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Välkommen tiII ett nytt år med
jazz i nya lokaler
Program januari - februari 1995
Lördag
2811 kl 21.00

Arne Domn6rus med storband
Arr. Täby Park Hotel (obs! Ej medtemsrabatt)

Söndag

Jazzgrupper från Vallentuna Täbymusikskolor och TMI

2911

kl 15.00

kl 18.30

James Moody med
Peter Nordahls Thio
Nisse Sandström -

Margit Björklund Kvintett
12/2

Robert Nordmark Kvintett

19t2

Dans till Gugge Hedrenius
Big Blues Band

Arr. lazzk[u66

furdost .'Iå6y l(ufturnömn{ . 'lutenskg{ant
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TAZZVÄNNER
Gott Nytt År 1995!
Ett nytt år med glada förvåintningar, nya möjligheter och för oss i JANO nya fina
musikstunder.
Det stora som hiinder i JANO tir viil att vi flyttar jazzkateet till Täby Park Hotel.
Detta sker med dunder och brak helgen den 28 - 29 januari. Arrre Domn6rus med
storband spelar till dans på lördag och James Moody blir höjdpunkten på söndagkvåillen.

Niir det gåiller kafdverksamheten sä iir det vår id6 att det skall vara lika opretentiöst som
vanligt med kaffe eller te och tilltugg om man vill. Det nya blir att vi dessutom fllr tillgång till en bar diir man kan ta en öl eller drink och också fä.en"jazmracka", allt beroende pä vad önskemålen kommer att vara från dig som kommer dit. Vi iir övertygade
om att det skall bli kut att fä triiffas i ny miljö men med samma fina jazzprogrilm som
alltid.
Du kan hjåilpa oss att sprida information till icke medlemmar om detta. Alla

åir

VÄLKOMNA!
Vi skall snart ha ärsmöte i ftlreningen. Det blir söndagen den

19 februari 1995 kI.16.00.

Plat§en också då på Täby Park Hotel.

Nägra föriindringar blir det våili styrelsen. Vilka vet vi inte i skrivandets stund. Att jag
avgår som ordfiirande vet jag. Eftersom detta åir sista gången jag skriver på denna sida
vill jag diirför passa på att tacka för mig. Jag lovade niir jag valdes in au sitta ett år, det
blev fyra. Det har varit tevliga år på många sätt. Det har hiint mycket. Det roligaste var
nog att vi fick jazzriksdagen hit tillTäby i april 1994.

Att Hotelldirektör Ingela Lindberger iir så positiv och ger oss möjlighet att få pröva nya
lokaler, som jag har iwat för under min period, tycker jag åir underbart. Och pä ett sätt iir
jag dtirtör ledsen att behöva sluta just nu. Jag önskar den nya styrelsen lycka till och
själv skall jag bli en flitig besökare.
En medhjiilpare som avgick under 1994 vill jag ocksä passa på att TACKA! Det iir vär
f d redaktör Anita Ekstrand. Vi har blivit vana vid en fin medlemstidning och vill ju
gåirna fortsätta med det. Vi letar efter en efterträdare.
Just nu har hon som kan det mesta,
Margit Annerstedt, trätt in.
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God fortsättning JANO ! !
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Tillgivna

tsirgitta Wikanter
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TÄBY JAZZCAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby
Söndagar kl L8.30 - 21.30
Kvällskonserten:
larnes Moody fllasltslvoc, Peter Nordahl p,
P atik B ohrnan b, Leif Wennerström dr.

Vi startar vären på vår nya spelplats,
Rotundan i Täby Park Hotel, samma lokal
som vi hade nöjet anviinda för konserterna

i

samband med förra värens Jazzriksdag och
vid vår senaste julfest.

Eftermidda gsjazz med Nordosts yngsta
jazzutövare.

Vi öppnar med en presentation av den
yngsta nordostjazzen, eller rättare: jazz,
soul, blues och fusionsjazzfrln Vallentuna
och Täby

Vallentuna musikskolas j azzgrupp :
Oscar Dicksson-Lindberg tp, Fredrik Rund
tb, Peter Olausson ts, Anders Lewin p,
Rodrigo Panas g, Daniel lögerskog b,
Adam Forkelid dr, Anna-Kajsa Holmberg
glvoc.

Vallentunabandet blandar soul, jazz och
blues, Täby musikskolas grupp spelar
standardlåtar i bebopanda, medan TMI:s
första grupp häller sig till Chicagoblues
och den andra till funkig fusion, med bl. a
låtar av ltiraren Peter Wahlberg.

Täby musikskolas jazzgrupp:
Martin Lind€n tp, Magruu lensen tb,
Magnw Fröde ts, Riclcard Herlitz g, Jonas
Brottman dn Anders Ftirdahl b, Christer
Krokstedt p.

Kvällskonserten prcsenterar ingen mindre
än James Moody, en av jazznns förgrundsgestalter. Han var med bland bebopstilens
skapare i mitten av 40-talet och han iir
fortfarande en musiker i örsta ledet, oavbrutet förkovrande sig i sitt tidlösa idiom.
Mera Moody pä annan plats i detta
nummer.

TMI:s bluesgrupp: Marctn Hahn g,
ChristianWester g, Henrik Swörd g,
Mattias Edstömb, Andreas Klerup dr,
PeterWahlberg larm.
TMI:s fusionsgrupp: Lars Ydgren ts,
Stuanne EdfiäU synt, DavidTaUroth g, fens
El«berg g, PeterWahlberg blg, Karl
Hagströmb, Andreas Klerup dr.

Dags att köpa

nytt medlemskort

!

Du har två alternativ att viilja på:
Om du betalar 275kr per halvår så får du
medlemskap i JANO och FRITT inträde
till alla ordinarie kafdkviillar under våren
1995.
Om du betalar 100I<r per halvär så får du
medlemskap i JANO men du betalar 401«
varje gång du går pä jazzkat&t under
våren 1995.
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Nisse Sandström ts,lan Sjöblom p, Pal
Johrconb,lesper Kviberg dr, Margit

Björklundvoc.
Nisse Sandström framtriider hiir i en ny och
inspirerande omramning. Nya för oss iir
trumslagaren Jesper Kviberg och vokalisten, den senare en upptäckt, som vår
talangscout gjort pä Visingsös sommarkurs.
Margit är född och uppvlixt i Dalarna och
utbildad kemiingeniör. Hon arbetar nu som
tulltaxerare, men ägnar mycket tid åt seriös
musikutövning. Hon har bl a gått på
Birkagården och tagit lektioner för Berit
Andersson och Gun-Marie Engström.
Hennes stora idol åir sångerskan Irene
KmåI. Vi utlovar en intressant kviill!

Margit BjörHund

Skivspalten
...mäste tyviirr utgä,

vi återkommer i nästa

Nisse Sandström

Foto: Gunnar Holmberg

nummer.
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Mdrten Lundgren tplflh, Robert Nordnurk
sslts,Torbjörn Gulz p, Dan Berglund b,

folan lifcrantz

Thornas Drivtng tp, Dicken Hedreniw tb,
Wdge Fin6r as, Anders Lindskog ts, Gugge

dr.

Hedrenius p, Peter Forss b, Måns Elonan
dr, lesper Kviberg cong.

En av vfua bästa
yngre gnrpperjust
nu, till tre femtedelar
bestående av musiker som spelat med
Fredrik Nordn Band.

Gugge Hedrenius orkester firade nyligen
sin 35-ärsdag.Det skedde på Fasching, och
kercrna räckte långt upp mot Kungsbron. En
ny CD släpptes samma dag. Den fanns till
salu på klubben och såldes som smör.

Musiken har rötterna
hos 60-talets Miles
Davis och man
blandar jazzstandards med egna

kompositioner.
Blåsarna och
pianisten gär på
musikhögskolan.
Dan Berglund
känner vi frän
Esbjörn Svenssons
och Lina Nybergs
grupper. En personlig och hårdsviingande grupp
på högsta nivå!

Gugge Hedreniw

Gugge har betytt oerhört mycket fff jazzlivet i Stockholm och vi har fått pästötningar om att ta honom till Täby.

Mårten Lundgren

Det har dröjt liinge, av skåil som inte iir
alldeles lätta att ftirklara. Men nu ?i.r det
alltså dags, åintligen.

TÄBy
TRÄVARU AB

Kafdpremiiir för Gugges rhyun & bluesbaserade musik, starkt influerad av bl.a
Hank Crawford. Uigg miirke tilt att Anders
Lindskog iir tillbaka, en tenorklassiker, som
nyligen belönades med Gavatinstiftelsens
stipendium.

FamilJef öretaget
med personlig servico

Alll I byggnade.
materlil-och

lråvaror ÖppntTt

HAGBYGÄRD
tes
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IAZZ ya aD!
Ett av landets största Jazz-sortiment.
Både nytt och bcgagnat

Den23ll0

spelade I-eif Persson Combo på
tazzkaf&t.Överraskning för dagen var en
oannonserad gästsolist Bertil Strandberg

Du får llVo rabatt på allt nytt mot
uppvisande ay medlemskort i JANO.
Har vi inte det du sökcr, bestiill!
GRATIS KATALOG

tb och eufonium (= barytonhorn).
Den 30/10 giorde Arnström-Stålspets 10mannaband en konsert inftir 116 jublande
betalande. Trombonisten i det bandet heter
Per Kristensson, f ö nybliven Armstrongstipendiat.

TULEGATAIT 37, 1t3 §] STOCT(ltOt fl
Trn 08-8128988 Fu 08.6127939

Den}0lll

spelade Sven Langes New
Orleans Kids. Klarinettist denna gäng var
Jan Turevicz och basist Tomas Ekström.

JANOs medlemstidning åir viktig ftir
medlemmarna och sponsorerna. Håir informeras om viktiga saker som r«ir öreningen. Hiir presenteras programmen och
orkestrarna. Hilr finns annonser frå.n våra

Den L0ll2 var det julfest i Täby Park
Hotel. Dansen träddes till tonerna av Rune
Stålspets Swingband, vilket bestod av:
Rune Stälspets as/ts/acc,Ierry Stensen p,
IvarLindell b, Ulf Flink drlvoc.

sponsorer etc.

Vi saknar redaktör, är du intresserad att ta
vid, är du våilkommen att höra av dig till
någon i s6.relsen, telefonnumren finner du
pä sista sidan.

ägde rum den 6/11 och

föruom Huskompet

hördes 14jammare:
Valberedningen efterlyser en bokfiiringskunnig person som åir villig att ingå i
JANOs styrelse som ordinarie ledamot.

Olle Nilsson cor, Nils Andersson flh, Hans
Marschall as, Lars Dahlgren as/ts, Kari
Sjösrand ts, Ulf Nohrlander ts, Ame Sande
ts, Christer Frössdn p, Rolf Lundh p,
Massimo Biolcati b, Bo Nerelius b, Mårten
Nilsson, Tore Randin och Bert
Vinghammar dr.

lir Au intresserad, hör av dig till I-eif
Persson

tel08 - 51172227 eller någon

i

JANOs styrelse, telefonnumren finns pä
sista sidan.

t./tyrl.

ofl,
Ixirdagen den 18 februari bjuder Tyrer*,
Jazz & Blues Club upp till Dans, lazzoch
Bluesfestival i Tyresö Centrum, entr6 90,-

Telefon 08 - 531 891 90
Telefa:< 08 - 531

72244

Segersbyvägen 4, 145 63 NORSBORG

Torsdagen den26 februari kl 19.00 iir det
Jamsession med Huskompet, plats
Fregatten, Bäthamnsv 6, Åkersberga. Fri
entr6.

. Fyrfärgstryck upp till 72x102
. Rippning, repro
. Original, sättning m m.
6

lames Moody - en vital jazzlegend
I nästan ett halvt sekel har James Moody, flöjtist, saxofonist, vokalist och dynamisk scenpersonlighet, varit med diir jazzhistoria har skapats. Han iir född i Savannah, Georgia den 26 mars
L925, men växte upp i Newark, New Jersey.
Han b{irjade spela altsaxofon nåir han var 16. När Count Basies band gästade hans hemstad och
han för första gången kunde höra tenoristerna Buddy Tate och Don Byas, som dll bäda spelade
med Basie, skaffade han sig en tenorsaxofon.
1943 blev han inkallad och titlbringade tre är pä en flygbas i Greensboro, North Carolina. Han
lyckades sätta ihop en orkester, där bl. a hans barndomsvän Dave Burns också ingick. Den
största händelsen, som kom att beståimma hans livsinriktning, var ett besök som Dizzy Gillespies
band gjorde på flygbasen.

Niir Moody och Burns muckade 1946 s§ndade de sig båda att ta kontakt med Gillespie i och
för provspelning till hans nybildade storband. Dave Burns lyckades, James Moody hade otur i
första omgången, men lyckades komma med i Gillespies andra storband, som organiserades
t947.
Moody blev kvar två fu hos Gillespie. Han medverkar bl. a pä inspelningarna frän augusti 1947,
då bandet gjorde "Ow", "Oop-pop-a-da", "Two Bass Hit" och "Stay On It", och han kan ocksä
höras på den beömda liveinspelningen från Pasadena Civic Auditorium i augusti 1948, diir han
har soloutrymme i det magnifika bluesnumret "Emanon". I december samma år ledde Moody sin
första inspelning under eget rulmn, "James Moody and his Bop Men", en niomannagrupp med
musiker från Gillespiebandet. Vid det tillftillet spelade man bl. a in Chano Pozos "Tin Tin Deo",
med sång av tonsättaren.
Våren 1949 var det jazdestival i Paris och
Moody var på plats. Han kan höras på en
inspelning som gjordes för franska Vogue
Records under Max Roachs namn, med Kenny
Dorham, Al Haig och Tommy Potter. I sjiilva
verket den gnrpp som Charlie Parker
framriidde med på festivalen.
Moody blev kvar två år i Paris. Han spelade
kviill dök Anders Burman
och Roffe Berg upp och fick höra honom.
Deras förtjusning var omedelbar och iikta.
Burman hade nyss startat skivbolaget
Metronome och han tog med sig Moody till
Stockholm. Diir knöts han som gästsolist till
den grupp som Burman och Berg spelade med
pä dansstiillet La Visite. Och mellan den 7 och
18 oktober ordnade Burman tre stycken inspelningssessioner med Moody och en rad av
de bästa svenska bopmusikerna. Tolv nummer
spelades in och hälften av dem kom ut i form
av ett album med tne s.k stenkakor och bilder
frän inspelningsstudion.
på klubbar och en

d#fiiE.S:.,,**$(}.ilY

insats tillriicklig. Men Moody har aldrig slagit
sig till ro och vilat på sina lagrar. Han har
visserligen haft nägra år som medlem i några
av de bästa showorkestrarna i Las Vegas, men
han har också arbetat ytterligare en period
1963 - 69, med Dizzy Gillespie och han har
även under de följande wå decennierna av och
till förenats med honom i slika sammanhang.

lames Moody forts
Undertecknad minns tydligt den nålrmast
exalterade förtjusning som de hiir skivorna
ästadkom hos unga, mottagliga lyssnare.
Inspelningarna har ocksä visat sig ha bestående viirde - de äterutges av och till och kan
förmodlingen fås i CD-utgåva i väl-sorterade

Och de senaste tio
åren har han turnerat flitigt, han
har t ex årligen
besökt Europa
och också gjort
framgångs-rika
framtr?idanden i
vårt land.

aff?irer.

Metronomeinspelnin garna
kom ocksä ut i USA Pä
miirket Prestige. Och detta
fick avgörande betydelse.
Eddie Jefferson, som sYsslade
med att säta texter till berömda musikers solon, fastnade för Moodys version av
"Im In The Mood For Love".
Han döpte om den till
I'Moody's Mood For Love"
och textsatte Moodys och
Thore Swaneruds solon.

JazzHubb Nordost
kunde presentera
honom på konsert
i Bibliotekets
Hörsal i Täby den
4 oktober L987.

Genomslaget blev enormt.
Förutom i tolkning av Eddie
Jefferson och King Pleasure
finns "Moody's MoodFor
Love" insjungningar av
Babs Gonzales, Sarah
Vaughan, Mark MurPhY,
Georgie Fame och Manhattan
Transfer. På den sist-n?lmnda
gruppens skiva "Vocalise"
medverkar Moody sj?ilv, och för sina
insatser &ir fick han en GrammY för
"Best Jazz Instrumental Performance"
1985.

Och nu iir han hiir
igen, i såillskap
med ett kongenialt
svenskt komp. Vi
kan nog lugnt
riikna med en
minnesvåird och
ytterst stimulerande kväll.
James Moody & Gösra
James Moody iir stiindigt på
.
Tlerseliusundcr inspelning
r"ru, suinaigj sysselsatt-med
i stockholmokt 1919
att öva, pröva nya möjligheter, nå åi.nnu liingre i sitt tidlösa musikaliska
språk. "Om man lever till 150 kommer det
och
Moody
att
nämnas,
att
viirt
ocksä
Det iir
ändå finnas nya saker att 1är4", har han sagt i
Thore Swanerud kom att ses igen i en
en intervju. Och: "I mitt huvud finns
gjorde
två
Swanerud
skivstudio, nåir Thore
fortfarande musik, som väntar pä att bli
skivor ftir måirket Dragon, hösten 1984.
spelad"

i

James

Mmdy var med, niir bebopstilen

BN

skapades, han spelade med dess främsta
föreuiidare och han gjorde sjiilv betydande
insatser

ftir bopmusikens utveckling och

etablering. För många artister iir en sådan

8

S|/OK€

C€Tt,ttw)?e16

Kallelse tiII årsmöte
söndagen den 19 februari L99s kl 16.00 på Täby park
Hotel
Eventuella motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast den27 januari l99S
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastståillande av dagordning
4. Val av ordftirande för möret

5. Val av sekrreterarre för mötet
6. Val av tvä justerare, tillika rösträknare
7. S tyrelsens verksamhetsberättelse
8. Resultatråikning94 0l 01 -94 t23l
9. Balansriikning per 94l23l
1 0. Revisorernas berättelse
11. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
12. Nya frägor, motioner och styrelsens fiirslag
13. Bestiimmande av årsavgiftens storlek
14. Val av styrelse
15. Val av wä revisorer jämte en suppleant till nästa årsmöte
16. Val av valberedningskommind till nästa årsmöte
17. Öwiga frågor
18. Mötets,avslutande

r
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Välkommen till Studieförbundet Vu.xenskotan och TMI!
TMI - Täby Musikinstitut för barn och ungdom -

T*ll äat cirktar i iazz, hårdrock, funk,
synthpopr. rock, jaz:rock mm.
lnstrumenten. år Keyboard, Elgitarr,
Elbas och Trurhmor.
Tltlll hat åven tradiiionell undewisning
på piano och akustisk gitarr.
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Studlefööundct Vurenslolan, Marknadsv ägcn
249, tag
Tel. O8-758 5O 5O
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HUR TAR MAN sIG TILL r.ziny

tezzl<er6,

Om man fiirdas i motorfordon är det E 18 f d E 3.
Om man kommer från Stockholm åker man via Roslagstull förbi Riksmusdet och Mörby
Centrum, följer E 18 och tar av vid den trafikplats, som är skyltad VallentunaA/iggbyholm.

Följ Bergtorpsvägen över järnvägen och sväng vänster in på Marknadsvägen. Tag första
gatan till höger in på Kemistvägen.
Jazzkafået ligger i Täby

Park Hotel. Man missar inte gärna byggnaden, för det står

Täby Park Hotel med stora bokstäver uppe på fasaden som vetter ut mot ett parkeringsområde, (med gratisparkering dygnet runt).
Åker man kommunalt kan man vä§a Roslagsbanan från Stockholm Östra. Man åker mot
Åkersberga/Österskär och stiger av vid hpl Galoppf?ittet.
Ett flertal busslinjer finns också, t ex 610 eller 695 från Danderyds sjukhus till hpl
Stoc.kholmsvägen.
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TÄBY PARK HOTEL
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AVFART

TABY
CENTRUM

-Goloppföltets

Vollentuno
Viggbyholm
Hpl.

rÄsy
GALOPP
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Julfesten på Täby Park Hotel - succ6!
Janos årliga julfest trotsade traditionen, varken rostbiffmed potatissallad eller
skolbespisningsmatsal. Hur skulle vi tratitionsbundna gamla julfestare klara detta

nya påfund?

Anmalningama kom som vanligt in lite sent, varftir vi festarrangörer från
styrelsen (läs Margit Annerstedt) var lite oroliga nägra veckor före den stora
händelsen. Obefogat, Fler anmälningar iin de senaste åren droppade in den sista'
veckan och deltagarantalet slutade runt 100 personer.
Redan från btirjan kiindes att det var lite extra stiimning i hotellets rotunda diir
drinken bjtids. De som så ville kunde medan gästerna anlii.nde ta en titt på, .
konstutstiillningarna på de övre planen i rotundan.
Supdn intogs i den intilliggande mysiga restaurangen. ALLA tyckte att kocken
hade gjort en mycket god anrättning av råvarorna kyckling och potatis. Något som
författaren till dessa rader instiimmer i men har svårt att verbalt besl«iva.
Vill dock ge en extra eloge för den välkryddade salladsdressingen som var en
smaksensation.

Festfolket (ej att ftirviixla med f?istefolk), som vanligt mycket dansanta, hade
verkligen tur med musiken som denna gång framfördes pä ett sviingigt och
proffsigt jazzinfluerat sätt av Rune Stälspets Swing Band. Rune som behiirskar
såviil en arsenal av saxofoner visade även att han kan få det att svänga på tv?irflöjt.
Det inspirerade kompet bestod av svängiga Jerry Stenson pä piano och
kompetente Ivar Lindell pä bas och på trummor men inte minst som vållsjungande
vokalist hörde vi Ulf Flink. Det hiir var nog det bästa band vi hittills haft på vära
fester, tycker i alla fall jag.

Kort sagt, det blev en succ6. Nägot som bädar gott inför vårsäsongen
söndagskvällsverksamhet kommer att hållas på Täby Park Hotel.

då

ju vår

j-

Den för oss festliga miljön på hotellet och vårt fina vårprogram läs vidare i texten - tror vi kommer att ge redan populiira
JANO iinnu flera medlemmar och ett riktigt
jazzuppsving.
Tack alla som hjiilpte till både före,
under och efter festen.

((

Lasse Lönegren
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HaIlå alla JÄNO-medlemmar!
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Medlemmar i dessa klubbar får naturligtvis
också rabatt hos oss.

Aktuella grannftirenin gar:
Jazzklubb Fasching, Kungsgatan 63
Jazzklubb Syd, Rägsved, tel 65419 90,
Barbro Nylander

Lars Iiinegren
Kevingeringen 69
18233 Danderyd

7ss

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
183 44 Täby

s10 503 20 (b)
$5 3A (a)
635 4699 (fx)

Bo Nerelius
Teknikvägen 17
186 32 Vallentuna

stt706 69 (b)
5t174898 (b)

7098

(b)

010-210 75 2t

$

Henrik von Horn
Margareta lrij onhufvud
Gisela Thysell

Htn, tel29 27 13,

Lennart Enwall

JANOs postgironummer 19 25 83 - 3

Haninge Jazzlcafö, Nya Folkets Hus, HandenTerminalen 5, tel501 240Ol,Håkan Skytt
Tyresö Jazz & Blues,

(b)

768 s7

Irna Larsson

540 635 83 (b) Lars Åkesson
Sundbybergs Folkets

U

Birgitta Wikander
Palissadgriind 60
183 46 Täby

Nils Andersson
Hayati Kafd

i Österåker tel540 620 36 (h)

Töby Jazz Cafö
Söndagar kl 18.30 - 27.30
Töby Park Hotel
08 - 732 g0 60

tel7lZ 61 68, Sune

Linder
Spånga

o&75t99Ir

tt, rabatt .........

En av fördelarna med att vara medlem i JANO
tir givetvis rabatten pä entndavgiften till Täby
lazzkafö. Samt förstås att få PiJano hem i
brevlådan. Men som JANO-medlem får du
också rabatt nåir du besöker andra SJRanslutna klubbar i Stockholms-omrädet - det
finns ett tiotal sådana.

Jazz
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Follan, tel 28 28 20, Kjell Fernström

Solru,telTT 67 02, Barbro Mattsson
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