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Det våras för oss och Jazzen
Välkommen !
Program mars - april 1995
12/3

Jamsession med Huskompet

19l3

Thio Grande

Christer Krokstedt Kvintett
2613

Peter Asplund Kvintett

2t4

Dans till Swing That Music

914

BIue Note Sextett
Atf Bybrant - Anders Barnö Sextett

2314

Eddie Bruhner & SVERIGES JLZZBAND

Arr.lozzk[u669r{gr[ost

. friy Tvltur- ocfifitifsntuml. 'lq-etukgfano Melhorgorskgfan

Tillögnas Töby jazzklubb med lyckönskan

Jazzens

blåkillMer
body and soul
blåser James Moody
tenorsrxen glänser
som guld

livlina
b1ä

mörk
som källädern
sval och tung
outgrundlig
bottenlös

I can't get started
kvillrar Moodys silverne flöjt
en bister vinterkvåill i Täby

såinder dova budskap
vemod och melankoli
vrede över förtrycket
ut över de btiljande majsf?ilten
men ocksä glädje
niir du bäst behöver
en tamp
for att komma över ditt svärmod

JAzz

livlina
navelstriing till livet
du fängar tonerna
som svävar mot horisonten
biir dem till redet
gömmer dem i dun

livlina
blå som kiillådern
ofattbar och ogripbar
men tindå niira
James Moodys strupe vibrerar

jazzens out grundli ga tonmedalj on ger

talar till dig
genom spruckna speglar.

Stig Lundström
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rÄgy J^zzc,l,rB
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby
Söndagar kl 18.30 - 21.30

Larssonp, Jan Ottosson b,
Ingemar Björlotan dr.

Thio Grandez Niklas Forsön ts,Iannes
Karlsson g, Lars Gottfriedz b, Kajsa
Wåhlandervoc.

Torrurry

Efter uppehållet ftlr sportlovsaktiviteter
börjar vi på ny kula igen med vårens jam. I
våra förra, mer blygsamma lokaler brukade
jammen locka ett drygt dussin spel- och
sångsugna aktivister och ganska mänga

Kvintetten z Chrtster Krokstedt barslfl ,
Christer Frössönp, Anders Fördahl g,
Peter Söderblomb,Nils Danell dr.
"Historiens vingslag", brukar er tillgivne
sekreterare säga. Hiir susar det av JANOhistoria! I Trio Grande hör vi tre av vår
förenings grundläggare och pionjåirer, plus
en ny, intessant sångerska.

åhörare.

Det ska bli sptinnande att se, hur det fungerar i Rotundan. Ni kommer vill mangrant?
Det iir fri entrd också som vanligt pä
jammen.

Bandet anvålnder bossor, ballader, blues
och standardlåtar på ett sofistikerat och
mycket trevligt sätt. Det har framträtt i
Radio Kalmar i somras och i höstas på
Geoffreys i Täby Centrum.

TÄBY
TRÄVARU AB
Familjaföretagel
med personlig service

Allt I byggnrdr.
materlil-och lråvrror

GÅRD
tÄeY

HAGBY
teg lg

5t 02 03 50
Huspianist Tommy Lars son foto graferad på
Tibble Teater 24 mars 1985.
Foto: AndersWennborg
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öPPetr t oEn :
Vardagar 7 - I ?. 30
Lördaiar 9 - l l. oo

Christer Krokstedt, kommer att spela mycket Lars Gullin musik.

Christer Krokstedt och Christer Frössdn hör
också till dem som varit med sedan Jazzkafeets allra första dagar. Christer
Krokstedt ?ir som alla vet en klassiskt skolad flöjtist med en djup kiirlek tiII jazzmusiken. Han iir sjiilvliird saxofonist och
har under en följd av år mest anviint sig av
tenoren. Nu iir han dock tillbaka till den lite
större och mustigare barytonvarianten.
Christer Krokstedt Kvintett iir en modern,
bebopförankrad mainstnearngrupp av bästa
miirke och dessutom en mycket representativ exponent for det lokala jazzlivet i
Nordost. Eller, som vi vitsigt har formulerat det: Lokala jazzvbdare...

Rea! Rea! Rea!
Nu rear vi vår jubileumströja!
70 Vo bomlll,3O Vo polyester
Fiirg: Röt eller grå
Storlek: M - )(L

Pris 60
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Peter Asplund tp,lohan Hörlön sslas,Ion
Baciu p, Jan Adefelt b, Jukkis Uotila dr.
Peter Asplund ?ir en av de intressantaste
yngre jazztumpetarna idag. Han iir född i
Sddertiilje 1969, har gått igenom musikhögskolan i Stockholm och belönats med
bl a Thore Swanerud-stipendiet och
Faschings viinners stipendium.

Med den egna kvintetten, som bildades i
slutet av 1991, har han nlrnerat, gjort radio
och TV och samlat pä sig lovordande recensioner i stort antal. Några citat ur presskören: "en fabulös tekniker och spelman"
(Tidningen Folket) ... "en briljant ffumpetsolist som spelar moget och flödande
och inte tycks ha några problem med att
omsätta sina id6er" (Orkester Journalen)...
"Tonerna blir guld i hans fingrar" (Sven
MaIm i Sv Dagblade|.

Gnrppen kan sin jazzhistoria och har rötterna i
den s k hard-bop som Jazz
Messengers och Clifford
Brown spelade.Iohan
Hörl6n, ocksä han
Swanerud- och Faschings
vänner-stipendiat, ?ir en
explosiv solist i Cannonball Adderleys anda. Pianisten Ion Baciu, som
skriver en del av gruppens material, liknar bara
sig sjiilv.
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Han har ett utsökt anslag
och kiinsla för impressionistisk harmonik.

g.o

Jan Adefeldt, Peter Asplund,Jr*kis Uortb,Ion Baciu,lohan Hörlån

Repertoaren bestfu av jazzstandards och
egna kompositioner, alltsammans piggt
och kvickt arrangerat.

Fredrik Savander, Anders Malm, Karin
Kristeruson tp, Olle Hallin, Sigrun Malm
tb, Göran Lirdgren aslcl, Mikael Geiier as,
Jannes Karkson tslcl, Henrik Otterheim ts,
Cecilia "Cicci" Liliap, Anders Berglund
glbjo,Tlnmas Larsson bltu, Martin
Persson dn Helena Stjernberg och Marie
"Mimmi" Rornbovoc.
Det h?ir bandet innehäller som ni ser Jannes
Karlsson, en av JANO:s grundare.
Efter en kort men intensiv period med
mainsffeamguppen Just Jazz byggde
Jannes i början av 8O-talet upp det lilla
storbandet lazz Ambassadors, som bl a
förgyllde en rad av våra Jazzfester i Tibble
Teater.

Den tidiga storbandsjazzen v ar gruppens
stilideal, Flercher Henderson en av husgudarna.

Swing That Music, som består av musikanter som gått igenom Kungliga Tekniska
Högskolan, spelar i samma anda, och
Jannes Karlsson har fyllt orkesterns notmappar med noggranna transskriptioner
från de legendariska swingorkestrarnas
plauor: Basie, Ellington, Goodman, Chick
Webb etc.
Bandet har funnits i drygt fyra år och
hunnit med ett stort antal spelningar, i
Sverige, Tyskland och Holland. En CDskiva har det också blivit. Mer om detta på
Skivspalten !
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. Rippning, repro
. Original, sättning m m.
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Bybrant - Barnös sextett innehåller både
yngre talanger och gamla, vackert åldrade
rävar. Centralgestalten iir naturligtvis Alf
Bybrant, en av landets finaste (och minst
omsl«ivna) trumpetare. Anders Barnö, som
gör sin Täbydebut, är mer kåind som jazzsl«ibent iin som musiker. John Jönsson var
i USA på 60-talet och studerade bl a
trummor för Connie Kay.

Blue Note: Joakim Öihagen tb,lörgen
Elonan ss/c§, Anders Brunstedt ts, Johan
Åkerholm p, Toni P arwön b, P eo Wallgren
dr.

Bybrant - Barnö: Alf Bybrant tp, Anders
Barnö aslbars, Bo Ehrenholm g, Dick
Idestarn-Almqvist b, lohn Jönsson dr,

Dick Idestam-Almqvist, som ibland tituleras "tf bandledare", har skrivit en presentation av bandet. Vi citerar:

Isabel Lescano voc.'

"Den hiir kvintetten ... spelar evergreens
och jazzstandards av 5O-talssnitt. Det åir
vfu naturliga hemvist, vår ungdoms musik.
Fem gamla vänner som äntligen bildat ett
band för att spela, bara det känns kul.

Blue Note Sextett åir ett ungt band,ledaren
Johan Åkerholm pluggar forfarande pä
KTH. Vi har hört gruppen i en inspelning
från Mässan i Älvsjo, och vi trodde en lång
stund att vi lyssnade till en grupp mogna
och viiletablerade s tj iirnor.

Vi tror inte att det iir disciplinerade repetitioner som svetsar ihop ett band. I stället
improviserar vi så mycket vi kan till-

Ett stadigt men lätt och luftigt komp och en
fyllig, ren ensembleklang. Ensemblespelet
iir tätt och precist och alla i gruppen iir
skickliga och hörviirda solister. Materialet
?ir standards, bop-klassiker och en del original, signerade Johan Åkerholm.
u*m

silmmans. Ju bättre man kiinner varann den
vägen desto roligare blir musiken".
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Afl Bybrant, Anders Barnö, Dick Idestam-Almqvist, Isabel lzscara, Bo Ehrenholm, John Jönsson
6

Ola Brunkert, Greger Röhr, Sture Åkerberg, Eddie Bruhner, Staffan Abeleen, Erting Ribbing

Vi spelar gamla New Orleansnummer från
10- och 20-talen, dixietandlåtar, swinglåtar
och mainstream. Vi ser inte detta som en
stilmässig splittring, för egentligen har
jazz alltid låtit likadant, genom alla åren".

Eddie Bruhner tplvoc, Greger Röhr tb,
Erling Ribbing cllts, Staffan Abeleen p,
Srure Åkerberg b, Ola Brunkert dr.

I många

år har Eddie Bruhner och Sveriges
Jazzbandvarit kompgrupp åt de stora jazzstjiirnorna på besök i Sverige, Wild Bill
Davison, Peanuts Hucko, Scott Hamilton,
Zoot Sims, Al Grey, Buddy Tate, Georgie
Fame, Joe Newman m fl, plus naturligtvis
stora delar av den svenska lazzeLtten.

Bandledaren, Eddie Bruhner, har numera
bosatt sig i Täby (eu bekviimt stenkast ffin
Täby Park Hotel, faktiskt). Det innebiir, att
gruppen likaviil kunde kalla sig Täbys
Iazzband, ftir hälften av medlemmarna bor
htir. Eddie Bruhner iir med all rätt mycket
stolt över sitt band, som ju funnits mycket
länge, gjort ett stort antal fina plattor och
otaliga turnder, inkluderande regelbundna
framtriidanden i USA. Tillfrägad om hur
han vill beskriva Sveriges Jazzbands
musik, säger Eddie:

"Vi spelar progressiv d.ixieland. Vi har

Sveriges lazzband spelade hos oss i mitten
på 8O-talet. Så det iir verkligen på tiden att
de kommer tillbaka! Riikna med en festlig
säsongfinal under Eddie Bruhners förfarna
ledning!

d.en

traditionella New Orleans-sättningen, men
kompet iir helt modernt och solisterna, t ex
Erling Ribbing och Staffan Abeleen, iir lika
hemma i New Orleans-stilen som i bebop.
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Den första inspelningen av "Moody's Mood
For Love" gjordes av Eddie Jefferson. Den
andra gjordes på Prestige den 19 februari
1952 och det var King Pleasure och
Blossom Dearie som sjöng Eddie
feffersons textsättning av solona. Totalt liir
det finnas 15 insjungningar av "Moody's

Den}gll inledde vi vår vårsäsong i Täby

Park Hotels Rotunda. Med en av jazzhistoriens stora på scenen: fames Moody,
som drog 149 betalande. På bas hörde vi
Hans Backenroth (i högform)! Vi hade en
bild av Moody i ftirranumret, från en av de
historiska inspelningssessionerna i oktober
1949. Mannen som syns bredvid Moody
hette Gösta Theselius.

MoodForLove".

Leif Persson Combo

Det var för övrigt han som sl«ev arret till
"I'm In The Mood For Love", sonare kallad
"Moody's Mood For Love".

Vallentunasalen, Vallentuna Bibliotek
Lördag 18/3 kt 13.00
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan

Rågsveds Folkets hus

Jazz- & Bluesfestival i Järfätta

bjuder på Orkesterparad söndag den 5/3 kl
13.00, då vi får höra det bästa av den lokala
jazzen siider om Slussen.

Lördag den22 april kl 15.00 - 23.00 blir
det jazzfest i Viksjö Kulturhus i Viksjö
Centrum. Det blir bop, swing och blues,
med Krister Andersson och Åke
Johanssons trio som ett av huvudnumren.
En förening, Jiirfiilla lazz & Bluesfestival,
tlr under bildande. Niirmare upplysningar
fås genom Peter Bloch, tel 08 - 580 330 80.

Tyresö Jazz & Blues Club
Tisdag 7/3 Årsmöte + Ekerö Royal Jazz.
Måndag 20/3 Nisse Sandstöm med Gösta
Nilsson trio.
Lördag U4 Föreningarnas Dag, Jazzmusik
och dans i Cenrum med Jan Slätternäs'
Glenn Millerband m fl.
Tisdag 2514 Sister Majs Blouse med

Storyville Creepers
och Lasse Törnqvist Trio med Mats
Larsson g och Erik Lundborg b, spelar på
Castle Hotel den2U3 kI20.00

Joakim Milder.

Måndag 15/5 Dragspelsj azz med Sören

-23.N.

Haninge Jazzcaf|

Rygren.

Lokal: Sandelius, §resö C

Tisdag den 1413 kene Sjögren Trio
Tisdag den 414 Helkvåill med husbandet
Mathias Algotsson Trio
Tisdag den 9/5 Jesses New Orleans Band.
Lokal: Nya Folkets Hus Handen'
terminalen 5

Jazzkaf6 Syd

Måndag den 13/3 Mississippi Seven och
jamsession.
Måndag den 3/4 Peter Asplund kvintett
Lokal: Fria Teaterns Foaj6 Högdalen

Alla medlemmar i Stocl*rolmsklubbarna
erhåller entn6 till medlemspriset 60l<r.
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Swing That Musicz 1994. Swing CD 01.
Swing That Music iir ett band i 30-talsstil,
5 brass, 4 saxar, komp och wå kvinnliga
vokalister, de flesta med bakgnrnd i musikverksamheten vid Kungl Tekniska Högskolan, KTH. Numren på den hiir skivan tir
ransskriptioner frän swingens guldålder
t936 - 1942.

I enstaka fall har man kunnat hitta tyckta
arrangemang, men det mesta har "plankats"
direkt frän samtida plattor av vår gamle viin
Jannes Karlsson, numera rektor för musikskolan i Vaxholm. Inalles bjuds vi på 17
nummer, 16 av amerikanskt ursprung och
ett från Seymour Österwalls repertoar.

Htir finns tre nummer vardera frän
Ellington och Goodman, fyra från Count
Basie, tvä från Chick Webb. I ett par
nummer hör vi kvinnlig sångtrio, bl a i
Andrew Sisters gamla kletzmerdtinga
"Ioseph, Joseph".

Man kan naturligwis frLga, om det åir mödan viirt att göra exakta kopior, niir originalinspelning4rna i de flesta fall finns tillgängliga. Men svaret iir lika sjiilvfallet: Bra
arrangemang håller sig lika friska som t ex

De har bl a gjort wå turnder i Tyskland och
Holland och framträtt på den stora
tradj azzfestivalen i Breda.
Bandet har en del svaga punlcer. De båda
sångerskorna borde t ex tiinka pä, att
engelska/amerikanska ska uttalas med
distinkt akut accent. Och kompet behöver
arbeta bort en viss korthuggenhet i sitt
spelsätt. Men annars åir det mesta mycket bra
Blåsarna, kanske siirskilt brasset, imponerar
med en fet, fin klang och stor precosion i
ensemblerna. Solisterna iir utmiirkta. Utan
att glömma nägon vill jag giirna nämna vår
gamla bekant, Armstrongstipendiaten Karin
Kristensson. Och Jannes Karlsson löder fint,
siirskilt på klarinett.
Personligen hade jag gtima sett fler låtar ur
den konkurrenskrafti ga svenska
swingrepertoaren. Men det kommer siikert
på bandets nästa CD. Den hiir duger bra till
dess. Den kan köpas genom Jannes
Karlsson, tel 08 - 33 75 67 (h) eller 08 - 540
817 16 (a).

BN

klassiska kompositioner, och tir diirför
alltid viirda att spela.
Och idag, niir de
gamla stilbildarna iir
borta, finns fortfarande starka önskemäl att fä höra deras
musik "live". Swing
That Music har ocksä
blivit mycket efterfrägade.

Swing That Music

Sven Lange's New Orleans Kid§.

lungt hade kunnat rekommendera till alla
älskare av s k fradjazz. Nu har den blivit
nägot mera tln så. Bandet har niimligen haft
ttuen att hitta en ung vokalist, Marit
Elfström. Hon åir 20 år och ett riktigt fynd.
Hon har en underbar röst, som hon håimtar
iinda ner från bröstkorgens botten och hon
formar och fiirgar tonerna med siiker kåinsla
ftir musikens stiimning och textens innebörd.
Hon väljer låtar, som passar henne, och sätter
perfekta tempon till dem, och med båda
ftitterna stadigt på jorden skapar hon ett avspiint och oerhört kraftfullt gung, som drar
med sig och lyfter hela orkestern. Hennes
betydelse måhks speciellt tydligt i de ne
nummer diir hon inte iir med. Man sitter helt
enkelt och saknar henne!

KidJau,

Productions CD 00f.
Trombonisten Sven Lange har gjort sig kåind
som ledare för gnrppen Market Street Stompers. Under nägra fu på 8O-talet satte han
program pä Cafd Gateau vid Norrmalmstorg. Numera bokar han band till Rydbergs
Bar på Drottninggatan.
Market Street Stompers var en trevlig grupp,
inspirerad av Sven Langes idol, Kid Ory.
Detsamma g?iller det hiir bandet. Dock iir
New Orleans Kids ett ordentligt snäpp
vassart. Gruppen inrymmer namn som
Christer Fellers, som ledde Imperial Band pä
60-talet, och den niirmast legendariske pianisten Hans Kjaerby, med ett förflutet hos
danska Fessols Big City Band. På klarinett
har man Sveriges svar på Pee Wee Russell,
Arne Högsander. Och kompet drivs av Göran
Stachewsky bas och Sven Ståhlberg
trummor.

Det hade inte skadat, om Marit Elfströms
namn hade funnits med på skivomslaget - i
ganska hög grad ?ir detta niimligen hennes
platta. Med auktoritet och finess tolkar hon
en rad nummer ur den klassiska jazz- och
bluesrepertoaren. Hiir finns slagnummer från
Bessie Smiths repertoar och låtar som Ma
Raineys "Yonder Comes The Blues" och "Oh
My Babe Blues", Peggy Ires hitlåt "Why
Don't You Do Right" och Ida Cox' "Fo'Day
Creep".

Det åir med andra ord ett riktigt praktband.
Christer Fellers har en vacker, rund tnrmpetton och ett flyt i spelet som kan föra tankarna
till någon av 30-talets bättre swingtrumpetare. Över honom väver Ame Högsander sina
sköna stämmor och Sven Lange growlar på i
Ory's breda,lite heijiga tailgatestil. Och
Hans Kjaerby vid pianot åir givetvis en
attraktion i sig sjiilv. Hans stil iir sparsmakad,
lite kantigt personlig, genomtlinkt och
effektiv.

Ljudkvaliten iir utmiirkt. Missa inte den hiir
plattan! Den kan köpas genom Sven Lange,
08 - 758 25 16 (h) etler 08 - 16 25 97 (a) eller
genom Christer Fellers, 08 - 768 4129.
BN

Det hlir hade kunnat bli en platta, som man

Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan och TIIII!
TMI - Täby Musikinstitut för barn och ungdom'

Ttlthar cirklar llezz' hårdrock, funk,
synthpop, rock, lazzrock mm.
tnstrumcnten Ir Kcyboard' Elgitarr,
Elbas och Tnmunoa
tlll hat åvcn lreditioncll undervisning
på piano och rkustisk gitarr.
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Studieförbundet Vuxenskolan, Marknadsvägen 249, 183 fC
Tel 08-758 50 50
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Täby

HUR TAR }I.IAN SIG TILLTÄNY

UZ.Z.X/fE

Om man fiirdas i motorfordon är det E 18 f d E 3.
Om man kommer från StockhoLn åker man via Roslagstull förbi Riksmus6et och Mörby
C-cntrum, följer E 18 och tar av vid den trafikplats, som är skykad Vallentuna/Viggbyholm.

Följ Bergtorpsvägen över jåirnvägen och sväng vänster in på lvlarknadsvägen. Tag första
gatan

till

höger in på Kemistvägen.

leztkef€nl ligger i Töby Park Hotel. Man missar inte gärna byggnaden, för det står
Täby ParkHotel med stora bokstäver uppe på fasaden som vetter ut mot ett parkeringsområde, (med gratisparkering dygnet ruq|.

Åker man kommunalt kan man viilja Roslagsbanan från Stockholm Östra. Man åker mot
Åkersberga/Österskär och stiger av vid hpl-Galoppfätet.
Ett flertal busslinjer finns också, t ex 610 eller 695 från Danderyds sjukhus till hpl
StockhoLnsvägen.
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få cD!

Ett av landcr srörsu Jazz-sortimcnt.
Bådc nyt och bcgagnat
Du får l0Vo rabatt på allt nyu mot
uppvisandc av mcdlcmskorr i JANO.
Har vi inte det du sökcr, bcsräll!
GRATIS KATALOG
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Birgitta Wikander
Palissadgriind 60
183 46 Täby

768s7

Lars liinegren
Kevingeringen 69
18233 Danderyd

7ss

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
183 44 Täby

s10 s03 20 (b)
6354330 (a)

Sekreterare: Bo Nerelius
Teknikvägen 17
18632 Vallentuna

s11 706 69 (b)
5rr74898 (b)

En av fördelarna med att vara medlem i JANO
iir givetvis rabatten pä endavgiften till Täby
lazzkafl. Samt förstås att få Pilano hem i
brevlådan. Men som JANO-medlem får du
också rabatt nåir du besöker andra SJRansluura klubbar i Stockholms-området - det

finns ett tiotal

0&754nil

c

70e8

(b)

010-210 75 2r

sådana.

Medlemmar i dessa klubbar får naturligtvis
också rabatt hos oss.

Aktuella grannforenin gar :
lazzklubb Fasching, Kungsgatan 63
lazzklubb Syd, Rågsved, tel 65419 90,
Barbro Nylander

4699

(fx)

Öw tedam: Nils Andersson
Hayati Kafd
Lrna Larsson

i Osteråker, tel540 620 36 (h)
540 635 83 O) Lars Åkesson

Jazz

Suppleanter: Henrik von Horn
Margareta Leij onhufvud
Gisela Thysell

Sundbybergs Folkets Hus, tel29 27 13,

Lennart Enwall

JANOs postgironummer L9 25 83 - 3

Haninge JazzkafL, Nya Folkets Hus, HandenTerminalen 5, tel501 240}L,Håkan Skytt

Töby Jazz Cafd
Sörudagar kl 18.30 - 27.30
Töby Park Hotel
0g - 732 80 60

Tyresö lazz & Blues,tel712 61 68, Sune

Linder
Spånga Folkan, tel28 28 20,

635

Kjell Fernström

Solna, tel 27 67 02, Barbro Mattsson

12

