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Hösten är här späckad med

fina jazzkvällar
Program september - oktober 1995
& Gösta Rundquist

24t9

Svante Thuresson

1110

Soul Clinic
Pia Jonsson - Uno Pettersson Kvintett

8110

Stora Vilunda Bomullsplockare
Blommans Dixieland Band

ts/10

No Trouble Band med Helena Eriksson
Uppsala Jazzgrupp

22t 10

Dans titt Östgöta Nations Kapell

Thio

Arr.lazzfr[ubb Afurdost .'Taby l1uftur- ocfi fitilsniimndo 'I/uryercktfano MefSorgarskptan

Jazzvönner
Hösten nämrar sig och mycket har hänt sedan sist. Vi har haft årsmöte och en hel del information
ftrns med i detta nummer av PiJano, som du väl läsernoga.

Vfu flyturing till Täby Park Hotel har innebudt ett fantastiskt lyft, som alla som varit där väl kan intyga. Vi har fått ett stort medlemstillskott, det största under JANOs historia pä er och sarnma år. För
våra gamla trogna vlinner har det väI också varit kul, eller hufl De musiker som spelat hos oss har
varit glada och nöjda och alla vill komma tillbaka.
Ja, det är ingen ända på lyckan. Plötsligt är allt jänekul och vi kan se fram emot en siisong späckad
av fina jazzkvällar och som börjar med Svante Thuresson, återkommande favorit, och avslutas med
Viktoria Tolstoy. Julfesten blir som vanligt!

Allt detta giorde att jag inte var svär att övertala

att vara kvar som ordörande. Någon kanske minns
jag
jag
förlät,
tar tillbaks! Stannar så ltinge jag får. Ni bestiimmer
atr jag sa: Tack och adjö. Nu säger
via valberedningen

Vi har en del planer på att uwidga verksamheten. Vad sägs t ex om spisarkviillar för specialintresserade av någon sorts musik, med pedagogiskt inslag? Kanske vi skall ttttapl jazzfilm tillsammans?
Först och främst så möts vi som vanligt söndagkvåill i JANO.
Tillgiven, nyvald, gammal
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Om abonnemangsavgiften kan sägas att skälen
till att den finns iir tvä:
l) att tidigt fä in pengar till kassan.
2) attflen stampublik
Det iir niimligen så att om man tänker gä pä mer
än fyra konserter så lönar det sig abonnemang.
Baktanken är att niir man har betalt så kan man
ju gä varje gäng utan extra kostrad och kanske
hitta nägon musik som man inte kände till tidigare. Alltså, köp tio, betala för fyra och gör det

150,-

Medlems- och abonnemangsav-

giffialvår
Medlemsentd/konsert
Entrd för icke
medlem

300,40,-

80,-

till

D €r

Täby Park Hotel står förlokalen.

De nya avgifterna hösten -95
Medlemsavgiffialvår

KA^/rE

120,-

Som ni har sett i ärsmötesprotokollet har vi
varit tvungna att höja våra avgifter. Detta gör
vi efter ett päpekande frän vår revisor om att
årsresultatet återigen är negativt. Medlemsavgiften höjs med 50 kronor vilket är lika
mycket i procent. För att få el viss balans i avgiftsbilden lindras då'även de övriga avgiftema.

före, första konserten.

Entr6avgiften för medlemmar höjs aldrig oavsett evenemangets kvalite. Vilket dälemot kan
ske med entrdn för icke medlemmar. Om man
planerar att gä pä ett par tre konserter iir medlemskap plus entrd kanske rätt modell.

Medlemsavgiften ärbestiimd av ärsmötet och
vi hoppas att ni medlemmar kommer att fortsätta att stödja verksamheten. Alla inkomster
Jano har går tifl musikergager, tidningen, administration, pianostiimningar samt en liten del
tillövriga kosurader. Observera att inga arvoden utgär till klubbens funktionärer samt att

Att vara medlem ör an stödja en god sak samt
ottfd en trevlig tidning.
Hälsningar styrelsen
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TÄBY JAZZCAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby
Söndagar kl 18.30 - 2L34
stora vokalartister. Perfekt konroll över det
rika registret av uttrycksmedel, flölande
fantasi, obändig energi - han ger musiken

fiirg och kastar nytt ljus över de od<idliga
standardlåtarna. Den h?ir gruppen gör varje
spelning tillen andlig fest, och ni åir alla
välkomna att vara med!

Gösta Rundquist p, Sture Åkerberg b, Pötur
" Island" Ösilund dr, Svante Thuressonvoc.

Den hiir gruppen har gästat oss ett flertal
gånger och alltid gjort maximal succ6. Den
är ett utmiirkt exempel på, att jazzkanvara
både artistiskt avancerad och samtidigt
glädjespridande. Gösta Rundquist berörde
förutsättningarna för detta i ett TV-program
nyligen (diir också Svante och Sture medverkade).

Soul Clinic: Claes Brodda s,Tommy
Larsson p, Jan Ottosson b, Ingemar
Björkman dr, Gerd Ottossonvoc.

Jazz ar ett språk som kan forstås omedel-

bart och intuitivt av alla. Niir musiken fungerar iir den ett perfekt, kommunikativt
flöde, mellan musikerna och publiken. Att
vara med i den processen ger en känsla av
djupgående och bestående lycka.

Jonson-Pettersson: Ulf Pettersson tp, Arne
Tengstrand p, Åke Gutlberg b, Kjelt
Hägglund dr, Pia lonson voc.

Soul Clinic iir en fixstjiirna på vär lokala
jazzhimmel. En intressant kombination av
vfut pålitliga Huskomp och den förträfflige
sarofonisten Claes Brodda. En blåsare med
mycket av den sköna, svepande stil, som
Coleman Hawkins skapade på 30-talet. Till
detta fogar man Gerd Ottossons personliga
röst.

Trion lir utan tvivel en av de bästa i viirlden
idag och Svante Thuresson iir en av jazzens

l\n

fåCDI

Ett av tandcts störsa Jazz'sortimcnt.
Bådc nYtt och bcgagnat
Du fär l0?o rabatt På allt nYn mot
uppvisande av mcdlcmskort i JANO'
Har vi intc dct du sökcr, bcställ!
GRATIS KATALOG

TULEGATAII 37, r t3

Svante Thuresson, Sture Åkerberg, Gösta

Tto 08-Gtz89sr

Rundquist, Pötur " Island" Östlund
3
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Samma typ av sättning, blåsare - komp röst, använder även kvlillens andra grupp,
som kommer från Falun. Uno Pettersson tir
vice ordförande i jazzldubben diir, och han
spelade en tid på 8O-talet med "Jonken"
Jonssons välk?inda grupp.Där fanns även
sångerskan Pia Jonsson (som 2ir mycket

Arne Tengstrand iir känd som perfekt ackompanjatör och iir dessutom en fin solist.
Åke Gullberg iir utflyttad stockholmare och
har bla spelat med Tommy Koverhult.
Repertoaren innehåIler "standards från sju

decennier", Olle Adolphsson, Lillebror
Söderlundh, Miles Davis, Lars Gullin,
Bertil liivgren m m.

niira sliikt med "Jonken"). De två gick
sedan vidare och bildade eget.

Pia lonsson - Uno
Pettersson Kvintett
orten. Bomullsplockama är ett storband, som
hiimtar repertoar från Fletcher Henderson,
Duke Ellington, King Oliver, Luis Russel m fl.

Bomullsplockama: Bent Persson, Mats Ahlin,
Susanne Grrislund, Björn Larsson, Fredrik

Bandet är starkt åldersblandat och har varit
grogrund för uppmärksammade unga tradgrupper som Bomullstussama och J azzin
Topsies.

O hls s on, Anna-M aria Tör nestam, Kj ell
Bensing, Arne Bogegård, Hans Brandgård, Per
Ahlin, Torbj örn B ergelin, J an B oström, M ikael
H edin, C hris ter Inrs so n, Lars -G öran
Olsson, Mats Engström, Hans Hultman,
Bertil Ekman, Jacob Ullberger

Blommans: Tommy Ekenståhl cor, Claes
Göran Sterner ss, Kaj Sieyert tb, SyenErik Blom bjo, Mats Engström tu, Rei
Tideström dr.
Stora Vilunda Bomullsplockare kommer
från Upplands Väsby, där man använder
Vilundaskolan som repetitionslokal. I
Upplands Väsby lever och verkar Bent
Persson, vilket har medfört en stark
orientering mot 2O-talsj azzen, dven
bland de yngsta musikantema på

S
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tora Vilunda

B

omullsplo ckare

aktuella gruppen på lazzfestivalen i Jåirfiilla
i våras och l?ir ha imponerat stoft. Komp-

Om Blommans Dixieland Band kan vi inte
längre hitta på något nytt att säga. Blommans är nog, tillsammans med Eh la-bas
JazzBand, den mest genuina exponenten av
Z}-talsjazz som vi kan uppvisa här i Nordost.

trion ?ir kompetent och inte minst den Paul
Bley-influerade Rikard Jonsson iir en hörviird solist.

En hetkvälli den glada 2O-talsmusikens
anda kan med s?ikerhet utlovas!

No Trouble: Rikard lonssonp, Per
Andersson b, H enrik H ammarslött dr,
Helena Erikssonvoc.
Uppsala lazzgrupp: Göran Larsön ssltslcl,
Bertil Fernqvist g, Kurt Andersson b, Hans
Erik Ekberg dr.
Helena Eriksson sjöng på Täby Jazzkaf6 för
ett par år sedan och gjorde ett mycket gott
intryck. Hon framträdde med den hiir

Uppsala Jazzgrupp
Göran Larsön, Bertil Fernqvist, Kurt
Andersson, Hans Erik Ekberg
Uppsala Jazzgrupp bjuder på ett återseende
med den fine gittaristen Bertil Fernqvist,
som vi minns som medlem i Lill-Bength
Erixons kvartett (diir även Hans Erik
Ekberg ingår). Uppsala Jazzgrupp har
spelat med storheter som Jan Allan, Svante
Thuresson, Jan Strinnholm, Lars Erstrand,
Ulf Johansson och andra.
Rak energiladdad mainstreamswing
gruppens sympatiska formel.
Helena Eril«sonvoc NoTrouble Band

5

åir

slag, men orkestern iir ingalunda frilmmande for pop, rock & soul och man gillar

latininfluerade rytmer. Kapellmästare ?ir
Christel "Kicke" Johansson. Bandet 2ir vid
det hiir laget tämligen rutinerat och även
ganska berest. Man framträder pä den ärliga studentorkesterfestivalen i maj och man
har varit både i Linköping och Åbo. Dessutom har man haft det goda forståndet att
låta sig sponsras av ett ledande östgötskt
företag, Cloetta i Ljungsbro (nåira Göta
kanal).

Östgöta Nations Kapell (förkortat ÖNX)
har tio år på nacken. Det började som
studentorkester, men av naturliga skiil har
nägra av medlemmama hunnit ut i yrkeslivet. Basen for verksamheten tir Östgöta
Nation i Uppsala och huvudscenen iir den
egna och även andra studentnationers baler
och fester

ÖNf

iir ett fullfjädrat storband, komp,
fullbesatta trumpet-, trombon- och saxsektioner plus en sånggrupp. Repertoaren
iir dansbar storbandsjazz av konventionellt

Vi ser fram mot en mycket ungdomlig
fartfylld afton!

OstgötaNations Kapell

Vätkommen till Studieförbundet Vu.tenskolan och TIVII!
TMI - Tåby Musikinstitut för barn och ungdom'

Tltlhae cirklar ilaz* hårdrock, funk,
rynthpop, rock, luzrock mm.
tnstrrr,monton lr Kryboard' Elgitarr,
Elbas och Tnrnunol.
7fltl hrrtlYcn tredltioncll undervlsning
på pieno och ekustisk gitarr.

C'

E»

V

Studieförbundet Vurenskolen, Marknadsvlgen 249,
Tel 08-758 50 50
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JFIZZCLUEI NORDOST
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TÄBY
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F.ROTOKOLL ÄRSMiJTET 1995

Söndagen derr 19 februari

1995 på Tltby F,ark llc'telI.

NÄRVARfINDE:

Gistsl.r 'Ihyse11.
Er i k l^laest er ber g
Lat's Södet'Irlnd
Leif Fer.ss,:'n
Be-.r.nt Olc,fss,arr

Bir"gitta tlikarrdet'
Lar:; Lönegt'en

Bcr Ner.el i us
Ni 1s Ftrrdersson
Lerra Larggc,n

Eer.th Virrgharrrrrtar.
L.rrs L i nd gt r"önr
Jer.lrer LindEtrönt

Flans Ling
Stig Lincjårr

81. Hälsade för'eningens c,rdför.ande Birgitta tlikarrder. de
rrät'vat'ande väIkc,rrrna c,eh förklarade JANO årsnröte LggS öpprrat.
§8. EesI öts att åt'Entötet var stadgeenl i gt ut lyst
i f ör'errirr§:;t idningen F IJANO nr L/93.
§3. FaststäI Ides f ör'sIaq t i I1 dag,=r"dnirrp (bi I

1)

gerrE,rn l<aI

lelse

.

94. Valdes Lar's LindEtr.örrr t i 11 rnötestr'rdf öt.dnde.
95. VaIdes Stig Lirrdårr tilI
Gi:i"

j

\i *:ilcJesg, Er.il-r.
r-tst elr'i rrqsrn.irr, t

rnötess€lkreter.ar-e.

ldaesterber.g ,rch Lsllrs $öder*Ir-rrrd t i I1
i I 1 i ka r"öst r.i.tkn.rr"e.

87. Föttedr'ogs Årsr'edtr,vi srrirrgen f öt'
l.esultat--,:ch bal.ensr.äkning). (biI

LrJcl4 (ver.ks"-.rrrhet

sber.ättelse,

E)

§9, För'edr',:,q Et'ik Waesterberrg r'evisiorrsberättel.:;err avseerrde tgcttt
(bi1 3) i vilken år'srrrötet färeslrgs att
-faststäl Ia result"rt- och balarrst"äkrrirrgerr sorrr trrrrrsLöt 'Z.t+7 LLCl:SCl kr
resp 1t-r556:34 kr
-L994 år förlr-rst täcks av det egrra ltapitalet
-styrelserr bevi I jas ansvar.sfrihet
g-!. EesLöt årsrnötet att gndkänrra år'sredr,visninrterr L99t+ sarrrt
bevi I.ja styrelsen ansvar'sfrihet f ör' ver.ksarrrhetsåret 195rr.
§LC). Ing.r rrrc'titr'rrer. eIler. föt"s1ag fr.årr styrrelslerr före1"1g.

t{1

::,id

811. För'edr.c.gs br.rdgetför.sIag för. 19!5. (bi1 4)
FParrrförde ttevisc,r'n Erik Waesterberg farhågc,r fiit. för.erri.rrgerrs
dåI iga I ik'ziditet.
MedIen i kassa/p,rstgirc, bör- ökag3.
Diskr-tteraders tnedlerns- aeh errtr'6-avgifter
f ör's I ag f r.arrrf ör'des.

varvid f1et..r

ika

rr1

Beslöt år.snrötet att
-terrrrinsavg i ften för ntedlern ska1I var.a 15ö;- ft o rn höstter.nrirren
1995

-t-tppdr'a åt styrelsen att faststä11a abc,rrrrerrtavgift för. ter.rrrin
sårrrt entr'å-avqift per. gång f öt" nred Iern c'ch ielr.e rrred ierrr.

E1g. Fiir'edrng valnltrnrrdern$
t i 11 styr"else f ör f 995.

--arnrflarrl(cl

1L;rnde Leif [--rer.ssc,n förslag

EesIöt .lr'srrrötet att vä1ja f ör.eslagerr styrrelse.. errl i gt nedan:
STYRELSE 1995
Ot'df örande:

Vice ordförande:

Bit"g

itta

Wi

kander.

r]rlrlV Å

Lar.s Lönegr.en

Sekret er.är.e !
Bc, Ner.e1iug
Hasstir':
Marg i t Anner.stedt
Ot'dinar ie ledanrc,t: Hayat i Kafd
Ni

Suppleant:

I:i

I

rlrfrlVå I
C,rrf

va I

,:ntVa I
r:rIrlVä I
rrrtrlVå I

Ftnder.gsan

Lerra Larssorr
GiseIa ThyseI I
Jer'ker" Lirrdstr.önr
Harrs Ling

C,nfVa

I

I
rr/va I
,:ntVa
Y;r7Vct

I

913. BesIöt år.srnötest.att väIja av valrrärrrrrden f öt et; l aqrra
revis{f,}'er. enI igt rredan:
Ot-dirr€al*ie reviBtr'r": Er.i

k t^laester.berg

Lar.s Söder.l und
Revisr:'rssuppleant : Henr.ik vnn Hc,r-n

§1r+. Eeslöt år.rrrötet att tilI

valber.ecJrring *nrvä1ja:

Lei f F,er.ss,ln sarrtrrtcl.rrkal Iande
Eerrrt Olc,fsEc,n
Berth Virrgharrrrnar.

815" UrrcJet' Pr-trrkten övr.iga ft åg,rr" diskr-rterr.ades E§r i stadgarrrra
angående val åv rrlusjik vid JANO konser.ter.. Red,:visacjes.i st,:r.a
dr'ag hut* Pt'.=gt*årrtkc:.lrrrrrittårr arbetar. c,ch irrr.iktnirrg av nu$ikva1.
§16,. För"kIcat'e1dEl rflötes'3rdföranden lgg5
Nc,t'd*st JANO avsl r-rtat.
id

al
Er.i

k l^laesterbär*g

I

årrg3

Lars

år$rrröte i

Söder-l und

Ja=EcIr_rlf,

VE

RKSAMH ETSB E RATT EL S E

JAZZKLUBB
1/1
1994

FUR

NORDOST

(;nNo)

31/12

1994

l,ledl emsantal

Fören'ingen hade den 31/12 1993 medlemsantalet 19g, varav
stycken var aktiva musikutövare. Motsvarande siffror den
31 / 12 '1994 var 183 respekti ve 40 .
Lokal

52

a jazzgrupper

vi

beräknar att det f.n finns zB jazzgnrpper, som innehåller
vardera en eller flera JANO-medlemmar:

Styrel
+
I

L
I

se

styrelsen har bestått av Birgitta l.likander ordförande, Lars
ius sekreterare, Maigit
Annerstedt kassör, Hayati Kaf6, Nils Andersson och Lenä Larsson
Lönegren .vi9e ordförande, Bo Nerel

ledamöter, Henrik von Horn, Margareta Leijonhuvud och Gise]a
Thyse'I1 suppleanter. Som PI-JANö-redaktör har Anita Ekstrand
fungerat. Hayati Kafä har ansvarat för pA-anläggningen och
Lena Larsson har varit PR-ansvarig.

För utarbetandet av vårt konsertprogram har styrelsen haft hjälp
av ett programråd, där vice ordföranden, sekreteraren, Hayati Kaf6, Nils
Andersson, Henrik von Horn och Leif persson ingått.
Styrelsen har

hållit 8 protokollförda

möten.

Täby Jazzkaf6

i Föreningsgården bjöd på 9 konserter under våren, med
genomsni,ttl igt pub'liktal på 50,4 beta'rande per kväll . Mest
fo]k drog Sylvia "Kuumba" l^lilliams (65 betalandä), N'isse Sandström (59 bet)
Jannes Karlssons Trio och Eh la-bas Jazz Band (58 betalande) och
i.''lon'ica Borrfors Kvintett (s0 oetalande). vårsäsongen bestod av 1l
konserter med 48,5 betalande per kväll. Toppnoteringen där stod
Rune Stålspets-Kenneth Arnströms Tjomannaban.t för (itO betalande)En danskvatl med Kay welanders swingtett drog 50 betaland-e, en tradiazzkväll med Bomuilstussarna och sven Langes New 0rleans Kids
drog 49, Hayati Kaf6 med Limited Edit'ion drog också 49 betalande,
medan Lina Nyberg Kvintett drog 44.
Jazzkaf6et

ett

Jazzriksdag 'i Täby Park Hotel
Den 22 - zq/q stod Jazzklubb Nordost som
för sJR:s årliga kongress, den s.k,Jazzriksdagen. Den ZZ/4 värd
var dessutom aen aaöl aa

föreni!.q.rl fvll de t5 år. Jäzz.iksdasen htiit s på-ii;y p..r.-Håi.i
och bedömdes allmänt som mycket lyckäd. nrrråafine
r.ong.äiiän,
diskussioner var kurturpolitiken.- vi hade tvi-kvat foi.
ritonsäii;;;-'
den första med Martin Lbfgren- project, äån årarå en danskväil
med

Tiil

Rune carlsson Big Band.
1ördägslincrrän äen- 23/4 anoranaoes'
dessutom ett framträdande med,tre--inriiii: g.rppä": i,Funktiona.å.nu,',
Ne* ort eans Express med cir r a war r er o.ri öoÄÅv-Lindgiän K;i;ilLl.

tli

Publiksiffrorna för kvällskonserterna blev 44 betalande första
kvällen och 133 på danskvällen.
Föreningsdagarna

'i

Täby C.

vanligt arrangerade kommunen och Täby c:s företagarförening en
hglg I Täby c, där föreningarna fick visä upp sig. riån JANO:s
sida bestod insatsen av utdeln'ing av pR-matäi^ial Iördag den 1/10,
då Conny Lindgren spelade på en av scenerna.
som

Kurs

i

narknadsföring
Ordföranden och kass.ören deltog i en kurs i marknadsföring, som
SJR.arangerade på village i västerås den g-g/10. Kursen,-iom
'leddes av Gert 0lsson,
såmlade totart 69 deltagare, den tiigriu
deltagarsiffran i förbundets historia

Ju]fest
Årets Julfest hölls

i Täby park Hotels Rotunda den 10/12. Rune
Stå'lspets swingband stod för musiken. Det var en mycket lycliad fest,
inte minst på grund av den utmärkta rokalen och hoiellt<orät.

utord
verksamhetsåret har varit bra. Föreningen har
sig mogen för ett vuxnare I iv än förr.
Sl

fyllt

15 och känner

Täby den 19/2 1995.

krJ{^.-ä^=-=.

po Nerel ius

R e kords

tort j amde ltag an de

de nya lokalerna i Täby Park Hotel har lett till en allmiin nytiindning i
lazzkafå,ets verksamhet. Publiksiffrorna har gått ordentligt uppåt, och nåir det var dags iOr
vårens Jam strömmade både jammare och åhörare till som aldrig fdrr. Niir vi tvingades
§luta, nästan en halvtimme efter ordinarie tid, hade forfarande inte alla spelsugni fått
tillftille att ändra estraden. Vi beklagar detta, men glädjer oss förstås ät den itora uppslutFlytten

till

ningen.

Jammet blev mycket underhållande och stilmässigt omviixlande. Förutom värt trogna
Huskomp lät följande musikanter sig höras: Olle Nilsson cor, Nils Andersson, Irnnart
Mattsson tp, Klas Jerfors tb, Lennart Planemo, Ulf Nohrlander, Sören Lindgren cl, Kay
Welander cVbars, Hans Marschall, Lars Dahlgren as, Staffan Hallgren fl, IerkerLindström
ts, Hans Ling, Anders Lind ts/voc, Göran Larsdn ss/ts, Christer Krokstedt bars, Christer
Frössdn, Rolf Lundh, Bengt Friding p, Dag Mattsson, Gunnar Bjernelind g, Gunnar
Eriksson, Bo Nerelius b, Tore Randin, Lars Åkesson, Berth Vinghammar dr, Märten
Nilsson voc.
Den 5/11 tir det Höstjam

10

HUR TAR MAN src TILL

rÄny urzt<ltpfr,

Om man fiirdas i motorfordon lir det E 18 f d E 3.
Om man kommer från Stockholm äker man via Roslagstull förbi Riksmusdet och Mörby
Centrum, följerE 18 och tar av vid den trafikplats, som iir skyltad Vallentuna,/Viggbyholm.

Följ Bergtorpsvägen över jiirnvägen och svting vänster in på Marknadsvägen. Tag första gatan
till höger in på Kemistvägen.
Iazzkaföetligger i Täby Park Hotel. Man missar inte giirna byggnaden, för det står Täby
Park Hotel med stora bokstäver uppe pä fasaden som vetter ut mot ett parkeringsområde,
(med gratisparkering dygnet runt).

Åker man kommunalt kan man viilja Roslagsbanan frän Stockholm östra. Man åker mot
Åkersberga/Österskiir och stiger av vid hpl Galoppfiiltet.
Ett flertal busslinjer finns också, t ex 610 eller 695 från Danderyds sjukhus till hpl
Stockholmsvägen.
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Höst på Töby Park Hotel
Under fu)stenfortsötter vi att erbjuda Nordostborna chansen att
stimulera sina sinnen genom att
lyssnapd god jazz, öta godmat
och i pauserna beundra konstutstöllningen.

Segersbyvägen 4, 145 63 NORSBORG

Baren serverar smårötter
"jazzpriser".

. Fyrlårgstryck upp till 72x1 02
. HrpPntng,
repro
. Original, såttning
m m.
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En av fördelarna med att vara medlem i JANO
?ir givetvis rabatten på entr6avgiften till Täby
Jazzkaf€,. Samt fdrstås att få PiJano hem i
brevlådan. Men som JANO-medlem får du
också rabatt niir du besöker andra SJRanslutna klubbar i Stockholms-området - det
finns ett tiotal sädana.
Medlemmar i dessa klubbar får naturligtvis
ocksä rabatt hos oss.

Aktuella grannförenin gar:
Jazzklubb Fasching, Kungsgatan 63
Jazzklubb Syd Rågsved, tel 65419 90,
Barbro Nylander
Jazz i österdken

o&7tt!r!,lr

64 (b)

Birgitta Wikander
Palissadgriind 60
183 46 Täby

768 s7

Lars Ii)negren
Kevingeringen 69
18233 Danderyd

7ss

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
183 44 Täby

s10 s03 20 (b)
635 4330 (a)
635 4699 (fx)

Bo Nerelius
Teknikvägen 17
18632 Vallentuna

slr74898

7ae8 o)

070-764 47 46

srr706 69 (b)
(b)

Nils Andersson
Hayati Kafd

Irna Larsson

tel540 620 36 (h)

540 635 83 (b) Lars Åkesson
Sundbybergs Folkets Hus, tel29 27 13,

Hans Ling
Jerker Lindström

LennartEnwall

Gisela Thysell

JANOs postgironummer L9 25 83 - 3

Haninge lazzkafä, Nya Folkets Hus, HandenTerminalen 5, tel501 24001,Håkan Skytt
Tyresö

Tiiby Jazz Cafd
Sörudagar kl 78.30 - 27.30
Tiiby Park Hotel
08 - 732 g0 60

lazz & Blues,tel712 61 68, Sune

Linder
Spånga Folkan, tel 28 28 20,

Kjell Fernström

Solna,teI2T 67 02, Barbro Mattsson
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