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Populär lnformation
från Jazzklubb Nordost

JazzYärme, vinterkyla
och julfest
ffi

Program noYember - december L996
3l 11

Jamsession med Huskompet

10111

Andreas Pettersson Band

17111

Rolf Lundh Kvintett
Swing United

24111

Arne Tengstrand - Anders Johansson Duo
Nils Andersson - Slava Preobrasjenskij

Kvintett
1t12

Nils Landgren - Esbjörn Svensson Thio

7/12
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lazzvönner
jag skriver detta har vi bara hunnit starta säsongen för hösten. Det kiinns diirflör lite
konstigt att redan nu påminna om att det snart är jul och att det giiller att planera för
julfesten. Den blir som framgår av annons Lördag den 7 december.
Nåir

Kettil Olsson, en gammal JANO-vlin kommer tillbaka. Det bädar fiir sköna swingiga låur
att dansa till.

Vi kan glädja oss åt att det nu hela tiden srtimmar till nya medlemmar i JANO. Det iir
många medlemmar som ger styrka och vi kiinner diirför att vi har mycket att arbeta för och
ocksä sttxl för vad vi gör. TACK!

Många önskemål om olika musiker kommer ocksä i mängd. Vi örsöker tillfredsstiilla så
många som möjligt och tycker naturligtvis att det iir skönt även med detta engagemang.

Ett bekymmer har vi. Vi behöver en ny kassör. Margt har haft den posten i styrelsen i
många är och vill bti avlöst. Hon har arbetat upp så bra rutiner så det åir nog inget större
problem att ra över. Allt flyter jättefrnt med bokforing pä data och ordning pä allt. Det åir
bara att fortsätta diir Margit slutar.

Margit gör också medlemsbladet som Du just nu håIler i din hand. Det kommer hon att
fortsätta med hoppas jag ör det gör hon verkligen också bra. Det åir svårt med så
användbara personer som Margit för dom får för mycket att göra till slut.
Om någon har lust, ta kontakt med någon av oss i styrelsen eller valberedningen vars
ordfi)rande är Irif Persson, han finns nästan alltid på plats i Täby Park Hotel på
söndagskvåillarna.

i

gemenskapen och lyssna pä god jazz, presenterad
stiindige sekreteraren Bo Nerelius.

Fortsätt att delta

Vi har fått en flitig fotograf i styrelsen också,
av Åke Arcll.

Er tiffgivna

Wn,r4fkfif*
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så

inuti bladet

av

bilder till Stig Lind6ns repotage iir tagna

TÄBY JAZZCAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby
Söndagar kl 18.30 - 2130
Lystedt höll på att bilda. Erbjudandet åtföljdes av en lista på 75 stycken fiir unge
herr Pettersson helt okiinda standardlåtår.
Att låiras in utantill - "inga noter på
scen!"... Unge Pettersson klarade eldprovet.
Och sedan har det rullat på.

H wl<ompet : Tomtny Lar s s on p, f an
Ottos son b, Ingemar Bj örfuwn dr.

För vilkcn gång i ordningen värt prövade
Huskomp sätter sig tillriitta fth en ny Jamsession vet vi inte riltigt. I mänga år har de
funktionerat, en gång på våren, en gång på
hösten och det har alltid gått mycket bra.
Vära jam lir en omtyckt samlingsplats ör
proffs och amatörer, unga och gamla,
traditionalister och boppare. Det finns
möjlighet även för nybtirjare att vara med,
det visar flera exempel, inte minst från de

Sjiilv fick jag ögonen på herr Pettersson en
sommarpå Skeppsholmen, då han ingick i
Visby Storband, tillsammans med lörgen
Smeby och Martin Uifgren. De tne fick
hela storbandet att svänga på ett helt
överraskande sätt. Jag hade knappast trott
det var möjligt att få den farten på den
kolossen! De tre unga kompmusikerna
bildade f. ö. en trio, som turnerade flera år.

senaste åren.

Sedan medverkade Pettersson och Smeby

jazzfestival i Finland, i en trio diir den
tredje medlemmen var Putte Wickman.

en

viil mött, jammare och lyssnare! Entrr6n
är fri, ni iir hjiirtligt välkomna!

Så

Hector Bingert tslfl, Kjell Ohrrun p,
Andreas Pettersson g,Iörgen Smeby b,
Ronnie Gardiner dr.

Vi hado ursprungligen t?inlx oss ett annat
band, en intressant ny kombination, den hiir
kviillen. Tyv?in sprack det projektet i ett
sent stadium. Men ätminstone tvä av de
tilltåinkta deltagarna i detta finns med i den
hiir gruppen, ett relativt nytt band, som
redan lätit tala mycket om sig.

Andreas Pettersson ilr en ung man från
Umeå, som tidigt började intressera sig för
gitarrspel. Umeä iir en miljö dar jazzar ett
naturli$ inslag och han uwecklades snabbt.
Som ung viirnpliktig fick han erbjudande
att bli medlem av en kvartett, som Lars

Andreas Pettersson, Foto: C Landergren
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Konserten finns utgiven pä CD och hörde

till det ärets bästa och mera omtalade
skivor.
av förra äret ordnade det förrtiffliga uppsalabolaget Sittel en grammofoninspelning med Andreas Pettersson. Han
satte raskt ihop det band, som vi får höra
hos oss denna afton, och gjorde inspelningen av CD:n "Joyrider". Det ar, säger
Andreas Pettersson i sin konvoluttext, "en
produktion som... handlar om vad jag
tycker iir den stora spirituella ingrediensen

Kvintetten: Lennan Planemo cl, Anders
Dahlström ts, Rolf Lundhp, BoNereliw b,
Tore Randin dr.

I btirjan

Swing United: Pelle Åsard tb, Kay
Welarder cllbars, K G Svenssonp, Staffan
Fischerströmvib, Arne Forsell g, Sven
Molinb, Sven Sjöberg dr.

i
Den håir kviillen har vi

jazzmusik, niimligen glädje... Valet av
musiker var synnerligen lätt. Jag frågade
helt enkelt nägra av mina favorirnusiker".

vikt för musiker ur

den lokala skaran, som ägnar sig åt mer

eller mindre moderniserad swing. Rolf
Lundh har samlat några av de förmägor,
som vi har kunnat höra på våra jamsessions
under senare är. Repertoaren iir h?imtad frän
standardftirrådet, med tonvilc på låur från
30- och tidigt 40-tat.

Hector Bingert, Kje[ Öhman och Ronnie
Gardiner iir ju inte bara Andreas
Petterssons favoriter. De har alla spelat hos
oss fiirr och iir stiindi$ efterfrågade. Jörgen
Smeby, bofast gotliinning, gör sin debut hos
oss och rekommenderas varmt.
Han kan spela!

Swing United, kviillens huvudattraktion,
har en lång historia bakom sig, en historia
som till stor del har varit ftirknippad med
JANO:s jazzfester och kafdprogram. Från
början var bandet en s.k Goodman-sättning,
med bandledare Fischersnöm och Kay
Welander, mestadels spelande klarinett, i
frontlinjen. Den håir upplagan av gruppen
har ett annat sound. Ensembleklangen
bygger på trombon och baryton, en mustig
klaog med rika möjligheter. Repertoarcn iir
uppdaterad med verk av Basie, Ellington,
Fletcher Henderson och Gerry Mulligan.
Staffan Fischerst«ims isbrytande vibrafonspel har inte tappat något av sin skiirpa
och Kay Welander iir som vanligt fräsch
och mycket samtida i sin uppfattning.
Dessutom har vi glädjen att återse den
utm?irkte Arne Forsell och eminente K G
Svensson.

CD:n "Joyrider" fick fyra stjiirnor i Dagens
Industri (som har dagspressens bästa skivbevakning). Den sålde bra och gruppen
kom att turnera flitigf över landet, alltid
med goda recensioner som följd. 'Ös på ren
svenska", satte Sven Malm som rubrik, niir
bandet spelade på Fasching i april i fjot.
Han skrrev: 'Det vat liinge sedan det
svåingde sä gediget på Fasching... Gruppen
spelar jazzstandards och Petterssons egna
alster, men dessa iir ingalunda komplicerade, även om han säger sig vara inspirerad av Lennie Tiistano... Det iir helt
enkelt 'jazzthe middle way', after-bop eller
mainstream...'Ös' på ren svenska".

Viil bekomme, kära kafdpublik!
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Räkna med en trivsam afton med mainsueam-swing och lite modernare, i harmonisk förening!

Viilkommen debut pä kafdet gör Pelle
Åsard och de två Sven, Molin och Sjöberg,
i kompet. Jo, det iir riktigt - Sven Sjöberg
itr samme man som spelade med Rolf
Lindell, Siljabloo Nilsson och Ove Lind,
som ocksä var en viilkiind ledare för egna
grupper ander jazznns tidigare storhetstid i
Sverige!

görrwmed darusl<orru, mtuiken går
rnycket bra att darua till.
Ta

KayWelander, Arne Forsell, K G Svercson, Staffan Fischerström, Sven Sjöberg,
Sven Molin och Pelle Åsard

Arne Tengstrand kommer frän Borliinge.
Han gick individuell studiegång Qazzpedagoglinjen) på musikhögskolan i
Stockholm 1982-86. Arbetar som pianoliirare och ackompanjatör på musikhögskolan, på Teaterhögskolan och SMI. Han
har spelat med Erik'?uppe" Lundmarks
Panta Rei, med Jan lrvanders oktett, kna
Willemark, Svante Thuresson, Tommy
Körberg, Sharon Dyall m fl. Hos oss har
han framträtt bl a med de unga sängerskorna Tove Dahlberg och Pia Jonsson .

Duon: Arne Tengstand p, Anders
Joharsson glvoc
Kvintetten: Nils Andersson tp, Slava
Preobrasjenskij ts, Christer Frössön p,
KarstenWedel b, Anders Nyberg dr.
5

frän jazzoch latinmusik. Eget material och
även en eller annan rock- och poplåt förekommer i reperoaren. Duon har ett stamtitlhåll på Cafd Misteln, som ligger på
Hornsgatan 147, nästan nere vid Pålsunds-

Han kan höras på skiva med Nuthouse, Jan
Irvanders oktett, Mats Holmquists Stora
Stygga och salsagruppen Charanga Nueva.

Arne Tengstrands duopartner, Anders
Johansson, kommer frän Hallstahammar

strand.

och gick jazzpedagoglinjen i Stockholm
1979-82. Han har spelat med Ulf Johansson
Gunnar Svensson, Claes Jansson, Efwa
Attling, Egil Johansen m fl. Han tir medlem av gruppen Nuthouse och brukar arbeta
i duoformat medArne Tengstrand och
Thomas Arnesen. Han skriver en hel del
musik och har gjort skivor medThomas
Arnesen och med Nuthouse. Just nu gör
han en skiva med Uz.ette Pålsson och
skriver ftir en Peter Jöback-skiva. Han
planerar också en egen soloskiva.
Tengstrand - Johansson Duo spelar besjälad
och starkt rytmisk musik med influenser

Anders Jolansson, Foto J

ArneTengstrand, Foto

Dill

Den biirande stjtirnan i nästa grupp kommer
från Moskva och heter Viatsjeslav
Preobrasjenskij. Han brukar tilltalas med
det kortare Slava, ibland omniimns han som
"VP". Han gick i musikskola i Sovjet och
spelade på 8O-talet bl a med Oleg
Lundströms orkester. Han giorde en skiva
tillsammans med Red Mitchell och Horace
Parlan, den heter "\il'e all hope", skivm?irke
Sintez. För tre år sedan gjorde han en skiva
tillsammans med Nisse Sandsröm,
"Russian Blue" på Gemini. Slava
Preobrasjenskij har en läng kalriiir bakom
sig, han har turnerat mycket, besökt festivaler, gjort TV och fått många lovord från
l«itiker och musiker.

I Dill
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De senaste åren har han bott i Sverige och
skaffat sig ett stadigt våixande gott renomm6. Ryktet har gått frän man till man: 'TIar
du hört Slava?" Och i våras, på vårt jam,
stod han plötsligt i dörren till Rotundan på
Täby Park Hotel. Jamsessionkoordinatorn
sammanförde honom med Huskompet och
Nils Andersson. Resultatet var utomordentligt tilltalande. Tanken uppstd, att försöka
få till stånd en kvintett och repetera in
några lätar for ett kaf6framträdande. Så

skedde, och ni iir välkomna att höra
resultatet i kviill. Vi mor, att ni ska bli

nöjda!

Förutom att ni fär tillf?ille att höra Slava
Preobrasjenskij får ni höra Täbys Chet
Baker-influerade Nils Andenson, vår
bebop-guru Christer Fössdn, den utrnlirlte
basisten Karsten Wedel från Waxholm och
den likaledes förträfflige Anders Nyberg.
Fär ej missas!

Nils Andersson, Slaua Preobrasjenskij, Karsten Wedel, Christer Frössön
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Att höra Nils Landgren iir en mycket
dynamisk upplevelse. Han utstrålar energi
och frirmedlar den. Var han åin framtråider
bildas kder längt ut på gatan. Nils Landgren
iir ett naturfenomen. Vad kunde vara bättre
som säsongfinal?

Nils l-and7ren tblvoc, Esbiörn Svenssonp,
Dan Berglund b, Magruts Öhrström dr.

Det har låinge varit ett starkt önskemåI att fä
höra Nils I-andgren på Täby Jazzkafö. Nu
har det blivit verklighet. Vi har valt att
marcha den stora stjiirnan med EST,
Esbjörn Svensson Trio. Dåirmed åstadkommande en veritabel stjiirnkonstellation.

Nils Landgren, fMd i Karlskoga 1956, åir
en av dessa såillsynta artister, som ftirenar
musikalitet med skädespelartalang. Han har
blivit minst lika uppmiirksammad för sin
sång som för sitt trombonespel (riidlackerad
trombon med hans namn i vita bokstäver i
kloclstycket). Han har spelat med Björn
Skifs på Börsen, med Siw Malmqvist,
Magnus & Brasse, Thad Jones, Randy
Crawford, Crusaders, Joe Sample, Herbie
Hancock, Brenda Russell, Michael Rufl Al
Jarreau, Eddie Haris, Randy Brecker och
Maceo Parker. Han har arbetat som
skådespelare i musikalen "Skål", haft
huvudrollen i kammarmusikalen "Villon"
pä Scala, haft roller i TV-serier, bl.a
"Hassel". Åren 1984 - 94 kom 11 LPICD i
hans namn.

Nils Landgren

Viilkommen till Studieförbundet Vuxenskolan och TMI!
TMI - Täby Musikinstitut för barn och ungdom -

TMIhar cirklar i jazzrhårdrock, funk,
synthpop, rock, jazzrock m m.
Instrumenten är Keyboard, Elgitarr,
Elbas och trummor.
TM I har även traditionell undervisning
på piano och akustisk gitarr.

a

A.

V

Studieförbundet Vuxenskolan, lvlarlnadsvägen 249,183 34 Täby

rel.o8-758soso
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JAZZ AR KULTUR!

jazz av högsta klass då Staffan Hallgren,
flöjt, och Jonny Johansson, 8-striingad
gttarr, lät sviingiga, ljuvliga toner strömma
ut bland konstverken pä väggarna i Täby
Park Hotel. En liten men hiinfdrd publik
bara satt och njöt!

vi alla som tlr med i
JANO och som oftalyssnarpå jazz-musik
(och annan musik också nanuligtvis!). Då
lazz

tir kultur, det vet

Täby Kulturdagar genomftirdes lördagen
den29 och söndagen den 30 september var
det naturligt att JANO skulle deltaga.
Kulturutbudet under de två dagarna var
stort och bxir ha tillfredsstiillt de flesta
smakriktningar.

Höstens forsta jazzcafd bjöd pä Sandviken
Big Band med Hayati Kaf6. 180 personer
(medlemmar gratis) fyllde rotundan och
fick lyssna till ett hiirligt, glatt storband
med den positiva instiillningen att publiken
skall ha det bästa. (Buss från Sandviken,
rcpetition, 3 timmar konsert, nedpackning,
buss tillbaka vid 23.00- tiden, bara fiir vår

Först utfrän JANO var "Styrelse-Bandet
(styrelse och valberedning) som på ltirdag
förmiddag gjorde allt filr att från scenen i
Täby Crntrum "blåsa liv" i morgontrötta
kunder. Någon riktig extas uppstd dock
inte! Delar av styrelsen försökte att övertala
förbipasserande att besöka jazz-cafdet pä
söndagarna.

skull!)
Hayati Kafd bidrog till att med sin sång
göra publiken lin mer nöjd. Det miirktes att
orkester och vokalist k?inde varandra sen
tidigare! Det var så bra att det inte ens
gjordes nägra försök till "spontandans"!

Argumentet, att man kan äta en revlig barmiddag med öVvin på Täby Park Hotel och
samtidigt lyssna på bra musik, åir inte dåligt
och utnyttjas flitigt!

Även om våra evenemang i eftermiilen inte
getts de stora rubrikerna så har vi i alla fall
glatt en del miinniskor och visat att jar,zmusiken iir livaktig och väl platsar i "kulturens fingemak"!

På eftermiddagen björd JANO på kammar-

Stig Linden

Styrelsen

lddar för att värva nudlerttnar i Tdby Centrwl

Fr v Per Kjellberg, chefredaktör Margit Annerstedt och
LANO ordf BirgittaWikmder. Foto: Ålcc Arelt

Två musilranter nud många ljuvliga toner, Stffan Hallgren
ochlonny lolansson. Foto: Ålce Arell
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Grannklubbarna
Tyresö lazz & Blues Club:

Haninge lazzcafd:

Tisdag den 5/11 kl 19.30
Hector Bingerts Latin Lover
Plats: Restaurang Sandelius, §resö
Centnrm

Tisdag den 5 november
Kustbandet

Tisdag den 26lLl

kl

Tisdag den 3 december
Bernt RosengrenÄtlaffy Falay med Mathias
Algotsson Trio

19.00

JazziForellen
Musiken startar varje kviill kl 19.30
Entn6: 90 kr. 70lr för medlemmar i
jazzklubbar (5 november forhöjd avgift).

Sonya Hedenbratt-Sven-Eric Dahlberg
Jack Lidsutims Hep Cats

Plats: Forellscenen, Tyresö Centrum

Tisdag den l0ll2 kl 19.30
Lussejazz
Peter Gullin Trio
Tyresökören

lazzklubb Syd:
Måndag den 1U11 kl 19.30
Jazzklubbs syds storband
Fria Teaterns foaj6, Högdalen

Plats : Restaurang Sandelius, Tyresö

Centrum

Måndag den9ll? kl 19.30
Krister Andersson Quartet
Fria Teaterns foaj6, Högdalen

Hallå alla JANo-medlemmar!
Itufår

rabatt pd, noter ocb tillbebiir ocb
15 % rabatt nör du köper lnstruntent eller llkuördtgutnrstnlng.
ErbJuda,ndet kan ej komblneras med and,ro erbJudandet
1o

%

Gitarrer * Blds * ffemkeyboa.rd

x

Tillbebör

HffiH[,

Ifos ossfår du rd.dl
Det tjiinnr du pd,

Ar*adeltTaW C, Tfn: 0&758 99 11
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Dags igen fiör
JAf'{Os fantastiska

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

Drink

. God mat
. Dans till Kettil Olssons
Husband

\

/'
VåIkommen

tilI

För allt detta betalar du

JUL.TEST

endast 200 kr per person.
För bordsbeställning, ring Täby
Park Hotel tfn: 08 - 732 80 60

Så

hiir anmöler du dig och dina vönner:

*
*
*

Använd bifogad postgiroblankett
Fyll i ditt och dina vänners narnn
Fyll i beloppet för samtliga deltagarc

Sista anmölningsdag

Viilkommen

iir den 27 november

!
1t

Om du vill komma till julfesten utan att supera, gfu
det bra. Du löser då biljett
vid entrdn, priset åir 50 kr.
(Baren åir öppen som vanligt)

Täby Jazz Cate
Söndagar kl 18.30 - 21.30
Täby Park Hotel

Ordförande: BirgittaWikander
Palissadgriind 60

08 - 732 80 60

187 46 Täby

*

Puben serverar smårätter till
" jazzpriserr', fullståindi ga
rättigheter.

Tfn:08 -768 57 &
Vice ordf:

Nils Andersson
Skaldvägen 34
187 70 Täby

:1.

Tfn:08 - 510 119 35

Konstutställning
Kassör:

Margit Annerstedt

Tf red.

Täbyvägen 258
187 50 Täby
Tfn: 08 - 510 503 20,635 43 30

Sekreterare:

Bo Nerelius
Teknikvägen 17
1,86 32 Vallentuna

Hur tar man sig till TäbY Jazzcafil
Om man färdas i motorfordon äir det E18
f d E3. Om man kommer frän Stockholm
åker man via Roslagstull förbi Riksmus6et
och Mörby Centrum, följer E18 och tar av
vid den trafikplats som är s§ltad Vallentuna/Viggbyholm.
Följ Bergtorpsvägen över jäirnvägen och
svåing vänster in på Marknadsvägen. Tag
första gatan till höger in på Kemistvägen.
Jazzcafået ligger i Täby Park Hotel. Man
missar inte gärna byggnaden för det står
Täby Park Hotel med stora bokstäver pä
fasaden som vetter ut mot ett parkeringsomräde (med gratisparkering dygnet runt).
Åker man kommunalt kan man viilja
Roslagsbanan fran Stockholm Ostra. Man
åker mot Åkersberga/Österårker och stiger
av vid hpl Galoppfältet.
Ett flertal busslinjer finns också, t ex
610 eller 695 från Danderyds sjukhus till
hpl Gribbylund södra.

Tfn:08 - 51170669
Övr ledam:

Hans Ling

Hayati Kafd
Stig Linddn
Suppleanter:

Rolf Lundh
Åke Arell
Per Kjellberg

JANOs adress: Palissadgränd 60
L87 46 Täby, tfn:08 -76857 64
JAIrlOs postgironnnmmer 19 25 83 - 3

JANOs medlems- och entr6avgifter:
n Medlemsavgift/halvar 150 kr
u Abonnemangsavgift/halvår 300 kr
It Medlemsentrd/konsert 50 kr
u Entr6 fiir icke medlem 80 - 120 kr
En av fördelarna med att vara medlem i
JANO äir givetvis rabatten på entr6avgiften
till Täby Jazzcafö. Samt förstås att få
Pilano hem i brevlädan, Men som JANOmedlem far du också rabatt nåir du besöker
andra SJR-anslutna klubbar i Stockholmsområdet - det finns ett tiotal sådana.

sTocKHoblt
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