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Triby Kultur- och Musikskola
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Medborgarskolan

Jazzklubb Nordost, JANO 25 AR
Täby Jazzkafö, 547 Jazzkvällar
Kort historik
Viggbysalen 2 september 1979. KvälInr I
Jazzfriends med Bernt Olofsson och Christer
Frösön (4j
Biblioteket Täby C 18 september 1983.
nr 104 Eh la-bas Jazz Band (64
Föreningsgården Täby C 25 september
Kväll m 212 JanAllan kvartett (72 pers)

pers)

Kväll
pers)
1988.

Täby Park Hotel 29 jan:uan 1995 Kvällnr 350
James Moody med Peter Nordahl trio (149 pers)
30 november 2003 Kväll nr 536
Nlsse Sandströms sextett (124 pers)
18 april 2004 Kvallm 547
JANO 25 år ( ? pers )

Publik
Genomsnitt besökare per kväll: 1979-1994 45-50 personer, 1995-2003 150 personer.
Publiltrekord: Lill Lindfors 514 pers (2000), SvendAsmussen 504 pers (1996), Arne Domn6rus och
Putte Wickman 4 1 0 (2003).

Artister
Hurmångaartister som fornöjtpublikenpå Täby Jazzkaföwrderde gangna årenvetvi inte, men detmåste
vara flera tusen! De flesta jazzstilar, grupperingar, musikinstrument, iurangemang mm har forekommit på
scenen. De medverkande har representerat hela skalan fran glada amatörer till fullblodsproffs !
Väl mött nnd er 2004! Tillgivne Stig

Jubileum iapril!

yngsta2).

Niir vi gjorde denförsta jazz-

festen bestod faktiskt åtta grupper av

FI

22 aonl 197 9 bildades J azzaaNordost (JANo). 25 år
frller vi alltså nu i april. Ett kvarts
sekeli jazzens tjåinst!Vi tänker fira det
med en litenjazzfest i Ttiby Park
Hotel den 18 april.Vi tiinkte återen

I) n

knyta till de lokala traditionema. Alla
som dr beredda att spela ftir bara reseersättning och inget gage är välkomna. Hör av er till oss, vi vill gåirna ha
en bild av hur läget är på den lokala
frontenl). Vi har också planer på att
forsöka hitta de yngre och de allra

tolv helt eller delvis av unga musikanter.
Det var en styrka som vi sedan efterhand forlorade ndr många av ungdomarna fl14tade. Så nu hade vi tänkt utlysa en trivling fir j azzintresserade
elever vid vära kulturskolor och gymnasiernas estetprogram.
Vi vill dessutom gärna höra ifrån
gamla styrelseledamöter (de ar många
nu) och andra som har JANO-minnen att
berätta och/eller har dokument av olika
slag, gärna bilder från alla åren. Kanske
kan det bli ett jubileumsnummer av

Lindön

ordfiirande

PiJano,med återblickar och kanske
även framåtblickar.
En

jubileumskommitt6 har arbetat

under hösten. Er tillgivne sekreterare,
som faktiskt suttit på sin post ända
från början, är sammankallande och tar
tacksamt emot alla slmpunkter och
bidrag.

Boka in den 18 april i almanackan och hör gärna av er!

Bo Nerelius,

eder seketerare

Tel 08-511 706 69 eller via wwwjano.nu

Anmälningar:
I ) Vuxen-grupper senast l5 februari
2) Ungdoms-grupper senast 10 februari

Avgifterna våren 2004
Medlemsavgift/l'nlvär

150kr

Abonnemangsavgift/halvår 350 kr

Medlemsenh6lkonsert 60 kr
Entr6 floricke medlem 100-140 kr
Ungdomar under 20 år
gratis entrö!

.firut
nirrb

JANO önskar att många löser
abonnemang av två skäl:

x Att få en stampublik

*

Att tidigt fä in pengar till kassan

Om man tänker gå på fura konserter så
lönar sig abonnemang, och när man
åindå har betalt så kan man ju titta in
utan extra kostnad och kanske hitta
någon musik som man tidigare inte känt

till.

Entr6avgiften lor medlemmar höj s
aldrig oavsett evenemangets
kvalite, vilket däremotkan ske med
entr6n ftir icke medlemmar. Medlem-

mar fär klubbtidningen PiJano samt

öwig information hemsänd.
Alla JANOs inkomster går

till

musikergager, tidningen, administration, pianostämningar samt en
liten del till övriga kostnader. Inga

arvoden betalas till klubbens funktionärer, och Täby Park Hotel står

ftirlokalen.
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1 februari
Erstr,åhd,§erFi,la, Kvi ntett

Ir.,
LJ

Lars Erstrand vib, Antti Sarpila cl,
Bertil Fernqvist g, Arne Wilhelmsson
Björn Sjödin dr.

b,

Errr.rnd hör till den mycket

begränsade skara musiker. som
kan göra anspråk på titeln världens
bästa vibrafonist. Hans meritlista börjar
på 1960-ta1et. Första gången han spelade hos oss var det26 oktober l98l
och han har fortsatt att komma tillbaka
tämligen regelbundet genom åren.
De forsta trettio åren i hans karriär
var

till

stor del forknippade med Ove

Lind. Efter dennes bortgång bildades
den s.k Uppsala-Kvartetten, senare
omdöpt till Lars Erstrand Four. Det dök
också upp en klarinettist, som i viss mån
kunde f,zlla tomrummet efter Ove Lind:
finländske Antti Sarpila. Han ftirvärvade
status som hederssvensk och blev andra frontman i Swedish Swing Society,
en grupp som vi också hört på Täby
Jazzkaf|.

Nu har den kvintett som gästar oss i
kväll bildats. Den kan sägas knyta ihop
flera olika trådar: Där finns den fantastiske uppsalagitarristen Bertil Femqvist,
som var med i Uppsala-Kvartetten och
också medverkade på Lars Erstrands
allra ftirsta platta,1964. Och där finns

stjärnskottet från Helsingfors, Antti
Sarpila, som studerat lor Bob Wilber
(som i sin tur var elev till Sidney
Bechet). Sarpila, som foddes samma år
som Erstrand gjorde sin {tirsta skiva, har
en

minst lika omfattande meritlista. Tur-

n6er i Europa, USA och Australien, ar-

betat som solist med smågrupper, storband och s),rnfoniorkestrar. Han har ett
eget Swing Band, som firade sitt 20årsjubileum 2002 i Finlandiahallen (finns
inspelat och tillgängligt på dvd).

Som ni vet forsöker vi göra våra
säsongpremiärer lite exfra eminenta.

Om denna afton vågar vi säga: Missioncompleted!
PiJano 1/04

"Vcirldens bösta

vibrationist"
spelade på Ttiby
Jazzkaföför mer
tin tjugo år
sedan, och har
sedan besökt oss

ANNONS

Vi satsar på musik och
kultur. Välkommen!

regelbundet. Nu
rir han tillbaka
med en ny stark

kvintett.

r.A\..
medDorgarsKolan
Stockholmsregionen, Täbykontoret
Box 3 103, I 83 03 T?iby
Telefon 08-544 434 60, Fax 08-544 434'74
tr'post: sodra.roslagen@medborgarskolan.se

8 februari
Hayati Kaf6

med Jan Lundgren,
Jacob Fischer och Jesper Lundgaard

Qu.r,r.

har eu överflö d av jazzl*Jsångerskor" men inte manga jazz.

sångare. En av dem som trots allt finns
är vår egen Hayati Kaf6, under många år
Täbybo. Han har varit verksam i branschen sedan sin tidiga ungdom, sedan
1960-talet i vårt land som han såg första
gången när han var här med Ismet Sirals
orkester, en av de populäraste i Turkiet
på den tiden. Hayati Kaf6 sjöng bl.a med
Carl-Henrik Norins band. Han har gjort

radio och TV och legat på Svensktoppen. För rägra är sedan gjorde han en
platta med valda delar av den svenska
jazzeliten ("For All We Know" Four Leaf
Records 169). Därmedverkade bl.a Jan
Lundgren, och det samarbetet vidareutvecklas nu i den här höginhessanta
konstellationen: Två svenskar och två
av Danmarks finaste musiker, kända från
Svend Asmussens kvartett. Jacob Fi-

Hayati Kafö voc, Jan Lundgren p,
Jacob Fischer g, Jesper Lundgaard

b.

scher var också med i Peter Gullins trio
och Jesper Lundgaard hörde vi senast
hos oss med Jesper Thilo.
Hayati Kaf6 är en särpräglad, ytterst
njutbar vokalartist, som borde få ännu
större erkämande som jazzman. Beträffande Jan Lundgren vill vi för dagen
nöja oss med att citera en recension av
hans senaste trioskiva ("Svenska landskap" Sittel9301). Christer Borg i
Orkesterjournalen skriver: "Jan Lundgren måste vara en av de mest kompletta
pianisterna inom lazzeti dag. Ingen
genre verkar honom främmande - - - han
är en improvisatör som sätter melodin

i

högsätet - - - en uppsjö av vackra
melodislingor - - - där Lundgrens lätta
anslag och eleganta lekfullhet ger dem

ytterligare en dimension".
Det borde kunna bli hur bra som
helst. inte sant?

"Jan Lundgren måste vera en ey
de mest kompletta pianisterna inom
jazzen idag. Ingen genre verkar
honom frcimmande..."

Hayati Kafö blev musiker
och sångare redan i sin tidiga
ungdom, och verkar sedan 1960talet i Sverige.

OrkesterJournalen
är en minst sagt ärevördig tidskrift. Den
är världens äldsta, ännu utkommande
jazztidnhg. Första numret kom 1 933, två
år innan Down Beat kom till. OJ är oum-

bärlig för den som vill hålla sig välinformerad om musikgenren jazz!
Gamla ärgängar av Orkesterjoumalen (vanligen ftrkortad OJ) är alltid begärliga. Vår mångårige medlem Ragnar

4

Lind6n meddelar nu, att han har sådana
till fiirsäljning. Ragnar bor i Enebyberg
och nås på 08-7 58 64 29 .
Vi vill i sammanhanget passa på att
än en gång uppmana er att bli prenumeranter på OJ. Som medlemmar i JANO
eller annan SJR-ansluten förening får ni
rabatt. Ordinarie pris är 395 kr for helår

OJ, vad billigt!?
Den anrika tidningen OrkesterJournalen är till salu. Flera årgångar,
närmare bestämt1967-74 och 1978*
2001. Pris 2.000 kr foralla. Men
villkoren kanske kan diskuteras?
Säljaren döljer sig under signaturen
"Börje i Kista", 08-1 52 07 49.

(tio nummer). Som medlem betalar du
endast 345 kr. Postgiro 45 23 30-4.
PiJano 1/04

15 februari

Ellingtonz: "A,tribute to Duke
Ellington & Billy Strayhorn"

Niklas Oreland tp, Daniel Johansson tb,
Kristian Harborg ts, Carl Bagge p, Jan
Adefelt b, Daniel Fredriksson dr
K

et här är ett gäng studenter
från kungliga musikhögskolan,
KMH, under ledning av Jan Adefelt,
elitbasist som också årlarare på skolan.
Orkestemamnet kommer av att man specialiserar sig på att tolka kompositioner
av Duke Ellington och Billy Strayhom.
Ett alldeles utmärkt koncept, tycker vi.
Klassisk jazz, framftird av fem unga kommande ltirmågor och en rutinerad räv!
Trumpetaren och trombonisten är
nya bekantskaper ftir oss. Tenoristen
Kristian Harborg hörde vi med Latin
Lover Big Band i höstas. Pianisten Carl
Bagge har vi också hört ftin: han hade
en kvintett tillsammans med Fredrik
Lindborg, som var på Jazzkaföet våren

"Löngbesked"

1998 (fast Carl Bagge spelade trumpet
den gången, nu är det hans far Lasse
Bagges instrument som gäller ftir honom).

Vi fick

en

trevlig julhälsning från en
Gunilla

JANOs styrel'ser har under.åraas lopp
arb'etat,uader. skiftande,,forutSätt:,,,,.,,

av våra trognaste medlemmar,

Torstensson, som vi gärna citerar - "ni
är fantastiska på att hitta härliga musiker", skriver hon. Tack for det! Men vi
har också en ganska lätt uppgift: Talangerna fortsätter att komma, och de
har goda möjligheter att utvecklas nuforliden, på KMH och andra utbildningsanstalter. I det avseendet verkar
läget bättre än någonsin.
Smaklig jazzspis, kära vännerl

.

ningarinte minst vad gäller lokaler och
ekonomi. Det gemensarnma hardocki,
vaxit att allajobbat ideellt. Lönen har
varit kontakten med a[a trevliga mus!'
ker, deras framfiiiandea samt ätt,publiken kommit till oss och sagt sig uppskatta programutbudet.

Härnedan återgEs ett':'1d1ebs: ,r '
sked" sommåste glädjaalla,tidigare, r
och nuvarande

,

gtyielseledamotsl;,

menegentligenallamedl_emmar.
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Rigmor Gustafssonlr 'Och,*ar kan män,
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Basisten Jan Adefelt medfem elever på KMH tolkar kompositioner
av Duke Ellington och Billy Strayhorn.
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GuniJta'Torsten:ssofi

Blue Diesel Jazz

Spelkompisar

Jazz i Hönshuset

huserar i den nya Länsmusikorganisationens lokaler i Sickla. Närmast Putte
Wickman med husbandet Solid Jazz
Quartet det23 januari (entr6 120 kr)
och Peter Asplund med Solid Jazz Big
B and den20 februari (entr6 1 00 kr).
Öppnar lor insläpp och barservering

önskas av en trumpetare som bor i Danderyd. Om ni vill testa hur han fungerar
Telefon 08- 622 6630 eller 070-543 81 46.

Iazzkafö i trivsam miljö vrdKarby gård
konstcentrum. Bergtorpsvägen, buss
6 10 och 6 1 I . Kaffe, öl och amat gott.
Vårens konsertkvällar: torsdagama

JANO letar lokala musikgrupper,
luxna och ringdomar,infiir jubileet.

9.30 och spel ar 20.00)2.00.
Entr6 80 kr, stud 40 kr. Mer information

kl

1

8.00, musiken böriar

PiJano 1/04

kl

19.00.

i fint sällskap, ring Johnny Berglund.

12

Anmälan snart!

Se

sida2.

februari,

öppnar

kl

18

mars,22 april. Vi

1

på sajten www.goranlindelow.com

r,

'

22 tebruari
MärmadUke

Samuel Olsson tp, Fredrik Lindborg as,

Matti Olikainen p, Victor Furubacken
Göran Kroon

I,oro, fallet var med gruppen
LJ Ellingtonz förra söndagen är det
här ett ungt band som fokuserar på klassiska jazzkompositioner. Den här gången
är det låtar från de klassiska inspelningama med Charlie Parker och Dizzy Glllespie på 1940-talet som är ftjremål for
ungdomarnas intresse.
Klassisk beboP betYder ofta halsbry,tande melodier med många sextondelar, fräcka intervall, avancerade
harmonier och snabba tempi. De äldre
av oss minns nog hur omskakande den
nya stilen verkade, när vi forst konfronterades med den. Många foreträdare ftjr
äldre j azzstilar betraktade b opmusikema
som f,orskräckliga bildstormare och manade till aktivt motståLnd. På 1950{a1et
var jazzlyssnarna delade i två läger:
Boppare versus tradjazzv anner. Det

b,

dr.

lugnade lor all de1 ner sig efterhand.
Vi fick uppleva hur t.ex Coleman Hawkins gjorde en platta med Sonny Rol1ins,
Pee Wee Russell gjorde en inspelning
med Thelonius Monk. Och i tum6projektetJazz at the Philharmonic möttes
musiker från både den äldre och den
yngre generationen på samma scen.
Men så sent som {tir några år sedan
hörde jag enmedelålders jazzvån frär.
Täby tala om "den där modema jazzen".
Han syftade bl.a på Charlie Parker som dog for snart femtio år sedan. Viss
musik upphör tydligen aldrig att vara

modem...

Vi forsöker vara breda i vår programsättning och vi hoppas att ni, som brukar gå på tradjazz och swing ska ge
också den här musiken en chans. Gruppen Marmaduke,uppkallad efter en av

Charlie Parkers kompositioner (baserad på harmoniema till "Honeysuckle
Rose") är väl skickade att göra den full
rätfvisa. Fredrik Lindborg, som numera
använder sig av altsaxofonen, leder ett
band där trumpetaren och trummisen är
hämtade från Bohuslän Big Band. Gruppen är Göteborgsbaserad och giorde
stor lycka vid Göteborgsjazzfestival i
somras. "Marmaduke - - - spelar bebop

i

Charlie Parkers anda med enorm gnista"
skrev Tore Ljungberg i Göteborgs-Pos-

ten. "- - - välkändabebopklassiker kändes i bandets versioner som tradition
med stark fiirnyelse. Fredrik Lindborg
har en vacker ton i sin altsax och stor
glöd i spelet. En uppfinningsrik improvisatör liksom trumpetaren Samuel Olsson, som verkligen kan variera sina
solon. Pianisten Matti Olikainen är driven och har stor spännvidd i solopassagerna. Victor Furubacken på kontrabas - - - varmycket pådrivande - - -

bliva av detta svänggäng, en härlig festivalsensation".
Ja, vad månde

Missa ej!

"Marmaduke spelar bebop
Charlie Parkers anda med
enorm gnista..."

Christers Jazzcafå

New Orleans

är till for alla som lördagsshoppar i
Tiiby Centrum. Vissa lördagar kl

räknas som jazzens hurTrdstad. Somliga
(t.ex Peo Österholm) hävdar att ingen
kan ft)rståjazz som inte besökt denna
gamla stad vid mexikanska bukten.
Ofta ordnas resor för iazzintresserade tillNew Orleans. Till arrangörema

5.00- I 6.30 ordnas jazzkonserter i
Hörsalen, HulT rdbiblioteket.
Årspremiären var den 10 januari.
Håll utkik i lokalpressen for det fortsatta programmet!
Elever i musikskolan går in graI

tis, vi andra betalar 60 kr.

6

sällar sig nu -B osse Stenhammar,väl'
kfuid jazzaktivist. Han erbjuder en resa
tlll Folk & Heritage Festival, en 12-

i

dagars resa. Själva festivalen äger rum
23 -j0 apÅl och I -2 maj. I mellandagama
finns möjlighet att se staden och även
intressanta platser i dess omgivning.
Svensk guide, som bott i New Orleans i
många år, finns tillgänglig.

Mer information från arrangören
7 | 46.

Bosse Stenhammar, 08-668

Anmälningar senast

1

mars.
PiJano 1/04

29 februari
Jamsession
med Huskompet

p, Jan Ottosson b,
Ingemar Björhnan dr.
Tommy Larsson

Kallelse

arsmote
ags igen, allajamlystnal Fri entreför alla, jammare
såväl som lyssnare! Nybörjare, duktiga och mycket
duktiga, tradvänner, swingälskare, mainstreamare

och

ä.t
u*,.i*
(Och kom gärna på vårt årsmöte. - if .<*';\ ";f h ,L ;
"\ {f .|'L»'
somocksåägerrumpåhotellet. med

boppare:

början kr

Allaärlikavälkomna!

16.00!)

J

lg:t

-

Söndag 29
kl 16.00

ftbruari 2004

i Täby Park Hotel
Motioner skall skriftligen vara
sgtrelsen tillhanda senast ./yra
veckor före årsmötet.

Dagordning:

1
2
3
4
5
6
7

Mötet öppnas
Fråganommötetsbehöriga
utlysande
Dagordningenfastställs
Val avmötesordforande
Val av mötessekreterare
Val av tvåjusterare, tillika
rösträknare
Styrelsensverksamhetsbe-

rättelse
Resultaträkning2003-01-01
- 2003-12-31
9 BalansräkningZA03-n-31
1 0 Revisorernas berättelse
I 1 Fråganomansvarsfiihetfor
avgående styrelsen
12 Nya frågor, motioneroch
styrelsens ftrslag
13 Årsavgiftens storlek
l4 Valav styrelse
15 Val av två revisorerjämte
en suppleant till nästa årsmöte
16 Val av valberedningskommitte till nästa årsmöte
17 Ovrigafrågor

8

Höstjammet
ägde rum den 2 november och samlade

sell, bas BoNerelius, trummorEine

ftirutom Huskompet inte mindre än 19

Peinerud, Mårten Nilsson och Berlh
Vinghammar, sång Lisbet Bäse.

spelglada jammare. På trumpet hördes

Nils Andersson, på trombon Peter

Er tillgivne sekreterare, som håller

Gorpe och Gunnar Wellander, klarinett
Lennart Brynielsson, klarinett/tenor/
baryton Horst Hart och Kay Welander,
sopransax Malte Söderqvist, altsax
Björn Järvheden och Lars Dahlgren,
tenor Anders Lind och Anders Nystedt,
piano Erik Svanholm, gitarrAme Fors-

ordning på jammama, tycker att våra jam
börjar bli något av varje säsongs höjdpunkt. Tack ska ni ha, musikanter, sångafiister och - inte minst - alla ni som
kommer och lyssnar!
Vi jammar loss igen redanden2g
februari. Vi ses och hörs!
BN

www.lano.nu

Soft Jazz

På JANOs hemsida

Kontakta Jazzgruppen U.N.O när du
planerar din fest, eller vill ha skön musik
i andra sammanhang. "U.N.O" består av
Jacob Ullberger 08-590 7 06 22, Bo
Nerelius 08-511706 69 och Gunnar

hittar du alla fakta

om Jazzklubb Nordost och programmet.
Där finns också bilder från olika evenemang som kan inspirera till ett "prov-

besök". Färdvägen beskrivs med karta.
Tipsa dina vänner om wwwjano.nu .
Sajten uppdateras forllöpande.
PiJano.l/04

Olsson 08-765 44 21.Mer om"U.N.O"
pä www.musek.se/UNO.

18 Mötetavslutas

JANOs styrelse
Ordftirande
Stig Lind6n, Åvavägen I l, 187 32TäbY
Telefon/fax: 08 - 758 91 36
e-post: stig.linden@telia.com

Viceordfiirande
Per Kjellberg, Violvägen 6, I 86 34 Vallentuna

Telefon:08-511 72867
e-post: per.kj ellberg@kb.se

Kassör/Redaktör
Margit Annerstedt, Täbyvä gen258, 187 50 Täby

Så här hittar du oss
Från Stockholm city

Telefon:08-510 503 20

(17lsr).

e-post: margit.annerstedt@swipnet. se

Med bil : Följ skyltar mot motorväg E 1 8 till Norrtälj e
eller E 4 nomrt mot Arlanda/Sundsvall.
E 1S

folj motorvägen nomrt mot Norrlälj

e.

Ta av

vid avfarten Tiiby kyrkbyA/iggbyholrn. Sväng viinster
och fortsätt överjiimvägen, därefter forsta vänster
igen vid Badmintontältet (Marknadsvägen). Vid
Statoil bensinstation svdng höger och folj Kemistvägen tillTäby Park Hotel.

Sekreterare/Orkesterbokare
Bo Nerelius, Teknikvägen 17,186 32 Vallentuna
TeleforVfax: 08 - 51 1 706 69

Öwigaledamöter
Hans Ling, Nils Andersson,BirgitLitzell
Suppleanter
Hayati Kaf6, Åke Arell, Mats Blomberg,
Inger Lind6n, Ann-Christine Larsson

Tagav avfarttill El8 nomrtmotNorrtiilje. Se f;ird-

JANOs adre s s är T äbyvägen 258,
187 50 Täby. Telefon 08 - 510 503 20

besl«ivningE18.

Postgiro 19 25 83-3. Hemsida wwwjano.nu

Med allmrinna kommunikntioner : Ta tunnelbana
eller buss till station Tekniska högskolan. Diirifrån
avgår Roslagsbanan mot Täby regelbundet under
hela dagen. Ta linjenmot Österskär ochkliv av på
station "Galoppf?iltef '. Sedan foljer du Kemistvägen
till hotellet (ca 10 minuters promenad).

Medlems- och entröavgifterna stär pä sida2.
En av fordelarna medattvarumedlem i JANO är
givetvis rabatten på enff6avgiften till T aby J azzkafö.
S amt forstå s alt fa P iJ an o hem i brevlådan.
Som JANO-medlem får du också rabaff när du
besöker andra SJR-anslufira klubbar i Stockholmsområdet - det finns ett tiotal.

E4

folj motorvägen nomrt mot Arlanda/Sundsvall.
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