Avgifterna våren -01

Kallelse till årsmöte

Medlemsavgift/halvår
Abonnemangsavgift/halvår

Söndagen den 1l mars
kl 16.00 i Täby park Horet

Medlemsentrdlkonsert 60,_
medlem g0 _ 120,_

Entr6 för icke

JANO önskar att många löser abonnemang

Dagordning

av två skäl:

*
x

1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga

.
.

utlysande
Fastställande av dagordning
Val av ordförande fcir mötet
Val av sekreterare fcir mötet
Val av justerare, tillika röst
räknare
Styrelsensverksamhetsberättelse
Resultaträkning 000101__

.

00t231
Balansriikning 00IZ3l

.
.
5.
.

150,_

350,_

Att få en stampublik
Att tidigt få in pengar till kassan

Om man tänker gäpäfyra konserter så
lönar sig abonnemang, och nåir man ändå
har betalt så kan man ju titta in utan extra
kostnad och kanske hitta någon musik som
man tidigare inte känr till.
Entrdavgiften för medlemmar höjs aldrig
oavsett evenemangets kvalite, vilket diire_
mot kan ske med entrdn för icke med_
lemmar. Medlemmar får klubbtidningen
PIJANO samt övrig information hemsanO.
Alla inkomster JANO har går till musik_
gager, tidningen, administration, piano_
stämningar samt en liten del till övriga
kostnader. Observera att ingaarvode-n utgår
till klubbens funktionärer samt att Täby
Park Hotel står för lokalen.

10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för den
avgående styrelsen

L2. Budgetfrirslag fcir 2001
13. Nya fragor; motioner och
styrelsens förslag
14. Bestämmande av årsavgiftens
storlek
15. Val av styrelse
16. Val av två revisorer jämte en

Bidrag till nästa nummer
av PI-Jano önskas senast den 11
februari 200L Skickas till red.
Margit Annerstedt
Täbyvägen 25g
187 s0 Täby
E-post:

revisorssuppleant till nästa
årsmöte
17. Yal av valberedningskommittd
till nästa årsmöte
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

margit. annerstedt@swipnet. s e
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Välkommen till ett nytt år med
ett välfytlt jazzp ro gram
Program januari - februari 2001,

28tL Gugge Hedrenius Big Blues
Band / Grupp

I

412 Cecilia Wennerström Quartet med
Elle Kari Larsson Gäst: Sven Larsson
1Ll2 Peter Asplund: Melos
med Rigmor Gustafsson

Luciano Mosetti-Anders Färdahl Duo

l8t2

Hayati Kaf6: Reminiscing Chet
Buffalo Jump med Jon Erik Björänge

2512 Dragspelsjazz med "Boppen"
Karström
Happy Hammond In Slumberland
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GOTT NYTT JAZZAR
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önskar J azzkhtbbens styrelse

Fr

sekr

Arell, Birgitta Wikander ordf.
Hans Ling, Margit Annerstedt kassör; Birgit Litzell, Stig Lindön v ordf.
ej närvarande: Hayati Kafö, Gertrud Lönegren

v. Bo Nerelius

Nils Andersson, Per Kjellberg, Åke

*****

JANO:s utställning på Täby
Huvudbibliotek under tiden
29 januari - 16 februari 2001

Se

****8
o

Arsmöte den 77 mars 2001 kl 16.00
i Tiiby Park Hotel, motioner inliimnas

skriftligen senast den 11 februari 2001

TABY JAZZ CAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby
Söndagar kl 18.30

Mikael Sörensen tp, Dicken Hedrenius tb,
Henrik Blommö as, HåkanWerling ts,
Johnte Högman bars, Gugge Hedrenius
p/arr, Håkan Trygger b, Jesper Kviberg dr

Vi inleder vårsäsongen2}}l med ett
band, som startade 1959, för mer än 40 år
sedan. Gugge Hedrenius fyllde 21 det äret
och hade startat med skolbandsjazz och
dansjobb i Folkparkerna. Han visste redan
från början hur han ville att hans band
skulle fungera. Musiken skulle vara dans-

Gugge Hedrenius Foto: Christer Landergren

bar, arrangemangen skulle inte vara så krånghga att de hämmade det rytmiskt-musikaliska
flödet. Basie var en given förebild och i
början av 60-talet upptäckte han en själsfrände i Hank Crawford, som ledde bandet
som backade upp Ray Charles.
Gugge spelade på Nalen, Gyllene Cirkeln
och turnerade i Folkparkerna. Men tiderna
blev kiirvare för jazzen Gugge tvingades
skaffa fram sina egna spelställen. Han presenterade sitt koncept, Gugges Ballroom, på
Bullerbyn, Tyrol, Bal Palais och Strömsborg.
På Bal Palais spelade hans Big Blues Band
och Bernt Rosengrens orkester. På Strömsborg bjöds musik från tre scener och man
hade i genomsnitt 500 betalande per kväll i
två års tid.
Att vara konstnzirlig ledare och arrangör i
en tid när underhållningsbranschen kräver
allt högre profit åir naturligtvis hårt. Gugge
har tidvis tvingats låta orkestern ligga i malpåse. Men han har inte givit upp. Och under
åren har han kunnat glädja sig åt att få erkännande och sympati från sin publik och
han har haft medmusiker som har lyst med
klar låga. Bosse Broberg, Christer Boustedt,
Wåge Findr, sonen Dicken Hedrenius, Willie
Cook, Mel Lewis, Jesper Thilo, Jimmie
Witherspoon, Idrees Sulieman och den store
idolen: Hank Crawford. Det har blivit en
lång rad fantastiska skivor också och turnder,
bl. a till USA.
Den upplaga av Big Blues Band som vi
får höra denna afton uppvisar några nya
namn: Saxofonisten Henrik Blommd från
Danderyd, Håkan Trygger, som var Håkke i
gruppen Lasse, Hasse & Håkke, trumpetaren
Mikael Sörensen och tenoristen Håkan
Werling. Den sistnämnde kommer från
Arvika och lär vara en mycket intressant
bekantskap att göra.
En kanonstart på säsongen!

1998 spelade kvartetten pä jazzfestivalen

i

Marciac, Frankrike och turnerade i Sverige,
inklusive engagemang på Österstnds jazzdagar. Vi har också kunnat höra den på
Glenn Miller Kaf6, Fasching och flera SJRklubbar. En ny CD utkommer i dagarna och
på den finns också Elle Kari Larsson med.
Hon åir en ung sångtalang som gått musiklinjen på Skurup. Hon har också en egen
grupp, Elle Kari Larsson Band och hon
undervisar i sång på Kulturama. Ann Blom,
Filip Augustsson och Henrik Wartel iir
gamla bekanta för oss. Som extra attraktion
kommer vi att få höra Sven Larsson på
olika bleckblåsinstrument och didgeridoo.
Missa inte denna intressanta, generationsblandade grupp!

CeciliaWennerström bars, Ann Blom p,
Filip Augustsson b, HenrikWartel dr Elle
Kari Larsson voc, Sven Larsson
tb/didgeridoo m.m.
Det klagas ibland pä att jazzen rir för
mansdominerad, vilket är sant. Det antas
bero på, att det saknas "kvinnliga fdrebilder" inom jazzen. Det iir diiremot inte
sant. Det finns en uppsjö av bra kvinnliga
vokalister. Och det finns även en del utmzirkta kvinnliga instrumentalister. Ni
kommer att få höra några av dem den heir
säsongen och här kommer tre stycken på en
gäng.
Cecilia Wennerström började spela jazz
på 60-ta1et. Då var hon mycket ung och
spelade piano och sjöng jazzstandards.
Sedan dess har hon varit verksam i Malmö
och Göteborg, för att nu sedan flera år ha
sin bas i Stockholm igen. Ni kanske inte
har tiinkt på det, men Lars Brandeby gjorde
en stor insats niir han lanserade Kurt
Olssons Damorkester. Det var ett fenomenalt bra band (och "Kurt" var faktiskt en
rätt bra vokalist). I Damorkestern spelade
Cecilia flöjt och barytonsax. Hon var bl.a
lanserad solist i en av videofilmerna med
julsånger. Annars har Cecilia hunnit med
åtskilligt. Gruppen Salamander, samarbete
med Marie Selander, Satin Dolls, Nisse
Sandströms l0-mannaband, Owe
Thörnqvist-kavalkaden "Svartbäckens ros"
på Uppsala stadsteater, för att nämna en
del.
I egen regi driver Cecilia Wennerström
nu den hzir kvartetten, som började med en
CD på Four Leaf Clover l99J , "Minor
Stomp". Leif Wigh i OJ talar om "svala
tonflöden som hos Gullin, Johansson och
Färnlöf... ett slags 'cool' swingmusik...
hennes rutin och kunskap, blandad med
påtaglig inspiration, tjänar henne vä1".

Cecilia Wennerström
Foto: Gunnar Holmberg
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Melos: Peter Asplund tp, Johan Hörlön
ss/as, Jacob Karlzon p, Hans Andersson b,
Johan Löfcrantz dr Anders Holtz klav,
Rigmor Gustafsson voc.
Peter Asplund är född 1969. Han startade tidigt och har arbetat målmedvetet och

framgångsrikt. Efter Kungliga Musikhögskolan har han arbetat med Tolvan Big
Band, Stockholm lazz Orchestra, Hector
Bingerts Latin Lover, Nogenja och varit
solist med populzira artister som exempelvis Bo Kaspers Orkester. Turnder i Sverige
och utlandet har fört honom till Europa,
USA och Australien. Han har hunnit med

Rigmor Gustafsson

Peter Asplund Foto: Jan Nordahl

en rad olika projekt i egen regi, med både
större och mindre grupper. På Täby lazzkafd
har han varit återkommande gäst ända sedan
SO-talet. Han har hunnit med två skivor i
eget namn, varav den andra kom 1999 och
hette Melos, skivmiirke Sittel. Det är
musiken från den skivan vi får höra nu.
Peter har komponerat och arrangerat
materialet. Som framgår av titeln ligger tonvikten på det melodiska. Den vanliga jazzkvintettsättningen har byggts ut med elklaviatur och röst. Ensembleklangen har beskrivits som "ljus och en smula vemodig...
med en doft av svensk folkton" (Tor-Björn
Lyrhed i OJ). Men, som kritikerna också har
uppmärksammat, under den lite svala ytan
glöder och kokar det. Asplund, Hör16n och
Karlzon är stringenta och intensiva solister.
Karlzon hörde vi f.ö för'ra gången vi hade
Rigmor Gustafsson päJazzkaflet, det var i

oktober 1998, och då var även basisten
Hans Andersson med.
Ett så ambitiöst verk som PeterAsplunds
Melos förtjänar verkligen många uppföranden. Det ger oss också möjlighet att presenterafTera av de artister som vår publik
brukar efterfråga. Och så har vi ett litet
läckert förband, som extra attraktion.
Gitarristen Anders Fiirdahl, musiklåirare i
Täby, kommer den hiir gangen tillsammans
med en välartikulerad trumpetare, Luciano
Mosetti.
Väl bekomm e, kdra jazzvänner !

Se JANO:s utställning på

Johan Setterlind tp, Daniel Karlsson p,
Fredrik Jonsson b, Jesper Kviberg dr
Hayati Kafö voc.
Förbandet: Nils Jansson tp, Staffan Findin
tb, Linus Lindblom s, Emil Karlsson p, PärOla Landin b, Jon-Erik Björringe dr

Vår gamle vän med den expressiva
rösten, Hayati Kafö, har tagit upp låtar från
Chet Bakers repertoar, och vem vore bättre
lämpad i det sammanhanget än mannen
med sammetstrumpeten, Johan Setterlind?
Bakom sig har de ett komp som heter duga,
med tre av de bästa ur den lite yngre generationen.

Täby Huvudbibliotek under
tiden 29 januari - 16 februari

Vi satsar på musik och kultur
Välkommen!

Medborgarskolan Södra Roslagen
tr(ryssarvägen 20, Näsby Park
Box 3103 183 03 Täby
Tel 08-54 44 34 60 Fax 08-54
34 70
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Hayati Kafö Foto: Sven Boija

Ingemar "Boppen" Karström acc, Lage
Lindberg p, Bengt Lindvall g/voc, Hans
Brinck b, Walter Andersson dr
Förbandet: Lars Ydgren s/fl, Eric
Malmberg org, Kalle Johansson dr.

Johan Setterlind
Foto: Christer Landergren

Förbandet beskriver sig sjiilvt som
"Frustande ungdjur redo att släppas ut ur
fållan". Herrar Jansson, Findin och
Lindblom går på Kungliga Musikhögskolan, unge Jon-Erik Björiinge går på
musikhögskolan i Göteborg. Emil Carlsson
och Piir-Ola Landin 2ir produkter av Skurups folkhögskola, diir även Jansson,
Lindblom och Björänge har gått. Den sistnämnde hörde vi f.ö för ett par år sedan
med ungdomsgänget Alexandra B and.
Bandet spelar eget material med stark förankring i jazztraditionen. Bl.a har man
prövat lyckan på Sandviken Big Bang, med
gott resultat.

Säsongens dragspelsafton står Folke
Ingemar "Boppen" Karström för. Han
kommer från Alby i Medelpad och började
med dragspel niir han var 10. En tidig
lliromästare och inspiratör var Ivan The1m6.
Han hörde en del jazz pä instrumentet på
skivor och radio: Joe Mooney tyckte han
om, men inte Art van Damme. 1948 hörde
hanDizzy Gillespie, vilket tåinde en stark
längtan att börja spela trumpet. Unge
Karström sökte sig, 16 år gammal, till
Västerås, där han provspelade för att bli
antagen till militärmusikkåren. Baktanken
yar, att få l2ira sig trumpet och bli be-boptrumpetare, som Gillespie. Uppspelningen
gjorde han på dragspel: Han blev antagen,
och fick som alla andra volonteirer starta
med att låira sig trummor. Sedan blev han
tilldelad klarinett. På det viset blev Sverige
en bop-trumpetare fattigare. Men vi fick å
andra sidan en jazzdragspelare, som assimilerat det moderna jazzidiomet. 'oBoppen"
Karström biir inte sitt smeknamn för intet!
Niir militiirmusiken sedermera omvandlades till regionmusik kunde "Boppen"
börja spela dragspel i tjänsten. En tid var
inte bara han utan även hela Lars Erstrands
kvartett anställd vid regionmusiken i
Västerås. De spelade en hel del tillsammans, bl.a i konstellationen Tonbandet.
"Boppen" har också framträtt med Pan
Trio, med Esbjörn Svensson Trio och på
Nalen med Calle Lundborg och Jan Boqvist
Trio.
Tillfrågad om favoriter bland jazzdragspelare svarar "Boppen" att han inte lyssnat

mycket på instrumentkollegorna: Han
har inte en enda iazzdragspelskiva hemma i
hyllan. Gillespie står dock fortfarande högt
på listan över idoler. Och om han skulle bli
tvungen attange en förebild på det egna
instrumentet skulle han säga Kje[ Öhman.
Inte för att Kjell Öhman spelar dragspel men som Kje[ Öhman låteq så borde
jazzdragspel låta, säger "Boppen"...
så

Vi har ett förband också, och det passar
såikert "Boppens" musiksmak, för det är en
orgeltrio, rätt mycket i Kjell Öhmans anda.
Vi återser dåir saxofonisten Lars Ydgren
(Lasse i gruppen Hasse, Lasse & Hå{<ke ).
Organisten Eric Malmberg har liirt sig spela
på sin Hammond L 100 av orgellegenden
Bo Hansson. Trion har en CD ute, "Tätt
mellan id6erna", skrev OJ om den.
Eric Malmberg skriver många av
lätarrra, och de spänner från blues-baserad,
klassisk orgeljazz, över diverse populåirmusik till Hansson & Karlsson-inspirerade
utflykter.
Råikna med bebop och tungt sväng!

Björns SkivorlBear Records
Björn Egneby
Box 465
128 07 SKÖNDAL
Hemsida:
http ://home.swipnet.se/bearrecords

e-mail: bear.records@swipnet.se
tel & fax: 08 - 604 4194
Boppen Karström Foto: Leif Biörklund

den svenska jazzdiskografin miirker man

ERIK FRANK
har flyttat från mellersta skiirgården till
stilla lilla Vallentuna. Han har blivit
medlem i vår förening och ni har sett
honom ganska ofta på Täby Jazzkaf!.
Han brukar hälsas srirskilt välkommen av
musikerna på scenen. Nyligen fyllde han
85.

Erik Franks mångskiftande liv som
musiker har skildrats i en utmåirkt bok av
Bengt Nyquist. Diir får man bl.a en bild
av jazzens första genombrottsår i
Sverige. Dragspelsjazzhar varit en viktig
del av utvecklingen. Och nrir man ser på

vilken central plats Erik Frank intar.
Bland hans instrumentkollegor är det väl
bara Nisse Lind och Lill-Arne Söderberg
som kommer i närheten.
Fran 1936 och tio år framåt kom det en
jämn ström av Erik Frank-skivor, mestadels på det då nya skivbolaget Sonora.
Mest spelade han gamla jazzstandards.
Han gjorde giirna potpurrier: After
You've Gone / Chinatown eller Bye Bye
Blues I Linger Awhile / I Ain'r Gor
Nobody. Men han spelade också in egna
låtar och det iir friimst för dem han har
blivit en svensk klassiker. 1944kom
Novelty Accordion och Fast Fingers och
1946 Accordion Riff och Window pain.
1980 spelade han Accordion Riff och
Fast Fingers med en kvartett, där Lennart
Nyh16n, Sture Nordin och Sigge
Andersson ingick.

Erik Frank finns med på Rikskonserters
skivserie Svensk Jazzhistoia. Där kan
man höra honom spela med Sune
Lundwalls och Sten Axelssons orkestrar,
medAlice Babs och i duett med instrumentkollegan Per Edberg. Hans
Sonorainspelningar har återutgivits på
LP och kan kanske gä att köpa antikvariskt. Själv är jag den lycklige ägaren till
en kasett, diir han spelar elva av sina
bästa kompositioner, uppbackad av Rune
Gustavsson, Arne Wilhelmsson och

Gunnar Olsson. Den iir frän 1969 och
utgiven av Svenska Dragspel. Firman
finns inte längre, men ni kanske kan få
tag i kasetten genom att kontakta Erik
Frank. Han har telefon 08-511196 52.
Det känns fint att haen jazzhassiker
medlemsregistret!

BN
Erik Frank Foto: Åke AreU
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Gurgelkottskivor presenterar stolt:
SVERIGE SM.GULD
MEd DICKEN HEDRENIUS

HÖSTJAMMET
Den 5/11 samlades 20 jammare kring
Huskompet, för dagen bestående av
Tommy Larsson, Jan Ottosson och Mats
Jadin. Vi fick höra Nils Andersson och Olle
Nilsson tp, Pekka Leander och JonnY
Wallberg tb, Hannes Freyman och Björn
Jiirvheden as, Lars Dahlgren, Horst Hart
och Hans Ling ts, Kay Welander cUbars,
Rolf Lundh, Sven Steneby och Erik
Svanholm p, Lars Ekman och Olle Nilsson
ej densamma som trumpet-Nilsson b, Arne
Els6n, Mårten Nilsson och Berth
Vinghammar dr, Gunnar Bergfalk och Gerd
Ottosson voc. Till de sjungande jammarna

(Grugelkott CD 22)
Hej. Jag heter Dicken och åir direkttir för
Gurgelkottskivor. Jag har ganska nyligen
flyttat till Vallentuna och självfallet har jag
gått med i JANO. Nu har jag låtit spela in en
skiva med rnig sjölv dåir jag spelar med
några musikanter som jag älskar: Martin

Wikström, Hakan Trygger, Fredrik
Ljungqvist, Per "Texas" Johansson, Henrik
Blomm6, Charlie Malmberg, John Högman,
Catta Friddn Hedrenius, Johan Hörl6n och
Maria Friberg. Själv spelar jag trombon.
Musiken iir svängig, melodiös jazzblandat
med mesiga låtar som sjungs på svenska.
Så h2ir skaffar du ett eget SVERIGE SM-

hörde också några av instrumentalisterna,
nämligen Hans Ling och Mårten Nilsson.
Nästa jam ägerrum

GULD: sätt in 125 W pä pg 1235926-l
(Hedrenius) så kommer skivan med posten
(porto ingår). Det går även att köpa direkt av
mig om vi träffas. Eller varför inte fråga din

denlll3

skivhandlare?
Min e-post: cattadicken @ telia.com.
P.S. Boka giirna min trio "De tre Bråkama
Buse" (Trygger, Wikström, Hedrenius) för
ett liveframträdande (ev. med gäster)!

{.**{€**
Radio Viking FM 101,4

Lördagar kl

1.3,00 och
Söndagar kl 12,00

Kicki Lindroth
{<*****

§resö Jazz & Blues
241
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Blommans Dixieland Band
Blommans Dixieland Band fortsätter med
gladjazz på Restaurant Louis, Söderhallarna, Medborgarplatsen. Som vanligt
spelar vi varje vecka på onsdagar kl. 19.30
- 22.30. Då kan du njuta av både musik
och god mat. Och du vet väl att det iir
gratis entrd så det åir bara att slinka in. Ta
med dig goa vänner och utnyttja höstkvällarna tillnågot trevligt. Blomman och
alla andra i gänget lovar dig svängiga

C3L-restaurangen, Masten:
Berndt Egerbladhs Trio med AnnKristin Hedmark

812 Forellscenen: Bohus Big Band med
Monica Borrfors & Claes Jansson
presenterar musik av Povel Ramel

2ll2

kvällar
10

C3L-restaurangen, Masten: Pan Trio
& Bob Ellis Nat King Cole Combo

Täby Jazz Caf6
Söndagar kl 18.30 - 21.30
Täby Park Hotel
08 -732 80 60

Ordförande:

Birgitta Wikander
Per Sundbergs väg 5
183 63 Täby

*

Tfn:08 -7562468

Puben serverar smårätter till
" J azzprrser" fullständiga rättigheter.

Vice ordf.

*

Stig Lind6n
Åvavägen 11
187 32Täby
Tfir/fax: 08 - 758 91 36

Konstutställning

Färdbeskrivning

Kassör/Red.:

Från Stockholm city (17 km)
Med bil: Följ skyltar mot motorväg E18
Norrtälje eller E 4 nomrt mot Arlanda/-

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 Täby
Tfn: 08 - 510 503 20
e-post :

till

Sundsvall.
E1S - följ motorvägen norrut mot Norrtälje.
Tag av vid avfarten Täby Kyrkby/Viggbyholm.
Sviing vänster och fortsätt överjärnvägen, ddrefter första vänster igen vid Badmintontältet
(Marknadsvägen). Vid Statoil bensinstation
sv?ing höger och följ Kemistvägen till slutet diir
Täby Park Hotel iir beläget.
E4 - följ motorvägen norut motArlanda/Sundsvall. Tag av avfartdll El8 norrut mot

margit. annerstedt

@

swipnet. se

Sekreterare:

Bo Nerelius
Teknikvägen 17
186 32 Vallentuna
Tfir/fax: 08 - 511 706 69

Övr ledam:

Hans Ling
Nils Andersson

Birgit Litzell

Norrtälje. Se fiirdbeskrivning E 1 8.
Allmiinna kommunikationer: Tag tunnelbana
eller buss till station Tekniska Högskolan. Diirifran avgår Roslagsbanan mot Täby regelbundet under hela dagen. Tag linje mot Österskiir
och kliv av Station "Galoppfältet", sedan följer
Du Kemistvägen till slutet dåir hotellet iir

Suppleanter:

Hayati Kaf6

Åte erel
Per Kjellberg

Gertrud Lönegren

JANOs adress: Per Sundbergs väg 5
183 63 Täby, tfn: 08 - 756 24 68

beläget (ca 10 minuters promenad).

v^ll§{ruNl

JANOs postgironummer 19 25 83'3

^RL(NAA

JANOs medlems- och entr6avgifter:
tÅev xrnkgy

*

NoRftTäJE

Medlemsavgift/tralvår

150

kr

* Abonnemangsavgift/halvår 350 kr
* Medlemsentrr6/konsert 60 kr
* Entr6 för icke medlem 80 - 120 kr
En av fördelarna med attyaru medlem i JANO
är givetvis rabatten på enff6avgiften till Täby
Jazzcaf!. Samt förstås att få PiJano hem i
brevlådan. Men som JANO-medlem får du

7§A
STOP

också rabatt när du besöker andra SJR-anslutna

klubbar i Stockholmsområdet - det finns ett

tiotal sådana.

B.r9thafirro
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