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PeIle Andersson Kvartett
Good

Morning BIues med Claes Janson

Söndao
Josel
Ja.nes
Janet
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Hej Igen alla JANO-vänner!
Njuter just nu av en av Mozarts hornkonserter. Ljuvllg musLk!
Valthornet är vä1 ganska ovanligt lnom jazzen, senast tror Jag det
var i Mi-les Davis tuba-band. Varför nu detta infall till denna
spalt? Jo, jag vill slå ett slag för god musik - prov på det f1ödar ymnigt varje morgon ur radions P 2. Låt Dig väckas från och
rned nu av den kanalen, Du mi-ssar varken nyheter el1er väder.
Så gott som varje morgon kommer det förstås bra jazzmusilr. Det bidrar för mig starkt till en bättre start på dagen.
JANO-bestyren varvas med det vanliga jobbets bestyr: Kommer regeringen verkli-gen att avveckla hela valutaregleri-ngen? Ska vi dä
köpa eller sä1ja obligatloner? Hur s1år det på börsen? Kan vi gå
med på amorteringsfrihet i hera fern år? Birgitta ringer, Hur brir
det med betalningsplanen för kaf6et? Vi mäste tala med ABF om redovisningeD, Har Du några fördelningsllstor kvar? Tänk om Handelsbankens dataprogram för räntebärande obligationer inte räcker för
oss, vad gör vi- då? Kan vi köpa SPP:s program? Men dorn kör ju på
stordator! Bosse ringer och säger att Jonte Högman inte kan den
söndag vi vil1, och bandet vill ha Jonte med. Kan vi flytta dorn
till senare? Janne ringde och sa att plånboksprogrammet nu gått
tiIl trycket, när kan Du hämta?
Vad vore livet utan jazzmusik och aIla härliga mänskor runt omring? Vi ses på kaf6et.
Eder

TÄBY
TRAVAR.U AB
Familjeföretaget
med personlig service

Allt I byggnadsmaterlal och trävaror

OPPETT I DER

HAGBY GÅRD
183 43 TÄBY

Vardagar
Lördagar

0762-203
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garnla Glmnastiksalen (nuv. Pelarsalen) 20-?A

a

a

a

Buntä Horrtr's .naza Band

a

a
a

Jan Frot#tl'o., trp
Rrme China Henriksson, trb
Bunta Horn, cl

IGIIe
a
a
a

Claes Canino Lindroth, bas
Claes Grönberg bio
Ike Sbrneri dr

a
a

a
a
a
a
a

Britt

a
a
a

a
a

a
a

Damberg

Sumpen Borg
Bmse Forsell&Bmse C;arnestedt,

Albrekt von Konorv

)
a

a
a
a
a
a

och

Gästartister:
Jack Lidström

a

a
a
a

B1,mån. p

Bar med öl& vin samt smårätter

a

a
a
a
a
a
a

I$rra latin.
Genorn Ett on-^-*^.

Entr6 6ft- kr. per person

Forkop pa pmtgro 13 17 92 - 4
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TÄBY JAZZCAFE

Söndagar

kl 18.00 21.00

Föreningsgärden, Bibliotekshuset Täby centrum

12/2 Dansant afton med Jau
Ambassadors o. The Black Birds

I

pausen:

LindeIöw-Jacobsson

Duo

Ambassadors: Jan Frohm, Lars

kaH,SHl:*rfr8;u!-Frå3til

t-ind,(

g,

Gunnel Jakobsson

Vi har haft ett par kväilar

lite

med

mer dansbetonad mus.ik på
Täby Jazzkaf6, och det har slagit
mycket vä1 ut. Så vi gör det
igen, den här gången med våra
väl renommerade Ambassadörer,
välkända både för Täbypubliken
och för exempe'lvi s stamgästerna på Ganrlingen. I en kanske
väl behövl i g andhämtningspaus

ungefär

i

/2 Karlsands Klang-Kvintett
Roffe Berg Kvintett

iln {?fi,,,,0n,1

Mikae'l Ström p, Håkan Rosenqvist g,
Tage Svedestig bn Anders Lövmark är,
Annika Rydell, Gitte Littwo'ld, Sylla
Appel toft voc.
Duon: Göran Lindelöw
voc.

9

m'itten av kvällen

kommer Lindelöw-Jakobsson! en

efterfrågad duokonstel I ation
och förnöjer våra öron med moderna,
rnel odi ösa tongångar.
al I tnrer

Karlsand:

Bill

Bength Erixon

l4oell

s/vi, Lill--

klav/ acc,

Nadja

Eriksson p/voc, Lars Karlsand

Krister Söderström dr,
I'loel

I

b

Susanne

voc.

Roffe B: Lennart Andersson ts,
N'isse Engström p, Roffe Berg
g/voc, Sture Akerberg b, Pelle
ul

t6n dr.

Detta är vad v'i kallar en riktig
svängfest! Lasse Karlsand, som
svangtest!
vi alla minns från Basement .
'Swingers, Goose Bobs, Seven
Up och
Swed'ish Hard Chorus , är ti I I baka den här gången rned några vänner och
ko11eger, som vanligen ägnar sig åt
mycket välbetalda dansjobb. t'len
jazzränderna finns, djupt "i deras
själar, och nu tänker de ta chansen
att spe'la direkt från hjärtat. Som
framgår av sättningen blir det chans

att höra såväl jazzdragspel som
-violin, och två sångerskor.

fe Berg och hans stjärnspäckade
grupp tarvar väl knappast någon närmare presentation - kan kanske räcka
med att säga, att var och en är bland
det bästa 'i s'itt sl ag !
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PROGRAM
TABY JAZZCAFE

Söndagar

kI 18.00 21.00

F0reningsgärden, Bibliotekshuset Täby Centrum
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PeIIe
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Kvartetten: Pelle Andersson ts

Per lvlårtensson
Arne Els6n dr.

:ll::-1:::::i
\ll)ff$'spo'1
Kvartetten: Joakim Milder ts, Robert
Malmberg p, Christian SPering b,
Petur "Island" Ustlund dr.
Kvartetten med vår iust nu mest omtalade yngre jazztenorist och den legendariskae doldisen Robert Malmberg
är en högintressant komb'inatjon' som
bl.a har låtit höra sig på Fasching.
Modern jazz av yppersta världsklass
är en kort och bra karaktäristik.

Boija har berättat, att han kommer
fråga på lite olika saker, dock ej
de äl dsta jazzst'il arna . Det bl j r en
röd tråd, så att varje fråga bYgger
vidare på den föregående, och rätt
svar meddelas efter varje fråga.
Sven har meriter som allsvensk
jazzfrågesportledare, så v'i väntar
oss ett intressant och lärorikt
Sven

ww

p, Jan Ottosson

Good Morning Blues: John Högman
Jan Wärngren p, Thomas Arnesen
g, Thomas Lindroth b, Björn
Sjödin dr, Claes Janson voc.

Ytterl 'igare en hel kväl I i The
Swinging Groove. Vår kanske hetaste
lokala grupp just nu i kombinat'ion

med Uppsalagänget Good I'lorning
B]ues. Det b'l i
det si stnämnda
f al I et uredje gången gi'l 'l
Vi

ri

.

t:

hade Claes Janson på Täby Jazzkaf6 första gången pä våren -84,
då med bl.a Knud Jörgensen. Sedan
återkom Cl aes på våren -86 med
gruppen Soul Train - det var
i samma veva som den gruppen
gjorde skivan Jazz i Sverige

Pelle Andersson tar hand om den
t'irnmen, och kring 19.00 kommer
Claes Janson och hans Uppsala-

att

rogrami nsl ag

s
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PIREN STöDER JAZZKLUBB NORDOST

Pj-ren är ett renodlat fastighetsbolag noterat på
Stockholmsbörsen.

Pirens affärsid6 är att vara marknadsledande på att
utveckla fastigheter och hyra ut dem ti1l näringslivet
i norra Storstockholm. Sveriges mest expansiva kommersiella sektor
Pirens mål är att skapa en tillväxt i substansvärdet
som väsentligt överstiger inflationstakten. piren ska
samtidigt ha en synlig vinst, som möjliggör utdelning
i nivå med branschgenomsnittet.
pireis fastighetsbestånd är marknadsvärderat til1 2,2
miljarder kronor.

AB PIREN, Box 35, 182 11 Danderyd
Tel 08-753 38 00

I

Vallentuna vice eller
Vicens .,fun$erj-ngar (2)

:

INTERLUDE
E,fter mi-n inledande artikel i
förra numret av Pijano (sexnumret som folkmun redan döpt

det till) är det många Iäsarinnor som hört av sig til1 redaktionen och frågat: " Var ligger
Sgt. Peppers Lone1y Heart Club,
någonstans strax utanför Täby?"
Som framgår av frågan är de klubben på spåren så att säga.Som
ytterligare vägledning kan vi,
som enda Jazztidning i Sverige,
nu avslöja att stäIlet ligger
hitom Brottby. Således på Jaktklubb Nordosts domäner.
Denna artikel ska1l dock handla
om någonting hert annorrunda.
Nämligen sambandet me1lan kroppsstorlek, utseende och j"nstrumentvaI. El1er uttryckt på annat sätt:
" Varför finns det så få FETA pianister?

,ROUfIJP

AW

IIONIGä7

Klarinettister är oftast smala och
spensliga under det att tenorister
har rejäIt magstöd och närhet till
Moder Jord. Långa tenorj-ster f år i
regel ansvaret för de högre stämmorna
och ikläder sig då en oproportionellt
liten saxofon (s.k. altäreiad)
Många anser att kompet är en orkester
prydnad. Batteristei (trumpulare) är
oftast skönlockLga, basistär maskulin
skäggiga ( dock åi i Damorkester) och
pianis[.er både brä och vackra.

allra vackrast är ändock publikenl
Speciellt när den finns där...
Något vetenskapligt eller åtminstone halvhyfsat svar finns icke (ännu). Ju oftare Ni fj-nns där dess vackrare
Fråimst sannolikt beroende på att
blir Ni och vi älskar Er vanslnnigt.
ingen ännu upptäckt att det fj-nns (Bllington 1931 på kväIlen)
TL
ett samband
Ta trumpetare t.ex. Om de spelar be-bop
and beyond så är de oftast magra och
JALLTNTRESSERAD SANGERSKA
seninga samt något över medellängd.
Exempel på d.enna teori är Miles, Chet,
Berra Lövgren, Joe Newman, Lars By1ow...
söker likasinnade att musicera
Spelar de däremot glad dixie så är de
t'illsammans med, t.ex en pian'ist.
å andra sidan oftast korta men välmående.
Ring
Britt 08-768 37 04.
Av ovanstående kan man dra som slutsats
att trumpeten som sådan är helt oskyldig.
InnehåIlet i trumpeten däremot formar
människan eller om det nu är tvärtom.
Det är inte så himla viktigt skulle nog
Kurt Olsson ha sagt.
Trombonister är i allmänhet långa och
gängllga. Sannolikt för att kunna nå ner
PROGRAMANDRING
och ta de riktigt Iåga tonerna.Armlängden
spelar här en viktig ro11. De som har
Vårpremiärkvällen den 22/1 hade
Iängst -armar spelar bastrombon.
Ivlaffy Falay faktiskt med sig sin
"

Men

ordinarie basist, Lasse Lundström.

Vilket vi

med 91ädje

noterar!

Lilla salen varje
19.00. Notkunniga
trombonister är speciellt vä1komna.
Ring Håkan Lindhe 08-86 30 47.

Storband:
mändag

n.

i
firat sjtt

med

säte

heten

i

16/2

3/3

15/3
31/3

B/q

28/4
11/5

19/2 Ladan, Farsta

femårsjubileum. Verksam-

fortsätter

vårprogrammet
Jam

Konserter

Rågsved, har ny]igen
som hi

återstår

Rågsveds

I'l s ; av
föl jande :

Folkets Hus,

Berra U'llberg
Stora sal en
Li'lla sal en
Stora sal en
Li I la sa'len
Stora sal en

i Lilla

kl.

Gård

Angl aspel

tti

19/3

19.00

9/4

salen

k].

Rågsveds FH

kl.

15.00

Rågsveds FH

kl.

15.00

Irene Sjögren Kvintett
0rkestermönstring (Jazzfest)

51utl'igen kan vi nämna, att ett
av klubbens tradjazzband, som säger
sig ha fina am, söker basist.
Ring Eddie 08-38 75 56.

'|,

GOff
Handen den

Itaninge .laz zkf ubb
Ol1e Frisk
Vlkingavägen 21
135 43 Haninge

Pi-,fåno

Xeratin

24 januari

1989

Vlal,ferman

Tingswägen

183 40 Täby

3

HE.]!
vill passå på att sända in något om vad wi har på gång på ttanlnge
Jazzcafä under månaderna februari och marg. Våra resurser år
ganska begränsade, varför vi bara har ett evenemang i månaden.
Henlngc J'.zzc',C', Rrrtaureng NrJrden, trolk.tt llur, Ilrnden:
Mlndegrn drn 27 t.bruarl" kl 19.001
plx riio rent hurbanrd.t ougg., giggc, Bob crf5trto.
Dessa grupper känner du säkert ttlI så övriga konmentarcr är öwerflödiga. Marsevenctnanget är mer unikt, nämligen.
ltlndegrn 20 nrn kJ' 19.00
rbirriy Brun.lu Q,urrt.t samt cuEgc, SigEe, Bob crf6trlo
För Thierry Bruneau blir det Sverlge-premiår. Först några ord om
Thierry: Han är från Bois-Colombee i Frankrike. Ilan spelar altsax, basklarinett octr flöjt och är mycket influerad av Eric Dolphy. Hån har haft en del engagemang rned pianisten MaI wåLdron,
med vilken han äwen skall göra en turne i Europa i eommar. Han
passerar Handen på hemwåg irån en apelning i Åbo den 19 mars.
på vårt lazzcafå skaIl han ackompanJeras av Carl-Fredrik orrje'
pianö, Kurt Lindgren, bas och troligen Ali Djeridi, trummor.
vi tycker det är kul att etå för svensk urpremiär en gång.
Entr6: 30:- för S,fR-medletilnar, 40:- för övriga.
Våra medarrangörer är ABF, Folkets Hue och Kul.turnämnden i
Haninge.

välkomrn I
önekar få detta infört,
Med jazzlpsrtingar
/:,/^l

.. {4t /Y t7YZ
Olle,Frisk

15.00

om

det finns plats, i Pi-Jano.

HELMER BRYD

BLUES I NTRESSET
'landet.
är ganska stort i
trakter rePresenteras det

I

våra

av

Stockholms Bluesförening, som gör
konserter På Puben Tre Backar.
oå treaaqtvättärna. Man ger ockia ut en-Bluesguide, som förtecknar allt av blues och med
blues närbesläktad musik, soni
förekomrner i Stockholrn med omnejd.

anåt ger man också ut en
t'idni ng , 81 åtrYck , soT skri vs av
medlerfrårna. Vi har fått oss tillsänt senaste numret, som bär
Emel I

nr. 60. l,lan Porträtterar gästande bluesartister, och På flera
ställen tar man uPP en händelse,
som

tydligen verkat skakande

På

de organiserade bluesvännerna:
Upplöiningen av Rolf lrJikströms
Hjärtslag. Rolf tJ gav som.bekant
ei tang iad konserter undär
hösten, och var och en av dem
annonserades som den "absolut
si sta" .
En av medarbetarna går ti'l'l ganska
yvig panegyrik:
"Gång på gång har han överträffat
sig i3atv, gång På gång har det där
maitt iga hänt; att han bl iv'it ett
med sin gitarr. Och v'i
Publ
ken hamnår nära smärtgränsen. . . "

i-

i

Ja, så har det förvisso varit och B1åtrycks medarbetare har
tydf igen iyckt om det. Hon (för
aät råt<ar vara en non) t'illägger,

att

"det är 'inte så

att vi

älskar

honom för att han är så vacker,
vi tycker att han är vacker
för att vi älskar honom."

Så där går hon På. Risken förefaller itor, att Hiärtslag börjar
ge utslag på EKG-d'iagrammet 'igen,
inför sådana anstormningar...
Man kan

bli

medlem

i

Stockho'lms

Bluesförening, och samtidigt Prenumerant På Bluesguiden

och

81åtryck' genom att sätta
kronor 50:- På Postgiro

865?8-7.

(lg,";@'
e§
11

b_,\.frme

Jo6

F6H GH'(^60

'in

al'ias Gunnar Svensson, är onekl igen
en första rangens traditionsbärare.
Han är inte bara en eminent pianist,
han har också en eminent förmåga att
förmedla sina rika erfarenheter av vår
musikform och dess utövare. Förra året
togs hans talanger i anspråk av

Braheskolan på Vis'ingsö; han återkommer
även i år. Fredag den 5 - söndag
den 7 maj anordnas en kurs för alla
jazzintresserade, som vill veta
mera om svensk jazzh'istoria 1920 1960. Helmer Bryd-Svensson har med
sig trumpetaren Kjell-Ake Berglund,
tenoristen John Högnran, Ambjörn
Hugart på bas och B5iip1,1 Sjödjn, trums'lagare och till ika-kursledare.
Det bl 'ir I evande musi ki I I ustrat'ioner
och muntl 'ig f ramstäl I ni ng ; dessutom
skivexenrpe'l och jazzfilnrer från
bl.a Nalen och Gyllene Cirkeln.

sig till Vis'ingsö Folkhögskola/Braheskolan, 590 34 V'isingsö.
Telefon, om ni behöver det: 0390402 38/ 402 39.
Man anmäler

SOMMARKURSER
Appropå ovanstående: Som vanligt blir
det sommarundervisning i jazzimprovisation på Vis'ingsö. Två kurser, för
att vara exakt: Den 18 - 25/6 och
den 23 - 30/7. Anmälningsadress och
tel . som ovan.

REGER

I NGEN

lyckades, som ni säkel^t lagt
märke till, ställa till med en hel
del uppståndel se i samband med budgetpropositionen. Att man skar på
pensionärernas förmåner och sa nej
ti11 förstärkning av Tullens narko-

tikabekämpning passerade med mindre

protester.

Men när man

slog ti11

mot grundsko'lan och våra båda
nationalscener, då tog det hus i
he1 sefyr. Maken ti I I motakt'ioner
var det 1änge sedan v'i såg!
Regeringen fick backa, efter en
vecka av demonstrationer och
presskonferenser. För oss, som
försöker hå]la den nationella
kulturen vid liv, är detta
en källa till tröst. Tydligen
finns en betydande motståndsvi I ja , som kan mob'il i seras när
det behövs. Och det konrner säkert att behövas, även framdel es
Bt'l

.

AlhiJar,n!
Stockholnns ftinsta specialskivafrir

ftir

iuroch klassiskt.
Alltid senaste nytt!
Stor amerikan sk import!
Vi satsar på:
personlig service
högsta ljudkvalitet
Och hos oss kan du beställa vad som helst
- utan extra kostnad.
Och du kan naturligtvis lyssna på våra skivor innan du bestämmer dig.

Tulegatan 37,

lI3

53 STOCKHOLM, TeLAB/32 89 BB.

,firu,
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ruBb
Ordförande

Calle Zachrisson

Klövjevägen 45
183 38 rauy
rel. og/lSB
T8 3j
I

Sekr. o. bokningar
Bo Nerelius
Teknikvägen LT
186 32 Vallentuna
tel. 0762/706 69
748 98
t

Pi - Jano
Kerstin liallerman
Tingsvägen 3
183 4o räby
tel.08/756
49 53
I
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Medlemsregister
Margi-t Annerstedt
Täbyvägen 258
183 44 Täby
teL.0762/5o3 20
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