lrl
Ånc e

WN'

Populär lnformation
f rån Jazzklubb Nordosf

NR6

NOV 1e87

D AGs rdn AtldiLAN

rILL fiNETS

ULFE
FÖE O^T,C6PS OULY

A

lmär.er

pl

, r{BETAr.trltrrt o s K

oRT sor.l ån gr rocAr

Nya styrelsenredlemmar och

J AZZ

I [1 P R O V tr S A T I

Vi får ständigt

O

N

påminnelser om det

stora behov sorn finns av utb'ildning
j ämnet iazzimprovisation. Unga människor vill börja spela jazz och gam-

vjll också böria, eller
la människor
'l
mera
I
ära
s'ig
vi I

Här

Som

frarngår av årsmötesprotokollet
det två nya namn 'i JANO: s

bl ev

styrelse

i år. l,likael Blonrm6 och

Stephan Forkeljd fick lov att
avböja omval p.g.a tidsbrist, och
i deras ställe trädde Jan Ottosson
och Rune Henriksson.

t'likael innehade ju också en p'lats

är några t'ips.

Täby Mus'ik'inst'itut (TMI) heter en
skola som drivs av Vuxensk6l6n i

Täby.

nytt

p

jär finns f.tt 7 lärare,

som

oåde är bra pedagoger och bra iazzmusiker. Vi kan t.ex nämna Hans Rol'in,
som är en av initiativtagarna ti'11

i vårt programråd. Där tillkommer
nu Le'if Persson, som t'il I sammans
med ordförande Carl och er tillgivne
sekreterare ska svara för omväxlande och publikförankrade jazzkväl lar i fortsättn'ingen.

Tlvil, och Peter l^Iah'lberg.

T'ill T[1I kan man anmä]a sig genom
att ringa Vuxenskolan, 758 50 50
eller 758 54 04.
berg har också
planer på att starta en imProvisationsc'irkel på gymnas'iet i Vallentuna,
där han också är anställd som lärare.
Peter har tel . 25 57 49.

0vannämnde

Peter

Wahl

kan också avslöia att den förträffl ige pian'isten Per t4årtensson tänker
starta en studiecirkel i jazzimprovisation. Studiematerial b1 ir AbergLindgrens Jazz- & rockimprovisat'ion,

Vi

lokal bl'ir antagligen

Hammarbacks-

skolans aula i Vallentuna. Till Per
kan man rinEa på 15 50 46 (h) eller
16 35 28 (a). Det går också bra att
att kontakta er t'il1givne sekreterare, som konrner att vara inblandad
i Pers cirke'l .

J AZZ 8 7
Fo1 kparkernas Central organi sation
och Jazzriksförbundet har som
bekant tagit ett initiativ till en
stor, landsomfattande tävl'ing för
amatörjazzgrupper. Tanken är att
återuppf iva den s.k AT-jazzen, och
andra liknande tävlingar, som fanns
på 50-ta'let, och som spelade en
mycket stor roll spec'iellt för de
yngre, framåtsträvande musikerna.
Christer Boustedt, Bernt Rosengren,
Eje Thel'in och många andra blev
uppmärksarnmade på det viset.

I

våras inbjöds a1la icke-yrkesjazzgrupper att sända in
demokasetter till det här tävlingsprojektet, som går under namnet
Jazz 87. Ett femtiotal band har
ail,filt 'in'fresse och de iionner
verksamma

att framträda'i d'istriktsfinaler

i Varberg, l4a1nrö, Urebro och
Gävle i början av november. Sedan
bl ir det en riksf inal , i Ma]mö
den 29/11.
V'i kan nämna, att två grupper från
Val I entuna, Swingl and Kvintett
och Soul Clinic, kommer att vara

nted

i distriktsfinalen i

Gävle

Folkets Park, söndagen den
Peavy Bass Combo Mark III med en
15" högtalare och c:a 130t^l uteffekt
bytes mot Rol and Cube elier liknande
kompakt förstärkare.
Guy Fredl und 0B/ 770 17 04.

kt.

16.00.

15/11

NÅGRA TANKAR FRÅN ROTEN, FÖR ATT TALA MED TAGE DANIELSSON:
OM ÅRSMöTET:

Åv'smötet L987 ät, öuer,. Det Lcipte i samma fåz,or som föregåend.e åz,s
Denna g4"g hade u_i Täby Kulturncimnde ordf-örande, rnger koeh, som
grist och mötesordföv,ande. Jag tror det uar oci"d-efulit för hZnne
att på en gång träffa så många jazz-gräsr,ötten, oeh det oar bra

föv' oss att få. tiLLföLLe att få prata om oår jazz-oärLd, Det cit,
faktiskt så att räby numera cir ett udl etablez,at namn på den
suen.ska jazzkaytan. 7eh det tror jag är bna för hela TäbU!
OM /[NDRINGAR I STYRELSEN:
Jag tackar Mieke Blonmö oeh Stephan Eorkelid fön deras jobb under
det,åz,som gått, och jag ucilkomnar Rune Henriksson och Jan
?ttosson! som bekant har ui den Linjen att halyten ekall uara
aktila musiker och halften goda Lyssnare. Det är den blandningen
som ger den rcitta spänsten i arbetet, detta anbete för eldsjäLar,
dar kärleken t.i,LL jazzen cir grunden.
OM JAZZEESTEN I VALLENTUNA:
Jag uiLL bara sd.ga att jag tiy, glad öuer de 62 persone? som ui
kunde rcikna in som publik. Den treuliga Vallentunateatern ?Ammer
350 personep, så jag beundrar det goda humöy,et hos de 40 deLtagande musikerna. De gjord.e bra insateey oeh d,rrlangemangen fLöt,
som »anligt. Men hjäääöLp! Ar det meningen att jazz.festerna i
stoyt sett ska ske utan publik? Kära medlem" hön ao Di.g ned syn^
punkter på detta problem!
OM EINANSIERINGEN AV VERKSAMHETEN:
Au utgifter under 1986/87 på tota4t L21 tusen knonor fiek JAN?
kommunaLa bidv'ag på tillsammans 55 tusen (TdbA 45 o'VaV|.öfitana g)
f.medlemsaugiften flöt 28 tusen in, och i entr,äaogiften fiek ui
in 22 tusen. så fick oi 7 tusen från bildningsförbund oeh L0 tusen frå,n en pr.tuat sponsor (WASA EöRSAKRING). SjäLoa ,,föreningsappaz,atentt (porto, tryeksaker,, telefon, kontorsmateriel ete) drog
33 tusen för hela oerksamheten.
Men framtiden då? Ja, ui pröuar om oi kan få ett mera permanent
stöd frå.n något biLdningsförbund för kärnan i uerksamheten,
kaföet. Och Lite priuata pengar tilL scirskiLda eoenemang. Som be
kant ge? sig detta ej ap sig sjäLut. Jag cir taeksam fön aLLa
\goda uppsLag på såntt. VI SES PÅ JULFESTEN, VA? CaLLe Z

JAII

SESSION

avhölls den 11/10 på Täby Jazzkaf6'
Huskomp var Pelle Larsson p, Sten
Westl 'ing b, Le'if Håkansson dr, och ti I I
dessa sä1lade sig Arne Sande cl , Pelle
Andersson

ts,

Torrny Larsson och

Torsten Sjöd6n p, Jan Ottosson b och
Berth Vinghanrmar dr. Arne visade sig
vara en lyri sk 'improv'isatör, som
bl.a visade upp sitt kunnande i
Gershwins Summert'ime. Torsten lät
höra s'i na Erro'l I Garner-inf,luerade
tung-gungstakter och Pel1e 91änste.
Llsbeth Bäse'bidrog med fin sång.
'l'lera jam session fölier!

PROGRAM
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Verksamhetsberättelse

för

Jazzk'lubb Nordost (JAI,I0) 1996

- 87.

[.led] enrsantal

30lo 1986 hade föreningen 323 med'lemmar, varav 50 var bosatta
vallentuna. Den 4/6 1987 var motsvarande siffror 462 respektive

Den

i

52.
Anslutna grupper

som anlutna till föreningen betraktades tidigare de jazzgrupper
där erl eller flera grupprnedlemmar tillhörde iöreningån. öen"
20/5 1985 beslöts på ett särskilt s.k policy-nröte, ätt endast
grupper där hälften av medlemmarna eller flera tillhör JAt'tO
ska betraktas som anslutna. under verksamhetsåret 19g5 - g6
gjordes ingen räkning av anslutna grupper. Våren l9B7 gjordes
en inventering, som visade att 26 jazzgrupper är anslulna tiil
föreningen, enligt det nya kriteriet

Styrel

se

Styrelsen har bestått av ordförande Carl Zachrisson, vice
ordförande Lars Gottfriedz, sekreterare Bo l{ere'lius, kassör
Birgitta Andr6e, med ledanröterna Kerstin l,lallerman, Erik
lllesterberg och I'likael Blomm6 och suppleanterna Lars B[i'row,
Lars Hi'l I borg och Stephan Forkel i d.

Kerstin tdallerman har skött medlemsregistret och ansvarat
PI-JAN0:s 'layout och reäigering. Ett proqramråd, bestående av ordföranden, sekreteråren öch ledämolen I'likae]
Blomn6, har ansvarat för bokningen av orkestrar.

för tidningen

hållit 9 protokollförda möten. Dessutom genomfördes en heldagskonferens med samtliga förtroendevardä den
16/5 1987.

ltyrelsen har
Täby Jazzkaf6

som vanligt hade vi e]va konsertkvätlar vardera hösten 198ii
och våren 1987 i Eibliotekets kafeteria i Täby C. lB grupper
spelade varje säsong och en halvkväll på höstän och eä på'
virg!.ägnades åt jary session. christer Fröss6n var huspianist
på..båda- jammen. Pub'liksiffrorna b'lev 58,6 i genomsnitt' per
kväl'l på hösten, vilket innebär nytt rekord.-Vårsiffran'
stannade pä 44 per kväll. llöstens höga genomsnittssiffra förklaras till stor del av att säsongstartåns två band, Emil
Iwring nred rhore swanerud och Lasse sjöstens Kvartett drog
så mycket sonr 120 betalande. Vårens högsta notering gjordä
duon Thore Swanerud-Red l4itchell, som drog 76 betaTanäe.

Val'lentuna Jazzkaf6

I vallentunasa'len i Biblioteket genomfördes tre kvällar med
dans'under hösten 1986. Genomsnittssiffran brev en sorglig
bottennotgllng: 13.per kväll. under våren genomfördes lttärtigare
en danskväil, men då förlades övningarna till Ekebygåräen, oc[
de föregicks av ett lite mera aktivt förarbete. 46-betatanae
infann sig.

ytterligare kaf6kväll blev det inte under våren i
Vallentuna, huvudsakligen beroende på att kulturnämnden
kraftigt nrinskat sitt anslag ti11 vår verksamhet.

llågon

Täby Vårjazz

under namnet räby vårjazz genomfördes den nionde årliga jazzi ribble Teater, 1öidag den 14/3 19g7. itirutom ett
progranl på stora scenen använde vi Tibbleskolans matsal som
extra scen och lokal för 9n något utökad servering. Nytt
för året var också, att vi hade två renodlade profisgrirpper,
lvlikael Råbergs storband och Egba, på progranmet. Det-sti"äv-samma konferenciersparet swanerud-t^littstiöm ersattes av Stephan
Forkelid i Teatern och Birgitta Andr6e i l4atsalen.

festen

TäFy vårjazz blev mycket lyckad ur de fresta synpunkter,
publiksiffran stantrade vid 215 personer.

nrcn

Täby Höstjazz
Den sista kaf6söndagen under hösten, den 30/ll 1996,.bjöd vi
på..ett utökat piogram, som pågick under större deren ai dagen.
I Hörsalen.presenterades.ett program, där åtta grupper späglade
iazzens olika stilar. I kafeteriån var det serveiln!'och än-utställning, som elever från Konstfack stod för. 97 bätalande be-

sökare konr till
Jul

Höstjazzen.

fest

Föreningens medlenmar fick återigen sin Julfest, när Jazz
Ambassadors spelade upp Bergstorpsskolans matsar den 13/lz
1986. Inte mindre än 147 personer deltog Festen.

i

i

Jazzrixdag

carl Zachrisson och Kerstin t,{allerman
vid Jazzrixdagen

Kul

turpol i ti

skt

i

rcpresenterade föreninqen
Helsingborg den 8 -'11/S 199F.

semi

narium

carl Zachrisson och sekr. Bo Nerelius..de'ltgg I ett kulturpoli-

tiskt seminarium, som anordnades av Länsuitäningiia"uunäe[-åir,
i'lusikforum den 30 - 31/3 på skyttehorms kursgårä pa riero. Uvri gt

F.d .styrel senredl emmen Guni I la Granström f'lyttade från orten för
studier
r' början..av verksamhetsperioclen. t'likael glommc-toö

då över hennes när-radiosändnin! i tördagsprogrammet studio
Futurum. Mikaels tid har dock iite räckt-till-för denna aktivitet, och vi har heller inte funnit någon annan ersättare.

.

För övrigt. kan man notera en jämn och hög aktivitet i vår
PR-verksamhet. PR-ansvarige Lars Hillbor! har försett såväl
lokalbladen som andra tidningar med uppgitter o* rå.-väriiamtret,
och vi har vid strategi ska til l fät I en' äien konuiri t in i :lokal
radosändningarna, framför allt i programnet seniorpuls. - -Sl

utord

Style]sen ser tillbaka pi elt givande år, som präg'lats av
och framåtsyftande ärbete. vi-tror ätt-rtiräningen även
i framtiden kan fylla sin plats i kretsen av allt
flera livak-

stabilitet

tiga grannföreningar.
Täby den 15/9 1987.

Styrel

sen

VID ARSMUTE MED JAZZKLUBB NORDOST
IglNq) !g!_qAg! zAcHRrssoN, KLuvJEvxeEr,r +s, ixsy
DEN 29 SEPTEMBER I987
PROTOKOLL FURT

I

.

Miitets öppnande
Ordftjrande Carl Zachrisson förklarade
härvarande väIkomna

2.
3.

Mötets. behöriga uilysande
I'titet ansågs behörigt uilyst

i

ditet

enlighet

öppnat och hälsade

de

med stadgarna.

Dagordning

Förslag

till

dagordning faststältdes.

Till

ordförande valdes Inger Koch.

Till

sekreterare valdes Berth Vinghammar.

Till

justerare

Lennart llal

tillika

I erman .

rösträknare valdes Mårten Nilsson och

7a.

Styrelsens Jerksamhetsberättelse
Föredrogs och godkändes.

7b.

Ekonomisk berättelse

Föredrogs och godkändes.

8.

Revisorernas berättelse
Leif Persson' som vid årsnriitet representerade revisor Torny Larsson,
föredrog revisionsberättelsen. I'tilet beslöt goU[annå Aenlärma.

9.

Frågan om antrarsfrihet för d.n avgående styre.ls.n
Revisorerna hade sin revisionsberättelse rekomrpnderat årsntitet
bevilia ansvarsfrihet ftir det gångna verksamtretsaräI. r'ltität beslöt att

i

att bevilja styrelsen ansvarsfiihät.

Inga motioner och inga förslag ställdes.

ll.

Bestärrnan{e om årsavg.iftens storlek

l6tet beslöt att behålla medlernsavgiften

oftirändrad.

2.

12.
'

Val av styre.lse för ett år
Valberedningen fiireträdd av Leif Persson presenterade sina förslag
till ny styrelse, nya revisorer och ny valberedning fiir det kommande
verksamhetsåret. Mötet beslöt att i varje punkt följa valberedningens
förslag.

L?.1--9rdffrendc
Till ordftirande valdes Carl Zachrisson.
!.?.?--!ige-e rdliirs! ge
Till vice ordförande valdes Lars Gottfriedz.

13"3--§e::tir

Till

kassör valdes

Birgitta

Andr6e.

L?,,1--§e!re!ersre
Till sekreterare valdes Bo Nerelius.

rie- !e9eggler
Till ordinarie ledamöter valdes Kerstin [,{allerman, Erik l,{aesterberg
och Lars Hillborg

L?. 5- -9 rdine

L?.§--§sPpl.een!er

Till

13.

suppleanter valdes Lars Biilow, Jan 0ttosson och Rune Henriksson.

Val_av två revisorer och en supplealt

ftir ett

år

1.3"I--Bevisgrsr

Till

revisorer valdes Tonmy Larsson och Äke [.Iikander.

11,?- -Bevi ggrg:sppleen!

Til:l

14.
15.

revisorssuppleant valdes Lars Dahlgren.

Val av valberedning för ett tu
Till ny valberedning valdes Leif Persson, Bernt Olofsson
Berth Vinghanunar,

och

Uvriga frågor
Persson framförde önskemål från JAN0-musiker beträffande
proportionen amatörer/proffs på Täby Jazzkaf6. Fler JANO-band

Leif

önskades

Föreslogs årsnriite med jamsession och n6jlighet till dans ftir att
locka fler medlemmar till årsmiitet,
Föreslogs att styrelsen beaktar ftir:slag tiII kaf§proEram från
musfker och publik.
Lennart tllallerman ftireslog att man borde göra ett ftirsök att
'ragga' ungdomar, både aktiva och lyssnande, via skolorna och
mus i kl ärarna
Föreslogs även tätare kontakter med kulturförvaltningen,fiiir att försöka
fiirhindra att olika kulturutbud inom kormunen 'krockar' med varandra.

3.
16.

Iftitets avslutande

Birgitta

Andr6e läste upp revisor Tommy Larssons specieila
revi sionsberättel se .
Leif Persson tackade styrelse och kulturnänrnd för det gängna

åre

t.

Inger Koch, kulturnämndens ordfiirande, prisade .lAN0 fiir

aktiva insats

kulturliv.
carl Zachrisson tackade de l3 medlermar

dess

inom Täby

klarade miitet avsl utat.

CuL..t''u*

son

deltagit och för-

{ <-'-4

Justeras:

Mårten Ni lsson

REVISIONSBER}iTTELSE JAZZKLUBB NORDOST

(

JANO

undertecknad revisor har granskat föreningens böcker
avseende tidsperioden 1/7 198G 30/6 1991. Granskningen
har omfattat äagbok, verifikat och Lokslut. Nå;;; ;märkningar på-de till
överlämnade redovisnlngshandlingarna föreligger ej.^mig

resurtat av den verkstärlda revisi.onen tillstyrker
jag att årsmötet
* faststälIer Baransräkning omslutande 22649: 13
* balanserar årets överskott
* beviljar styrersen ansvarsfrihet för den tid redosom

vj.sningen avser
I

\lallerftuna
den 24 september
r.
,l

u'r4Q

Tommy Larsson

1gg7

RESULTATMU{IilG
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Den minnesgsåa läsaren au Janss årligen återko'onanie reuisionsherättelser
kurmrer santruliht mgchet uä1 ihåg episuien mei uår få. hassör som reste
Auslralien uch Neu Zealani. Samtiiigt utrFhörie hehnuet sch hruhet

til1

au sh. antlcepatiua buhslutstransahtiuner ( hetgier ungefär: 'sm ui räkrar
in hiårag uch anöra intäkter sum ui hanshe sannuliht kan huuma att få fen
år framå[ så ser öet inte så åumt ulr (huhslutet alltså), sättarefis afim.

Itelt pliitsligt sch utan någun ssm helst fiiruarning har företeelsen (Iäs
fi hassören) återhunnnit i årets bohslut. lllina öishreta men Åuch efterfurskningar har giuit uiå hanåen att uår nga uch hittills uföntitliga
kassör eitåffit konsultatiu hjälf mei råi sch iåä. lJarifrån han sähert

uarje läsare ana. l)älplaceraie häll.ur lalar åock mest um iåi. Fiirsiihet
att hska hehållningen på pustgiruhrntut sum negatiu hehåltning uppiagaåes.
Behål.lningar shall mafl se pusitiut Få!

fiirts unåerhanål.ingar mei €eleuerket ssm resulterat i att
JfrNO höft in sig i en de1 i telefmhatalugen. Att nan inhanålat 'Din Del'
har ui öuch suår! att förstå. Ui burie uäl uara mera irtresseraÖe au
'tJår De1,. fiirslaget 'Dess åel' från harmsniintresseraå meilern riinte
ringa gehör. Dessuttrn har ui nunera auancerat från åe guLa siåurna titl
ie uita. gi11åt mig Fåminna fit iazzens ursFrung....
Årets huhslut har helastats mei ett antal uttagsaugifter. Iiir att minimera
åessa tii.l hrmmanie år föreslås ett ahtiuare utngttjanåe au greiluttaget
( inhöpt på Dumus Damehipering för tuå år seian au en någnt tsinanie hassör)
Driijsmålsriinta uppgåenie tiirl- 18272 hunie efter hårÖa fiirhanålingar neibringas till 18:70. Ett lsuuärt initiatiu.
P& Jazztesten anorånaåes 7 st lutterier. ,Jår hsntrull uisaie att 8 st
uintter åelats ut. Någsn åttunie uinnare har åuch inte Fåträffats uarfiir
öenna uinst i bshslutet hshats såsuut uirtuell uirst uch såleåes ej sgns
llnåer året har

i

öetsamma"

i(luhhens uerifihatitrner, hassabuh, hanhhiicher mm. fänraras rumera i plasthasse från ,ilja f,ine. d.s.m räntehesheö åuhumenteras på unÅerlag från

fillla

Line..-

Ebt antal nga utgiftspuster har tillhummit unÖer året. [apetrullar,
tapethåIlare, spritpennur sant tillhehör ti1l 'pistolen' !! Sarrbanået
bTLL sazzmusih hununer att efterfrågas gå årsmiitet. I(an stgrelsen nöjahtigt förhlara sig har ett stsrt steg tagits mst ansuarsfrihetens
hehunraersfria tilluaru e1ler lättraiens such. llten til1s ciss (iess) ...
xee§
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Stor amerikansk import!
senaste

Vi satsar på: - personlig service
htigsta ljudkvalitet
beställa
Och hos oss kan du
vad som helst
- utan extra kostnad.
Och du lcan naturligtvis lyssna på våra skivor innan du bestämmer dig.

Tulegatan 37, 113 53 STOCKHOLM, Telz 08/3289 88.

GRANN.

JAZZFEST
KOMMUNEN
"Maratonjazz

i

Vallentuna" skrev

lokaltidningen Södra Roslagen
som g'ick av stape'ln
på Vallentuna Teater 1ördagen den

om den

stora Jazzfest,

10/10, Tio grupper med inalles 40
musiker, de flesta boende och/eller
verksamma i Vallentuna, deltog.
Fest'l i gheterna i nl eddes med

att

kulturnämndens ordförande, Ove
Hahn, med utgångspunkt från sina
egna erfarenheter belyste iazzlntressets utveck'l'ing under de senaste

trettio

åren. Han prisade bl.a

JAN0:s insatser.

vidtog en ovanligt variat'ionsrik och humörfrisk show.
Ytterst person'lig jazz av äldre
Sedan

stilinriktning bjöds av Kårsta

Jazz; Peter

l,lah1 berg presenterade
mycket unga e'lever och ett eget
Projekt, där den unga och helt
oannonserade sångerskan Rigmor
Gustafsson och Vallentunas coming
man på bas, Roger Krieg, till-

drog sig berättigad uppmärksamhet;
Lars Blilow lät höra sig nrcd en
debuterande komptrio; Leif Persson
Combo kunde presentera Bengt
Hansson på bas och en rad hel t
nyinstuderade låtar; och de
mera väletablerade grupperna
gjorde som vanligt väl ifrån
sig de också.
62 betalande var där.

JAZZ I RADION
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6/rl 22,00 ?3

Rv INGE DAHL

BE BOP SPOKEN HERE sön.rr nÄrreeÅno
JAZZKRONIKAN ALExANDER AGRELL, PÅL ERIKSSoN

t2/71 21,30
t3/77 22,00

JAZZKRUNIKAN REPRIS
IIVIPROVI SERAT VARJEHANDA r, rvlr LLRorH, A, MÅRD, L, svANTEssoN
JAZZBET0NAT HrcroR BTNGERT

75/77
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CLUB

JATZ

REPRIS

IiVIPROVISERAT VARJEHANDA REPRIS

JAZZKASERI nv eöRRx suöeReu
JAZZ|VIAGAS INET LARS r,lESTI N
JAZZIVIAGASINET REPRIS

JAZZ PA SCHARINSKA
FESIIVALJAZZ SAMMANSTÄlTo Rv INGE DAHL
JAZZ PA SCHARINSKA REPRIS
JAZZ-A-DU rNGE DAHL ocH JAN oLSSoN
JAZZ FRAI\ IVIALIVIO
JTSSES JAZZBAR JENS LINDGREN
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