- och bopgrupper. En prominent Täby'bo. Erling Ribbing. lät
äterkom i ett
Törnquist
Lasse
sidan av sig själv. i kvarteuformai. Den fornämlige mainstreamtrumpetaren
1980 och
fran
flertal sarnnanhang. Den svenska hotkvintetten Crazl'Rhytm giorde en rad framträdanden
Krokstedt
framöver. Ka' Welander och Staffan Fischerström kom med gruppen Srving United. Christer
kom
ett tillskott
Vallentuna
Fran
Musikskola.
Täb.v
fran
presenterade ågna bopgmpper, men ocksa elever
Prgmc
TimersOl'
srg
även
lägret
sällade
tradfalang"n i fo.*lrrBlonlnans Dirieland Band och till det

iill

lazz Bandoch Market Street Stompers.

lAnp9Dl
Ett av landets största Jazz-sortiment.
Bäde nytt och begagnat
Du får l07o rabattpå allt nytt mot
uppvisande av medlemskorti JANO.
Har vi inte det du söker, besttill!
GRATIS KATALOG

TULEGATAN 37, 113 si! STOCI(HOLII

Tln 08-6128988 Far 08-6127939

Carl ll.vberg,, Eh la-Bas Jazz Bancl,
'tcib.r, .l azz.lb
F'ctto

st -8 3
: .!n tlers lI'ennhrtrg
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",\torhanclitertra", Ttib.y,Jazzfe.rl -81. Fltt bantl sammorlsotl atl tntrsikerJran I-ulle Itllborgs,'l'hore F-hrling,s, '\a.r'rrtgur ()stemalls och ganla Carlton-orkestern. Trutnpet; Holger trI'aern kk.vnd), Gunnor [,agerstr"öttr, .\larirt
Delacca, Bengt -4rtontler (sk.wud). Trombon: (]ti,sta Lincl, Georg I'emon, Oortltn Ols-son och okrincl vikarie: ldrrg.st
"Hempa" lI'ollin.
: ncler.v l{-e nn horg

[.'oto

.-,tr

!likael Selantler och l'Iartin II'ulfl i
". T'clb.v,l azz/b st
.4nders ll'ennborg

" Sv, i tt gl i n e
F

oto :

-8 5.
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TÄBY JAZZKAFE
7rAKE.H€'.A*TRA,,N
Den verksamhet. som varit stabil och obruten ända sedan forenurgsbildandet- är Täbv Jazzkafö. Första
kafekvällen ägde rum i Viggbl'salen söndagen den 219 1979. lazz Friends stod for musiken. Dct bandct
hade da Anders Stälhammar pa piano- men den här kvällen medverkade Christer Frössen som gästsolist.
tillsammans med Bemt Olofsson, munspel. Det kom 43 betalande tlll Jazzkafeet och genomsnittssiffran for
höstsäsongen -79 blev 45.4 betalande per kväIl. Eh la-bas JazzBand drog 66 betalande den I l/l I och
Prgmd JazzBand 65 betalande sondagen innan.
De grupper. som spelade pa Jazzfestema. kom ocksa igen pa Täby' Jazzkafö. Vi har hela tiden använt d<;
lokala jazzgrupperna sonl en stomme i programsättnurgen. Som "russin" i kakan har vi sedan satt in sa
manga etablerade. professionella grupper som vi haft räd med. För närvarande - och sedan flera ar tillbaka
- är "proffskvoten" fem (5) per säsong. fordelat pa vanligen tio kvällar per säsong.

Vi har hallit 46 betalandelkväll som ett normalt genomsnitt genom alla ar. Nagra säsonger (var och höst 82 och våren -85 till vären -86) dök vi lite under snittet. men sedan dess har vi legat stadigt. med nägra
toppar varen -91 (56.5/kväll) och varen -92 (6lkväll). Förra säsongen. hösten -93, läg vi pa 5-5.
Grupper och artister. som dragit extra mvcket folk är Basement Srvingers och Goose Bobs (86 betalande
30/3 -80). Niklas Willen Kvartett (83 betalande 16ll I -80). Eh la-bas JazzBand och Goose Bobs (9-5
betalande -5l4 -81). Crazv Rhythm och Take Off med Hacke Björksten och Lars Erstrand (108 betalande
25l10 -ttl), Sorbe och Jazz Me Blas (98 betalande 6l12 -81). Alligator lazz Band och Crndee Peters ( 100
betalande 2713 -83)- Niklas Willens B 32 och Bull-Simonsen-Karlsands 7 Up! ( I I I betalande 2414 -83).
danska sängerskan Trille och Opposite Corner (105 betalande 16ll0 -83). "Wild" Bill Davison med Cave
Stonrpers ( 132 betalande l3l4 -86). Emil Iivring-Thore Su'anerud och Lars Sjösten Kvartett (120 betalandc
l4l9 -86- Svante Thuresson ( 132 betalan de 2019 -87). James Moodv rned Ake Johansson Trio (97 betalande 4/10 -87). Barnev Bessel med K-jell Femström Trio ( 178 betalando 2314 -89\. Har,ati Kafe. Monica
Zetterlund och Lasse Bagges Trio (215 betalande 27ll -91)- Lars Erstrand Kvartett (114 betalandc 6l12 92). Nice 'n Easv och Gustavo Bergalli (81 betalande 3lll -93). Fossilerna och Nerv Orleans Express (tl I
betalande 28i 11 -93), Leif Persson Combo och Ulf Johansson med Anders Gahnold Trio (83 betalandc -5/

t2

-93).

Stort sortiment på CD & Video.
Välsorterade pä'tazz I
Köp vårt fördebkort för 75i per år, sa får

I5

fu O % fi ab varor.

,,Jazz-ltnhas.sedttrs"; :;ta.fl'an Hell.strt)tn,

\iklas Fbrsän tp, Ot'e Kristen'sen th,:\likoel Strt»n p, 'Jannes Karlstrttt

'l'otnas R.v'nell, ,Stig -4,nderssrtn sax. F'oto; -!'nder's l['ennborg

Rttger \l.tborg, "(jribhatts
Fot r t ; . I t ttlt' t'.s II'e t t t h, »'g

l{ot Five

t

Johnnv Kloor, trurtrslagore

i

"(iribbans Hot

l.'it'e". I{dr pa'l'ah.v'Jazz./^ast -81 metl orkestern \LINO. s F re'steIse" ("Jazz -1mbossodors")
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ANDRA AKTIVITETER I TABY MED OMNEJD
Förutom Jazzfestema och Jazzkafeet har vi gjort konserter och annat litc runt om i regionen. I samband
med Jazzfesterna brukade vi t ex ordna propagandaspelningar i Täbv köpcentmm - de forsta aren giordc vi
detsamma ävsn i Mörb-v C. nägra gänger i Aminge och ätminstone en gang i Akersberga. ABF sponsrade
Iazzfestema genom att bekosta en konsert lördag eftermiddag. dagen före själva Festen. i Täby Sjukhus
(numera Tibblehemmet).

F e.stplotsen

K1,rkb.v.

i'fcib.r,

Per Giertz

och Johnn.v Klaar

samtalar med okcind

!

-:,.i

-. ifu

,k&;

skönhet.

Foto: Tanja lt'vborg

Ett av de önskemal. som menigheten framforde redan pä det forberedande massmötet i mars -79. var att fa
dansa till bra jazzmusik. Detta önskemäl upp§,ller vi genom att alltid ha en danskväll varje säsong pa
Jazzkaföet. Men vi har ocksä Julfesterna. varom mera pä annan plats i denna skrift. Pa den gamla
Fcstplatsen i Täb1'K1'rkb1 ordrlade vi danser sommartid på den traditionsrika utedansbatrau (sotrt en gang
stod pä festplatsen i Haga. pa 3O-talet). Första gangen var i nTai 1980. 1982 ingick en av dessa kr'ällar. den
2llS- i Stockholms lazzdagar. Vi hade publikfavoriterna Gribbans Hot Five och Almstedt-Lind pa sconen.
I iuni samma är var Monica Borrfors där, i augusti -83 dansades det till Lars Erstrand och Hacke
Björksten, i augusti -84 var Christer Boustedt och CBQ pa plats. Boustedt blev djupt tankfulloch berättadc
mellan lätarna minnen fran 50-talets folkparker - och motsvarande lövsusande platser i Finland... Täbl
Idrotts-Sallskap var vär samarrangör på Festplatsen.

Hallå alla JAMO.medlemmar!
A. Pt, lO % aafaa rA a*o? oel ttllktt* ul
etlot ttfua*2 Mdt r.
15 %aehfr .cä. rh. äfe CM
n lt' atalia o@a
Af/4/ad4b A* c4 fuw

*8äo t7@
E#aruwo

*?/l/€lib

*butänt.addt FluslKa

Dl

*ena* l4 rå.

ATrJ|DENI&YC

0&75t!r![t

Lördagdcn l613 -85 hadevienthe-dansantmed Pvgme lazzBandi Biblioteketskafctena. Annars fick
päglck cr,
.o11 u,ll. dansa till jazzmusik bege sig till Vallentuna Jazzkafö- dår sadan verksamhet
fredagkvåll nåstan varje rnänad mellan januari -81 och februari -87. nTestadels i Ekebl'skolans trc'u'liga
matsal. där pcrsonal fran Ekebvgardcn stod fiör sencrinqetr och vi för nltrsikerl

de.

i.'lffi

,t:i

ffi

ffi

ii""*

!@ *y

;ffi
Per l-'l.ltring.er.s ()rke.ster, I'allenlttna ./azzkalti, 1

l:

-E

I

jLrletid 1980. mcd Dandcry d Big
Andra ertra evenemang: Vi hade cn storbandskonsert i Tibble Teatcr i
Bobs Dcn
Band och det fantastiska vcteranbandet Storbandrterna. och ett mellanspel ar,' vära egna Goose
Kjcll
och
Akc
Johansson
24lg 1983 gjorde r,i cn konsert (uppdclad i tva avdelningar) med Chet Baker.
da i
l9tt'tl'li4
Ja,sson. Gratis eptrö den gangen! Öhet Baker var tillbaka med Akc Johanssous Trto den

Tibblc Teater.

t Baker./är h I our n ctr
t.s l{örso l,
21 .seplemhet'1983.
C he

i

lli b I i ot eke

Fottt:
lt I o gn u.s'S c h e n s

tr ö t r r
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STUDIER OCH FORKOVRAN
atl jazz är en läroprocess. som aldrig upphör. Manga av grupperna har varit organiscrade som studiecirklar och använt sig av exempelvis Lindgren-Äbergs utmärkta "lazz och rockimprovisation" sont studiematerial. Vi har uppmanat medlemmarna att aka pa de somrnarinternat i jazzinrprov isation-

Vi har alltid ansett,

som fims runt om i landet. Mänga har ocksä gjort det. Andra har ringt upp nägon favoritmusiker ellcr
favoritvokalist och kommit överens om privatleklioner.

Den l4l10 1992 gav vi en konsert kallad "The
American Songbook" i Tibble Teater med ett
storband, "Sound of Vegas". bestaende av musiklärare från Stockholm, manga med omfattande
storbandsrutin. med bl a Ulf Andersson i
saxsektionen och med Täbys Ha1'ati Kafe som
sangsolist.

I Vallentuna hade vi, forutorn de n-v-ss nämnda
fredagskafeerna, tva utomhus fester i Kommunhusparken, augusti -83 och augusti -84, 4-5 grupper spelade ftir folk, som picnickade i grdngräset.

SäOK€

G€firuW2€16

Workshop
Vi har i vära egna led haft högt kvalificcrade
formägor. med kompetens och vilja att fora sitt
jazzvetande vidare - främst av dem är väl vär

flq'ati

"jazzprofessor" Christer Frössen. Med honom
har vi anordnat smä endagsseminarier, som har
varit ml"cket uppskattade. I samband med att
Barnev Kessel gästade lazzkafeet i april -89
ordnade Täbl'Musik-Institut en rvorkshop pa
dagen, sä att de unga TMl-eleverna kunde forst
fa undervisning av den gamle mästaren pä
Institutet, och sedan i omedelbar anslutning till
detta höra honom In Concert hos oss.

l.at

KaJö

-

Tab.v.s

nar pa ?i'onk ,\inotra

"Kittp1" Cote och Sanu».v l)ot,i.s

,lr

rÄnv
TRÄVAR,U AB

Allhelgonahelgen 1990 hade vi ett endagsseminarium i kafelokalen. da Red Mitchell forst
foreläste i ämnet Kommunikation och seminariedeltagarna. I 5 till antalet. sedan fick tillftille au jamma med honom. Den gangen var det
vär studieansvariga, Ingegerd Hanard. som

Famil,etöretaget
med personlig service

Allt I byggnads.
materlal och

kåvaror öPPettronn:

GÅRD
183 43 TÅBY

HAGBY

5t 02 03 50

stod for arrangemanget.
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vardågar 7

-

I

7.

Lördalar s - I l.

30

öö

h01o: )'ntlers ll'ennhttrg'
Chri,sler Frössött, piotlist, pedagog och behttpexpert' J-'1.\:O:s "iazzprttfbs'sttr"'

Jam, jam

w&ffiffirus ffiffiffissYeffi§ffiffi
. HOS D'TT STUDIEFORBUND .
I VÅRENS KURSPROGRAM FINNER DU
BL.A DETTA, OCH MYCKET, MYCKET MER!
O Jågarskolan
O Akvarell/pröva På
O Allmogemålning
O f råsnideri/bildhuggeri

O Aktiekunskap
O Vardagsjuridik

O Möbelrenovering
O Snicketi/tråslöjd
O Kompostering/kortkurs
O Piano

O Kustskeppare,/

O Gitan
O Starta eget
O Bokföring
O Företagsekonomi

a

a

dubbelt sä mänga jam' Vi cxperir-nenterade forst mcd att ha tradjam mcd
huskornp av beprövade Stampenmusiker

Stenografi

O Textning

förarintyg
O Kustskeppare/
foradntyg TJEJKURS

Skårgårdsskegparc/
förarintyg

tD Kustskeppare

O Båtradio/VHF

g{=borgarskolan
Tet.756 00 45, fax732 58 98
Tel tid: Mån-tor 9.00-l 7.00,

fre

Annars är dct den reguliära jam-r'crksamheten. som har fatt fungcra som
utvecklande aktivitet. Vi har sedan ett
antal ar tillbaka ctt jarn per säsoug- mcd
stt nurnera väl inarbetat Huskomp undcr
pianisten Tommv Larssons forfartta
ledning. Under tidigare ar hade r i tidvis

9.00- I 2.00

-20

Tornnty Lars,ron, pianist. Ledare

far

Soul Clinic och Huskctmpet. F'oto: .4nders ltr'eruth<trg

och mainstrearn-jam med kända musiker som Ame Tengstrand. Urban Werner och Ali D.ieridi (Hörsalcn
den 28l10 -84). Stefan Forkelid. Tomas Bergquist och Mikael Blomme ( l7lll -8,5) och Pelle Larsson. Erik
Lundborg och Leif Hakanssoll (212 -86). Men som sagt. nu är det Tommv Larssons Huskomp sorn gäller.

Det blir allt bättre och bättre. Pa bas: Jan Ottosson. Trumrnor. lngemar Björkman. Kornpet klarar mcd
samma precision saväl srving. mainstream som bop. Senast hade vi 2l iammare. Några var klädsamt
bl-o.gsarnma amatörer (t ex er tillgivne sekreterare): andra var garvade proffs (t ex tenoristen Robert Nordmark). Nästan hälften av jammarna var kring 20 eller )ngre. Och bral Och salongen helt [,'lld av entusiastiska lvssnare... Livet leker iblandl
Bo Nerclius

ALLrtr€ cAfs tlot(
-21 -
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Anders' gubbar hos JANO
I l5 är har vi kunnat glädjas ät de roliga teckningarna i PIJANO. Pappa till alla dessa är Andcrs Lundmark
Abcrg
- som till vardags arbetar pa en reklambl'rä. Han var fran början en hjälpsam arbetskamrat till Jannc
som var med och startadclAN

O. Jazzinttesserad var och är Anders forstas'

Erik "Puppe"
Som musikant hos JANO har han spelat "läpptrumpet" i nägon paus. medan sonen
jazzcaföet
Lundmark har spelat antal ganger pi
passar här pa att
Det är givctvis ocksä Anders som har tecknat det fina omslaget till iubileumsskriften. Vi
hoppas pa flcr
uttryckä värt varma tack till Anders for alla fina teckningar vi hittills kunnat njuta av och
när inspirationcn fallcr Pa...

teckningarna
Här och var i den här skriften kan vi aterknl,ta bekantskapen med nagra av de mest frekventa
av Anders penna. Titta och njut!

ffi

*

ffi

'm
i$,ffi
Lhr uppskottade Anders

i tecknartagen

ag

/å

e\

"i,e, ))
FoP O^rrc6Ps oULY
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sDol'
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,
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Den ärligen aterkommande julfesten har varit sa här kul! Jag vct inte om det har varit gästema eller vi som
forberett som haft rnest trevhgt. Jag minns med oerhörd glädje och vårme det giing sonr väl har varit urcst
sanxransvetsat i dessa forberedelser under ären: Calle Z.Langa Lasse. Birgitta A. Mats H. Anders- Karin
och lngrid.

Vi har haft rnanga olika musrkgruppcr. men de som r..arit med flest gangcr verkar vara vart fina
Soul Clinic.

Birgiua W

-1-)-
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HALVA TÄBYS BEFOLKNING HOS JANIO!
Under vära femton ar har vi haft 26 000 konsert-

Täby Jazzcaf€,

besökare!

mcd i snitt 46 bcsökarc.

O

Täby lazzcafe

l 5 .000

o

Vallentuna Jazzcafö

1.800

o

Jazzfesterna i Tåbv

-5.

o

Julfesterna

1.900

o

Övrigt

2.200

har haft 327 konsertkvällar

PLrblikrekordet har Monica Zettcrlund och
Hal ati Kafc rned Lasse Bagges Trio den 27
januari 9l med 215 personcr!

God tvaa är Barnev Kesscl i april -t39 mcd 178.

100

Vallentun a Jazzcaf€ hadc 43 kr'ällar
aren l98l-87 och ca 1.800 besökarc.

Medlemsantalet

under

har varierat mcllan 200 -

500.

JANO:S TIDIGARE ORDFORANDEN

,\Iagnrr.s ,\chen.sft.titn, tlot,cl.antle orclft)rcnulen

i KLtlturncimttden Inget Koch

,samt ,lon

-'lberg

Jan Abcrg. I979-ti2. I9tt3-tt4

Magmts Schenström. I 979
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Ker.stitt fi'allennan./är en pu,s,t ttt, ',ll-iltl,,

Biil

Davi.s

- eller rir tlet h,rirlt»n...

Kerstin Wallerman. I 982-83. 1984-86

Cal le Zachri s,son, i .förbereclelsetagen

Calle Zachrisson. I 986-89

Birgitta .-lndre

Birgitta Andre. 1990
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BIDRAGSGIVARE OCH SPONSORER
t979 - 1993
')
Täb-v konlmun

1979

Vallentuna kommun

198

Liinsb i ldningsforbundet

198-5-87

ABF

198_5-89

WASA

t986

Piren AB

I

Täb1'Trä

I988-

Kursverksamheten

1989-92

Arcona Försäkring

1992

Medborgarskolan

t992-

l-87

988-9

,ffd{
RIX.JAZZ

I

Vi har Sveriges största och

I

Vuxenskolan

nresl iul ressanta jazzsortim€nt. tillgängligl ör'er hela
landet och internationellt
genom butiks- och Postorderförsäljning. N-r'tt och begagnat
inom alla stilar ar.- jazz. blues
och gospel på CD. LP. 45 och
78 r'an'. Det mesta sont är
tillgängligt genom svenska
distributörer och en hel del

993-

direktimport.
Under lördagen den 23 aPril
blir detbäde "rixjazz" och
närjaz.z. dä r'i tar med oss en
del av sortimentet till jazzrixdagen i Täb1'. Om du vill
förbereda dig. kan du besÖka
oss i butiken dessförinnan eller beställa r'är senaste nlhetslista. som du far umn kostnad.

Ett varmt tack till alla som ekonomiskl bidragit
till att i'ar konsertvcrksanrhet har ktlnnat paga

under de femton aren! Ett speciellt tack till
Tåb1'kommun- sol11hjälpt oss under alla ar' En
orsak är nog att det funnits musikintresserade
personer i kultumåmnderna där och speciellt i
börian var detta viktigt for oss.
Framtiden är svär att sia om- rnen vi kommcr trots egna anstriingningar att öka självförsörjningsgraden ' atl vara i behov av välvilliga

OBS! Alla JANO-rnedlemmar
fär nu 5'lo rabatt Pa alla ordinarie priser!

sponsorer även framör'cr

OODOO

Tack fiir alla fina foton!
Och så ett TACK till de fotografer som
medverkat till att gÖra såväl denna skrift

@
Box 8003,1 04 20 §ockholm
Besdksadress:Scheelegatan I 2
Tel:08 - 652 92 91

som våra mer vanliga PIJANO mer levande! I denna skrift speciellt Olle Strandberg'
Anders Wennborg, Hans KilstrÖm, Tanja

ÖPPETTIDER: Män-ons, fre 1 1-14l 15-18
tors l5-19, lör 11-15, (Juli-Aug lör 1 1-14)

Nyborg m fl.
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Ett tack till kommunen...
Attjazzenär en allt viktigare del av var kultur har mänga framfort. Naturligtvis är det sa att vi sonr sr sslar
med jazz pa olika sätt anser att jazzmusiken skall spridas! Därmed arbctar vi for att fa rncd oss ungdomama. Det lvckas vi med till en del i JANO. Vi uppmuntrar ungdomar och ger speltillftillen till unga
musiker.
Det är ocksa härlig att kuma konstatera att kommunen genom sina olika representanter har stött vcrksamheten- vilket vi är glada och tacksamma for. Litet n1fikna är vi pa vad beslutsfattarna siälva egentligen

tvcker omjazzen.
Fragoma gick till kulturpolitikerna: Vilken favoritmusik är Din'l Vad t1'cker Du om iazzmusik? Har Du
varit pa Täby lazzcafe'l

Bengt Edlind, Kulturnämndens ordförande (m): Jo, jag lvssnar gdma pa jazz. Jag tillhör ju den
iazzälskande generationen. Har ingen speciell favorit och har faktiskt inte varit pajazzcafeet.

Karin Kellman (fp): Jag §'cker m-_vcket om musik av olika slag även om jag oftast välyer klassiskt näriag
lvssnar. All god musik skall stödias oberoende av om det är god jazz ellcr annan musik. Det ingar i var
kultur. Jag har inte varit pä Täby' Jazzcafe.
pa jazz sedan tonarstiden och §'cker det är m1'cket bra att vi har en cgen
jazzklubb i Täb1'. Jag gar ocksa ibland pa kafdkvällarna.

Bengt Strand (s): Jag har lvssnat

Anders Norlin (m): Ja. rnin musik är kanske forst och friimst den klassiska musiken. men jag lvssnar
gämapa jazz. Iaghar faktiskt varit pä Täby Jazzcafe flera ganger.
Anna Boman (m), den yngsta av politikerna: Det märks t,vdligt atl jazzen är pä väg tillbaka till oss i den
vngre generationen. Det blir ju inte sa ofta man går ut och lr,ssnar just pa jazz- men jag t1'cker mr cket om
Lisa Ekdahl t ex. Hon sjunger my,cket jazzinspirerat. ty'cker jag. Jag har aldrig varit pa Täb1' Jazzcafö. mc,n
jag borde kanske titta in nagon gäng.
Aterigen TACK FÖR PENGARNA!

VI FÖRVALTAR DEM VÄL!

Birgitta Wikander
Ordförandc iJANO

/
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Bo Nerelius i våra hjärtan

llr
Vcnr är han. de1 erccltriskc sir Jazz som varje söndagskr'äll surs pa vart kafö. tar sig cn kopp kaffctvrigt s1'sselsatt ned att finjustcra ljr.rdet- och klappar taktcn uppenbart nir"rtande mcd hela kroppcn'l
nlcd sig
Han är dcn som troget sgttit i JANOs stlrelse i alla de l5 aren. I sin stvrelscmapp har han alltrd
och
kafckr'ällar
välklottrade blyertsantcckningar om kommandc program. Han har fört statistik ör'er alla
Dct är som om Bosse vore ett nred kafcct. Han
hör till dekorationen. När han är borta nogon
cnstaka gang är dct sont när tltatr tagit llcr
gardinema i köket och glömt hänga upp dcur.
Nagot högst patagligt fattas i miliön.
Skriva kan han verkligen! Alla har ,''äl läst
hans mustiga och innehallsrika prcsentatiotrer
av musik-gruppcrna i PIJANO. Hatt vet
m1'cket om iazz och han kan konsten att
formulera sig. Hans sprak är suvcränt och han
drar sig inte for att undcn'isa oss o1'l'l hur ord
uttalas t cx i PIJANO nr 6 1990 "Fasching
ateröppnar.. (uttalas med Öppet. langt a-litrdeftersom ordct är t1'skt. intc engelskt)".
Atcröppnar är r''äl en §'pisk Nereliusk ncolo.

gism')

Ett amat citat ur sammA tlr. "dcn atrronscradc
percussionistcn". man altar l'ad dct betr dcr. En
av de snrggare fom,uleringarlla dcn sctrastc
tidcn tr cker.iag är prescntationcn ar
saxofonisten Kristian Svenberg "dct fbrsta
intry cket var KRAFT. Han har en dr natuisk
attack som faktiskt paurinncr en hcl del otn dcn
unge Charlie Parker." Vilken musikcr skullc
intc bli övcrh cklig av en sadan bcskrivning'l
Bosse är ocksa musiker inte att forglÖntnu'

Den kära basfiolen far ett Ömt omfamnandc da
och da. Anuars gillar han inte att kramas.

Försökcrjag nagon gäng farjag ett lätt a\ standstagandc tillmäle i strl med "Du tilll-rÖr dcn

l-lo \erelitr,s i ./irll aktiott

I;oltt; l lotts Kil,strijttr

kramande gcnerationen".

FÖR
Trots det sa far han sina kramar och idag atrninstone srmboliskt när vi säger TACK BO
FINNS UTAN DIG INGET JANO!
Kram

&z7a.a %rlardez
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DU

JANO
JANO är en intresseförening ansluten till Svenska Jazzriksförbundet (SJR).
Föreningen har en stlrelse som bestar av T ledamöter och tre suppleanter. och r,äljs pa ett ar
taget. Som de flesta ideella föreningar är verksamheten beroendc av en stor mängd oavlönat
arbete fran st1'relse och andra.

i

Huvudverksamheten bestar i att regelbundet arrangera offentliga iazzkonscrter. Musikutbudct
skall vara stilistiskt brett och inriktat pa att passa de flesta aldersgrupper.

Geografiskt är verksamheten i första hand inriktad pä nagra av Stockholms nordöstra förortcr.
nämligen Danderyd. Täb-v och Vallentuna.
Mälet för verksamheten är att främja jazzen som kulturforrn genonr att

o

skapa möjligheten

o

skapa speltillfällen för jazzgrupper med lokal ankn-vtning

o

verka f<lr okat stöd

o

upprätthälla kontakter och verka för utby'te med andra organisationer. som verkar för
jazzmusiken

för invanarna att höra levande jazzmusik

till jazzgrupper och improvisationscirklar

1000 besökare per år
Det arliga besöksantalet ligger pa ca 1000 och i snitt kommer,50 personer per kväl[. Publikcn
utgörs bade av medlemmar och mer tillfälliga besökare.

Vi ger spelmojligheter till närmare 40 orkestrar per ar eller cirka 200 musiker. Dt: flesta
dessa har anknvtning till norrortsregionen. Vi räknar med att dct finns ett -5O-tal lokala
lazzgrupper. Dessutom har vi presenterat minst l0 professionella grupper ärligen.

av

Särskild uppmärksamhet har ägnats at att spara upp och presentera unga. lovande förmagor.

2>,
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Framti dsutsi kter
Vara utmaningar undcr de närrnastc aren är att i ett hardarc ckonomiskt klimat for kultur och
föreningslcrksamhet åtrda kunna vidmakthalla saväl kvantitet som kvalitct pa var konscrtvcrksamhet. Jazzen är en genrc som de senastc aren har rönt ett stigande publikt intrcssc- l'l.lcl.l sorl1
ännu inte lyckats fä villkor sour kan jämföras med andra konstmusikformer.
Da kostnadsläget skärps och kommuner. landsting och studieförbund
brottas mcd ekonomiska problonl fiuns
uppenbara risker för var musikfornl,
S vensk jazz ltaller internationcl l
toppklass och ätervärten av bcgavade
utövarc är större än nagonsin.

Var skall
hon bo
om några år?

Med hjälp av alla tillgängliga goda
krafter kan vi tr)'gga iazzens frarrtid.
Jazz ar frisk-värd! Manga behör'er
jazzen. manga t1'cker om jazz. ännu
flcr väntar pa att upptäcka dcn. Täbr
Jazzcafö och JANO har ctt gott re nommd i hela landet och är en viktig
förmedhngslänk.

((

Förbered förändilngen redan nu.
Böria bospara i HSB Täby-Roslagen.
Hos oss växer sparpengarna med hög tänta.

{:

Extra bonus niir pengarna
används för att köpa en ny
bostadsrätt i HSB.
Kötiden giiller över hela landet
enligt regler i HSB:s Riksbosparande.

Ring fiir informatian
08-758 02 50.

HSB Täby-Roslagen
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Birgitta Wikander
Palissadgränd 60
1 83 46 Täby

7685764 (b)

Lars Lönegren
Kevingeringen 69
182 33 Danderyd

75570e8 (b)

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
183 44 Täby

050320 (b)
6354330 (a)
6270036 (fx)

Bo Nerelius
Teknikvägen 17
186 32 Vallentuna

5117066e (b)
511748e8 (b)

010-2107521
51

Nils Andersson
Hayati Kafe
Lena Larsson

Henrik von Horn
Margareta
Leijonhufvud
Gisela Thysell

Adjung. led
Redaktör:
''PIJANO''

732630e (b)
Anita Ekstrand
4tr
12
Fregattvägen
7561753 (fx)
1 83 53 Täby

,fiw

JAZKIIIB'ffiDOST

ao{

mnb

