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Sekreterarens funderi lgar

:

OM KULTURPOLITIK

Rikskonserters t'idning Tonfallet ägnar
en stor del av sitt sommarnummmer (5:87)
åt musiklivet på Gotland. En mycket
grundl ig*och I lirori k genomgång : Den
vackra ön med sina 56.000 bofasta invånare ger ett tydligt exempel på hur
vår kulturpolitik kan fungera. Eller
kanske

rättare: inte

fungera.

Det gotländska musikintresset är stort
och det tar sig mångahanda uttryck.
Kommunala musikskolan har t.ex 18
elevensembler. Folkhögskolan i Hemse har
en mus'ik1inje. Spelmansrörel sen lever,
körerna är 1egio, det finns mus'ikför1ag
och'inspelningsstud'io. Sedan början av
B0-talet finns en musikförening, som
är förankrad bland främst öns yngre
musiker. Den bildades för att ge dem
rep-1okal er och spel t'il 1fäl I en. I
dag äger föreningen den fastjghet i
Visby, som 'inrymmer nedlagda biografen
Roxy. Man har köpt den genom att ta
upp ett stort lån, och 'i den ombyggda
bion ger man 30 - 40 konserter per
år. Programutbudet omfattar rock,
kammarmusik, nut'ida musik och iazz.

Lokalradion heter Radio Gotland och
har en uttalad amb'it'ion att spegla
det I okal a mus i kl 'ivet i hel a dess
bredd. Det sker både i spec'ialprogram
och i den dagliga raciiomusiken.

Lyssnars'i ffrorna är'imponerande.
Program med klassisk musik kan exempel-

vis ha 12% av öns lyssnare. "Det är
för att det är lokalt", kommenterar
radiochefen, den 'inte helt okände

hel vägg
med 'inspelningar av lokal musik.

Tommy

Wahlgren. Han har en

ful I
Det mesta har man samlat 'in genom
att spela in "l'ive" elIeri studion

i

Visby. Men trots

använder sponsorer

att

rad"iochefen

('i strid

med

radiolagens § 12) blir det inte
pengar över för annat än en symbolisk
ersättn'ing ti I I nrusi kerna. Några av
dem har t.o.m fått nöja s'ig med
betalning i form av kopior på de
egna'inspel n'ingarna.

alltså, här som annorstädes. Men det finns en sektor

Knapphet råder

där pengarna flödar: Regionmusiken.
Den består dels av en stråkkvartett
(som
Stockholm) de'ls av
22 heltidsanställda musiker, mest

bori

,

blåsare, som konmit inflyttande
från fastlandet. De betalas av
staten, d.v.s av dig och mig via
skattsedeln. De får drygt en halv
mi'ljon kronor per år ti I I dri ften ,
plus runt sex miljoner per år
till lokaler, löner etc. Märk väl:

M'i1joner. Per år. Det kan jämföras
med kulturföreningen i biografen
Roxy, som drar sig fram med hjälp
av egna uppoffringar, 70.000:- från
kulturnämnden och stöd t'ill en
hel tids- och två halvtidstjänster.
För dessa mi'ljoner presterar
reg'ionmusiken c:a 100 spelningar
varje år för krigsmakten. l{an gör
därutöver en (1) offentl'ig storbandskonsert per år i Visby, besöker
ol i ka 'insti tuti oner med smågrupper
och gör - under turistsäsongen en del parader och utomhuskonserter.
Under namnet Visby Storband gör man
dessutom konserter på fastlandet,

t'i1l

dumpade

priser.

blir det som bekant en musikreform vid årskiftet. Regionmusiken övertas av landstingen och
på Gotland, som saknar landsting,
bildas en musikstifte'lse, som ska
fördela resurserna. En musikchef
ska tillsättas, och det lutar åt
att chefen för regionmusiken bl ir
vald till musikchef - också! Kulturnämnden anser, att han kan klara
båda sysslorna samtidigt.
Nu

framtiden säger regionmusikchefen,
på några "dramatiska förändringar." Och på den

0m

att han inte tror

punkten får han nog rätt, dessväme.
Regionmusiken kommer att få resur-

ser, det övriga musiklivet får
klara sig bäst det kan, så länge

det orkar.

det är helt 'i sin ordning,
anser vice ordföranden i regionmusikernas fack-klubb. Att regionmusiken skulle utgöra något slags
hot mot övriga musiklivet förstår
Men

han 'inte. "Det är en form av
m'issförstånd från frilansarnas:
sida", säger han. "Det står
ju var och en fritt att söka ti'll
reg'ionmusiken om han tycker att han
vill musicera på det viset."

Ar det inte hög tid för en
kulturrevolution i Sverige?
BN

INFÖR JANO-HÖSTEN 1987

Hej aIla medlemmar och jazzvänner !
Vi ska väl inte tala 0m den sommar sorn gätt det blev väI nästan
bara lJuset sorn kom! Men jag hoppas att mänga av Er haft nägra fina
musikupplevelser. För mig blev det DLzzy Giilespies Storband och
Stan Getz Trio.
Höstens verksamhet

är ti11 stora delar klar,

i vart fall

kaf6kvä11arna.
Vi k0r igäng igen söndagen den 20 september. Programinriktningen är
oförändrad: god amatörJazz med f0rankring trakten samt några proffsinslag. Här ingår inga mindre än James Moody med Ake Johanssons Trio'
den 4 oktober. Vi
ocksa fä yngre iazzvänner ti11 klubben, bl a
gen0m en särskild jazzfunk/rock-kväIl
höst. Och vidare att det btir
mycket bra Jazz Iördagen den 10 oktober vallentuna Teater.
Så har vi det sedvanliga ärsmötet 1 september. Jag hoppas nu at det
denna gång kommer många fler "vanIiga" medlemmar än tidigare. HittilIs
har det för det mesta varit ett par sådana, förutom valbererJningens och
styrelsens ledamöter. den här vevan är det viktigt at tala 0m att
styrelsen vid mötet den 15 maj bestöt att skjuta pä 1988 ärs jazzfest
från våren
nägon gäng på hösten.
Vä1 mött på Täby Jazzkafö den 20 september ! Eh La-bas reklamspelar
Täby Centrum Iördagen den 19 mellan 12.00 och 11.00.
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STOCKHOLM

JAZZ & BLUES

ALL STAR FESTIVAL

ledn'ingen och en del av det som
egentligen var den gamle mästarens

eller

soloutrymme svarade

Skeppsholmsfesten, som den vanligen kallas, gick i år för åttonde
gången. O,nfattningen var den största
h i tti l l s : Sju fest'i val dagar, gruppera'

de kring två veckoslut, fylldes ut
av tre konserter, som andra arrangö-

rer ordnade i

andagarna, dvs
måndag-tisdag-onsdag i skiftet iunijul j . Fest'i va1 stjärnorna och -banden
förekom dessutom på många andra hål I
"i stan , på k1 ubbar, 'i gaml a Musi kal i ska
Akademin, i Skeppsholnrskyrkan och på
mel

1

två båtar.

Ailt

som

allt

blev det 58 grupper,

förutom rock- pop- och gospe'lgrupperna 'i mellandagarna. Jag besökte
Holmen sex av de ordinarie festdagarna (och hörde dessutom Carola Häggkv'ist och Andr6 Crouch den 1/7).
Jag hade skaffat mig ett s.k festiva'lpass genom SJR. Det kostade 350:för sex stycken besök; så iag måste
utan vidare erkänna, att jag fick
höra mycket musik till en rimlig
kostnad. Mycket av det iag hörde
var bra också. Jag hade t.ex turen
att få höra l,l'ichel Petrucciani
honom

för

var

de@

m'issade

han var annonserad som näst
s'ista attraktion den första dagen,

spelade'i stället som nummer
Jag upptäckte två för mig
nya storheter, saxofonisten Courtney

men

två...

P'ine och kubanske trumpetaren

ÄFtlro Sandoval. Och iag fick höra
etJ sJsensaäTT6nel I t bra och mycket
ungdomf i gt band från Pol en, Youlg
Power.

glest med pos'itiva
överraskningar. Jag kons'baterade
dock, att gamla kända favorjter
som Eddie Hamis, Phil Woods, DizzY
G'iIIespfe oCh_Sqn @ mer än-väT_
lqa
ställda
nogf, sf,al
till-mTna
I I m]na mt
levde
levde upp t]
zzy
I
t
D'i
el
förväntni ngar. Speci
, sorn
qamla
gam.la
presenterade
arranqeman
arrangemang
nåqra
oresenterade några
från 1946-47, och fick dem att låta
fullkomligt daggfriska. 0m man nu
kan kalla ett paket dynam'it så...
Han hade ett ful I ständ'igt otro'ligt
storband med sig, med solister som
Steve Turre och unge finländske
äTt-fixoTbnT-sten Jukka Perko och för
Annars var det

förträffl ige

kronprinsen, Jon Faddis. Det var
verkl i gen mycRet-fiTlTredsstäl I ande,
och detsamma kan sägas om Getz, som
tillsammans med Kenny Barron,
Rufus Reid och VTcIorGTs gav
treffitäTen prakTFuJJäsTniöT1 i ga avsl utn'ing . Vi d det 1 aget hade dessutom de popinfiuerade ljudteknikerna
hittat fram till en acceptabe'l ljudb'ild (med reservat'ion för pianot det instrument som sämst k'larar popfol kets nertoning av mellanregistret).
För övrigt var det tyvärr gott

om 1ånga och

bitv'is

ökenartade

transportsträckor. Programmet innehöll oproport'ionerligt många trista
fusionsband och rock- och bluesgrupper som gick igenom sina gamla
rut'iner som slamrande tröskverk.
ttlånga av de bästa företrädarna för
samti da i mprov'i sati onsmus i k var i
Europa den här sommaren. De dök upp
i Haag - och en av dem, Miles Davis,

kunde man höra på Gröna Lund. Men
Skeppshol mens prograrnmakare bedömde
dem tydl i gen som o'intressanta .
Kritiken mot denna egendomf iga
politik växer för varje år, och det
finns också en del att säga om de
något lösl iga organisationsmetoder
som t'i11ämpas. Eri k Centerwal I i
Svenska Dagbladet frågade (7/7 -87):
'l . . var f i nns det mus'ikal i skt nydanande? . . . festi val en har bl i cken
riktad bakåt mot de stora pubiikdragande stjärnorna". Johan Scherwin
i Dagens Nyheter skrev: "Det
här året har de konstnärl'iga kraven
klart fått stå tillbaka för de ekonomiska och kommersiella... Framtidens
festivaler bf ir hopplöst utslätade
om inte namn som David lvlurray,
Jack De Johnette, Keith Jarrett,
Art Ensemble 0f Chicago och Per

Henrik l,lallin kommer med... Till
nästa festival hoppas jag att Sweden
Festival s sl'ipar sin organisation
satsar på färre artjster och
ger de stora namnen 1ängre speltid.
Vidare att information om ändringar
och återbud finns att ti1'lgå v'id
entr6n.

"

En tänkvärd önskel'ista. ivlan kunde

t111ägga; Fler konferencierer av

Monica Domin'iques ka'l'iber. Hon lyckades hål I a rent framför scenen, vi I ket

verkligen underlättar för

i första hand vill

BN

lyssna!

dem som
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Du

har

0m Du

tre alternativ att välja pä:
betalar:

200:

fär Du:
Ett medlemskort i JAN0 och
FRITT inträde ti11 a1la
Sä

rD

ordinarie caf€kväIlar

under

hösten -87 och våen -88.

Ett

medlemskort

i

JAN0

för

hela famlljen (f0r alla

250:

som

bor pä samma adress) och
FRITT inträde för alla

eD

familjemedlemmar pä

alla
ordlnarie cafökvällar under
hösten -81 och våren -88.

50: -

FOR ICKE MEDLEMMAR KOMMER ENTREAVGIFTEN

Ett
Du
Du

TILL

medlemskort

i

JANO men

betalar 252- varje gånq Du
gär pä jazzcaföet.

JAZZCAFEET ATT VARA

40:-

LOGANTAVLINGEN

Vår ordförande Calle Zachrisson

sig utlyste vi för mer än ett
r sedan en tävling om bästa
slogan - en kort, slagkraftig meing, 1ämp1ig att trycka på Ttröjor och liknande. Efter ett
antal för1ängningar av tävlingstiden kunde vi slutligen räkna ihop
inte mindre än nitton förslag.
Styrelsen kastade en blick på dem
vid senaste ordinarie vårmötet, oc
efter omröstning fastnade den för
ett snillrikt förslag, hoptotat

har tagit hem två fina placeringar
i Jazzfrägesport den här sommaren.
På Jazzrixdagen i Helsingborg kom

Calle på 5:e plats och i slutet
av juli var han med i det segrande
laget på Rosenhill lazzgizz i Grödinge.

av PR-ansvarige suppleanten Lars
Hi'l1borg. Tol v röster f ick hans
snillefoster, som har följande
1

ZZI RAGESPORT

JA

blev lite av en 1ångkörare. Sonr de
st minnesgoda kanske erinrar

ydel se :

JAivlts i{00DY

AKE J0i.lANSSONS

IRIrI

AZZITABY.DE-DU
En eller annan styrelsemedlem
ndrade på v'il ket sätt jazz i
äby skul 1 e överg1 änsa exempel is jazz i Vallentuna. Men omröst-

ing är omröstning, och det är
äl inte säkert att det blir
gra T-tröjor he1ler...

ars l-lillborg blev i varje fa11
lad och dessutom två LP-skivor
'ikare. Vi kan därutöver ti I I -

ägga, att på andra plats 'i omröst
ingen (sex röster) kom förslaget
JAZZ - AHA"... Först på tredje
lats harnnade ett förslag från er
'i 1 1 g'i
vne sekreterare. Det f i ck
em röster och gick så här: "JAZZ
FRISKVARD". Vilket åtminstone

r sant, eller hur?
tt göra en riktigt bra slogan
r förvisso inte det lättaste!

l*ir karsteJ.latlolen har gjort flera lyckade tr:ro6er I Sverlge.
kritlker s",n Frbrrk El,cJcEe att J€nes
rcoays perscnffga odl vi.rle.psa sa:ofonspel passade trj.Cls bebcpjazz
Den

Det börjaae vår'en 1984. såveil

som

rEnd

t

handske.

Janes l'body

har gerur ålen

blivit

en Gilbekant och tdir

lazzestrader. nedan 1949 gjorde han

i

arcist

sltt första g:rstspel

några krassrska jazzi-nspetnrngar ned svenska

på våra

sqn leanlterade

lazzerltsr.

Håns

versiqr

åe lbod for love, kallad lbody-s !,bod for Lo\re, har blwlt en
larrorit blard vokaristcr scm xug ereasrrre, Eddle Jefferscn och Georgie
Fane. l,Lnera händer det atr r,tcody sjärv sjunger sitt befila artsolo...
Jares lbody åir född år 1925 I Savannah,Georgia. Farnirjen thrBtade tld.fgt
ci}l Nerark, N6, Jersey, r.rarifrån en armån ber&o säofcni-st oclcså kourer,
av f'm iJt

vla)rne

Shorter.

Efte a* rta iilLfjc* su: ränpllxt i r.119va5net började boe,
e.
ol*a orkestrar. Ilan krn 1 kcntakt ned trurpetaren DavE &rrns scrn=sr
i sul
rekqmenderade l.body cill D1zzry GLdespie;son I nLtten av 4o-tå.let sått
samEn ett storband vars m.slJ< stctrlle bII rernlutlorerande.
Drzry bertivoe err tenorsollsE eh l,loody f&r< blrta ut slr, altsar( rllct d6E,
suire irstrlutEntet. EftEr att GiLlesple rrrer 3azzknsen i början av
5o-ta1et tuingats l€sta 1rI lrandoJ<en eh lösa qD sitt bani, spelade
l6ody dJ<son Gillespie, rhythrn and b}:estärgad. m,slk, ofta trcp real
sin garue vtin Dave hrrns. lted ejr garlskÄ rEterogeo saruirtq rn:siler

sorde

tnn en serie rnsperni.ngar på mårket preseige, \rarav en der åtenrtglvlts på

N

orc-

LiJl clrtespie rs63 octr spelade I tnnpetår€ns.{cEtrtett
han hanrrade 1I:c yegas d:ir tlan rttll.rtngade någlc-a år I
orkesterdjJet på ect nojeserrhllssenEng.
lihn en älcta jazznrslxer scrn !bod!, tröttrade nfirrligfE\rls. Snart fann vi
llcody återrärde

i

sex

år, iltrlan

rssn

1 grarrDfmstuÅios och på jazzfestirraler. Någa minnesviirda alhnr
dr nog tEns båsta oidraq ctetta decenrliul.
J:ues Mcody är ]l,te bara en hirgst personlig. id;ri} octr vrrärs solist
på cenor- eh altsa:6fcn. Iran ,iir oct<så en rysance flöjLisu,
enda,: jåinrfööara kollegor ;tr tra$ti-dne Erlc Dorphy och nya stjit,:nän JarEs r.Er^rrsr.
på måirket lfiLestcne

Pi$Listen Åke Johansscrr, sedän nanga ar bosatt

åitnstå jaz4unister.

SfUUu'se?LES

r

Borås, hör

eL[

EurcF"s

br a spelat red Qpposrte cor'ler och errister
Bo=tedts hr&rtett. Åke har :iverr ac!<crpanjerat mårga uLlän&ka
sst:ster, br
frloaktuerLe f,ts:cer codcn. Iian har
neåo:srJ<er I baslstert KJetr
'tnån<ta
Jansscn, sam också spelar rrEo OFposl@
Coner, ctr lrrteEntru[Elagren
Rrle Cårlsscn.

Ean har

6

PROGRAM
TABY JAZZCAFE

C

18.00 21.00

Söndagar kI

20Ig

BIBLIOTEKET TABY

SVANTE THURESSON KVARTEIT

S.Thuresson voc, Gösta Rundquist p,
Sture Akerberg b, Egil
dr.
"lohansen
Mycket välkände och uppskattade Svante
Thuresson inleder säsongen. Det är
första gången han besökär oss, men
'i hans kompgrupp hittar vi ett par
gam'la bekanta storfavoriter. Ni har
kanske hört det här gänget, det har
varit med en hel del på senare tid,
bl.a på Blidösund, och vi kan nog
lugnt räkna med en riktig fest!
21

/9

CARR-HAGSTROM DUO

SVANTE SODERHOLM KVARTETT
Duon: S'imon Carr, Hans Hagströnr g.

Kvartetten:
Isaksson

Roxströnr dr.

4/10

Sättning;
Johansson

Rune

Trlo

James l4oody ts, Ake
p, Kjell Jansson b,

I

åtar.

Carlsson dr.

iil;f[irl;ffiill|ilillfiI
villkoren inte får ta in flera
så. Vi räknar
att ha
på prats

med

kassan
17.00

iirax[ erter kt.

ts

Bohman

, I,le1 ker

b,

Kurt

Duon gör ett kort program på c: a
45 minuter. Den spe'lar en mycket
dynamisk slags jazzrnusik, men utan
att spränga några 1judva11ar.
Kvartetten , som ju 'innehå1 1er
enbart gamla Jazzkaf6bekanta, spelar
jazz i traditionen, mest standard-

JAMES MOODY

med Ake Johanssons

S. Söderhol m

p, Patrik

än

.

,'Cke hed/"*(Q:-

JAZZFEST

JAZZ OCH FOLKMUSIK

Lördag den 10 oktober kl. 12.30 bören stor kvalkad av jazzgrupper
med förankring i grannkommunen Vallentuna. Inte mindre än tolv grupper står på programmet. Yngsta musikanten är 7 år, övriga är något
äldre och några är lite över 50.
Spri dni ngen på ol'ika sti I ar är också ganska stor: från trad till
soul och funk. tlär är namnen på de

tycker vi är en spännande kombination. Vi v'i'll därför gärna
fästa uppmärksamheten på några

jar

medverkande grupperna

:

and Band, Adams
Grop, Peter l'lahlberg & Christian
Tancred'i, Forkelid & Forkelid,
Kårsta Jazz (f.d Ekskogens ElitBl ommans D'ixi el

I
0
I

Combo , Swi ng'l and Kvi ntett, Kayza
och Lars Btilow Small B'ig Band.

Platsen är Vallentuna Teater, som
1 igger vid Val lentuna station
(Roslagsbanan stannar där, liksom buss 601).

-O-

tåI både att 'lyssna
på och att dansa till; deras

lvlusiken

platta heter Utsocknes låtar,
skivmärket är Hurv, Caprice
di stri buerar.

levande maka, L'is Jones, som meddelar
att ett Thad Jones-säl'lskap har bi I dats.
Säi'lskapets ändamål är, att hedra Thad
Jones-minne; första åtgärden kommer att
bl i resandet av ett Eravmonument och
att säkerställa gravens framtida skötsel.
Thad Jones'födelsedag, den 28/3, kommer
man

upprätta ett

b'ibliotek med Thad Jones kompositioner och
arrangemang, 'inspelningar av hans verk,
videofiImer med honom etc. En diskografi och en bibliografi är under arbete
och man v'ill gärna inrätta ett Thad
Jones-stipendium för lovande yngre
musi ker.

spelar musik
sörmlands-czardas

ORIENTEXPRESSEN

från Balkan,

och fus'ionsmusik i 7/16-takt.
Bland medlemmarna finns Lars
Btilows basist Bo Pettersson.
Senaste LP:n heter Havana
Club, skivmärke Urspår; SAM
d'i stri buerar.
och

Vi har fått brev från Thad Jones-efter-

vill

'leds av spelmannen
Anders Ros6n. Gruppen innehåller
l,lari Selander voc, Roland Keijser
sax och Ove Karlsson cello.

KVICKR0T

THAD JONES SOCIETY

Vidare

turer.

UTDANSBANDET

kapell), Kårstakören, Happy Jazz
Sextett, Soul Clinic, Leif Persson

att firas.

nyutkomna plattor av svenska
grupper, som hämtar inspiration
från ol i ka fol k'l iga musi kkul -

innehåller Arne

Forsän

Ulf Akerhielm; experten på

Gästrikelåtar Sven Ahlbäck spelar

fiol

och Susanne Rosenberg

sjunger. Två LP finns: Kvickrot
heter den ena; den nyaste heter
Ogräs. Båda på märket Siljum och
SAM-di
Som

stribution.

framgår av de uppräknade

namnen

rör det sig om framstående

improvisat'ionsmusiker, varav några
hör till de främsta av våra iazzmusiker. Och att jazz och folkmusik kan ge intressanta resultat
när de möts vet vi.
BN

Alla

Thad Jones-vänner och beundrare
attt bl i medl emmar i säl I skapet. Livstids medlemsskap kostar 250:svenska kronor, men även bidrag därutöver är välkomna. Adressen är Lis
Jones, Bavnebje rgspark 65, DK-3520
Farum, Danmark. Postg'iro: 45 2 95 0Z 02.
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HANINGE JAZZKLURB

startade sin höstsäsong mgd oii
Jazz- & bluesfest, som ägde rum
v'id Rudans Gård i Handen den 29

och 3o

PRESSOVERSIKT AV JAZZPROGRAI,I

I

P2

I
l'led reservation

årgrsii. nuiiäÄ-är-r,ärt- |
tre tisdags-

för ev. ändringar......

1.9

19.30

Min jazz

?.9

14. 00

Min

3.9

2r.30

6.9

14.00

I

8.9

19.30

blir:
l
29/g Gustavo Bergalli Kvintett

9.9

l4 .00

Jazznytt (repri

10.9

21.30

Club Jazz - direktsändning fr Fasching
Club Jazz (repris)
Jazzkrönikan (Påt triksson, Alexnader Agrell
Jazzkrönikan (repris)
Jazz på Scharinska. Umeå
Jazz på Scharinska (repris)

programmet utgörs av

kvällar i restaurang Najaden,
som ligger i Folkets Hus i

I

Handen. Gugge Hedren'ius fram-

träder alla tre kvällarna tillsammans med s'in Caf6trio och

I

de gästande grupperna

t

27/10 Nisse Sandström Sextett
'24/11Claes Jansson med trio

I

Kl.

t

får man vart tredje besök gratis (även besök under

I

är

19.00 börjar det, entr6n
30:- och om man är medlem i

kl ubben

vårsäsongen

13.9

14.00

15.9

19.30

r6.9

14.00

17 .9
20.9

21 -30

r4.00

t

lmproviserat varjehanda (Thomas Mll lroth

Anders Mård, Lars Svantesson

Improviserat varjehanda (repris)
Jazznytt (Hans Fridlund)
s)

22.9

r

9.30

Jazzmagasinet (Lars

[estin)

23.9

14.0C

Jazzmagasinet (repri

s)

24.9

21.30

Jazzforum: John Coltrane

I

räknas).

jazz (repris)

27

.9

t

29.9

4.00

r9.30

del 7 (Bertil

)

Sundin)

Jazzforum (repris)
Radiojazzkl ubben (El ise Einarsdotter,

Curt Lurdberg, Miche Söderlundh, Bosie Broberg)

0

?tt

e;
/frzz
Tnrebr!,

(

30.9

14.00

Radiojazzklubben (repr is)

l.

r0

21.30

Improviserat varjehanCa (Lars Svantesson,
Anders Mård, Thomas Mi I I roth )

4.10

14.00

Improviserat vårjehanda (repris)

6.

.l9.

Jazznytt (Hans Fridlund)

10

30

7.10

r

B. r0

21.30

4.0c

Jazznytt (repris)
Club Jazz: direktsändning från KIubb
Fasching

1t.10

t

,3. t0

19.30

4.00

i

Stockholm

Club Jazz (repris)

Jazzkrönikan (pål Eriksson,

Alexander Agrel I )
14. t0

14.00

Jazzkrönikar; (regri s)

15. t0

21.30

Chartie Haden Liberation Orchestra

r8.10

14.00

Charlie Haden Liberation Orchestra (repris)
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TILL HAAG I ÅR IGEN !?!?!? FÅR DU ALDRIG NOG ?1.?I?1.
undrar vänner och bekanLa, när jag för f'järde året i ra6 planerar
ännu en iazzresa. För mig finns bara tvä sjä1vk1ara svar JA och NEJ!!!
Det är nog, som en av mlna medresenärer (RonUan ) säger:
,,Vj_ är all'a
som åker på dessa förträff'1iga resor "Haag-missbrukare" och borde
kanske komma under vård. Beroendet diimpas något direkt efter hemkomsten
{förmodllgen beroende på total utmattning))."unoer-iia*, höst ti11 vär
hå11s detta beroende på en någorlunda accepLabel nivå genom gmä iäzzdoser varje vecka på Täby iazzcafe ocrr någän gång en tur in ti11
ti11^Faschlng och Stampen. Både man sjä1v ocrr-om[ivningen
"iä"'
börjar fram
på vårkanten t|o, aLt man är botad från denna jaäzbaci;11 och
att man
kanske trots a1lt har kommit ifrån sitt beroende. Men DÅ KOMMBR
SKEPPSHOLMSFESTIVALENoch efter två veckoslut på denna holme så är det
könt: -MAN MÅSTE HA EN STöRRE DOS!! Och man u*i ,ä"
,ä" kan f'å en
och så ar ilärn-på väg igen
"åÅ'
Numera veL jag vad som komma ska11, så jag
bokar redan på hemresan, plats på
nästa års Haag-resa.
I är llksorn tidi gare var utbuden
på fne North, Sea Jazz Festlval
enormt, c:a 25O olika muslker och
grupper spelade på tre dygn.
Hääärligt ! ! !
Mina tre favo- '!, ,:1, otd noy Hargrova ptays
lead-trumpet in the Dallas Arls
ri-ter från
Magner
SKA DU ÅKA

ffi

årets festival ser Ni
här och jag

säger bara:
Hå1l ögon och
öron öppna om

i

dom kommer

närheten
Dom är

High School Lab Band
whare he will be linishing his senlor
year in 1988.

ln JUne he appeared at the
Caravan ol Dreams in Fort Worth
with bl/ynton Marsatis, Herbie
Hancock and Frank Morgan and
wtth lhe Dallas Symphonv
Orcheslra in a Dailas pop_"on"urt.
A sensalional trumpet player!

!

FBANK MORGAN

fantast iska
alTa tre!

Kerstin

who tooks up the name
Morgan in lhe vailous
reterence books wiil ba brcught
up

lWole
rrank

W

short. Absolutely nothing. But
luckily there's Fred yan Doom,.
gem of a book ,Lost Hotoes, De

V-orgeten Hetden Van De Jazz, (Van

ROY HANGBOVE

Gennep, tgg6) to provido a
solution: Frank *torgan (b.
Minnaapolis, z1rd Decenber tgsg)
is one ol thoso people whose tile
has been governed by bad luck,

heroine and pilson sentencas. He
was given the nickname ,Littto gird,
back in lg48 in Los Angoles. He
mdcle his first recordings at lg _
as sideman with ferry Clarke and
Ward€ll Gray
in t9S5 he
- and
racorded lho llrst
of his own

Tha 24-year_old

'J:#:|;;1,:;yfl!if:,f 1H,",
For a number

1!1,?t!r:
1:d lis btothil

ot

yearch

John ted lhe
y?.:::!r,Btothers Bis ad aand,
rouilng.Japan with lham
and

Jfi:i "rzi::{ ;,,nlJ1,t ii, r

1.;i; Clark Terry
wnare

bok him untla
and hetped his careor or,
trs way. James Morrison
will
app.oar as guest soloist
with
vanou_s bands al the
North Sda

*.C
?.::

"------..rF--. L \i

Ja2z Feslival_

albums, 'Gene Norman presents
Frank Morgan'. But still succoss o/r
a malor scale eluded him. ln Now
Yotk therc was a 'New Bird' in the
shapa ol Cannonball Adderley, and
Morgan lound himsell on tho
'wrong' side ot Amarica, tha Wast
Coast. fhare M g,tggnd'wilh Euddy
Colelta and Bob Cordon, and then
disappeared into San Ouenlin,
Chino, San Luis Obisbo and
Synanon. lUhen hls lirst album was
re-issued in 1975, Gena Norman
and Leonard Fealhar assumed that
Motgan had since dled. A
telaphone call lram Morgan to
Foather provad otherwl$e but lt stiil
took another l0 years lo overcome
the heroin, and Morgan's second

album, 'Easy Llvlng', was rocorded
1985. Feather wrole lhdn: 'ln
peak lorm and in t€rms ol postCharlie Parkil tradilion, Frank
Morgan ls the grcatest alto
saxophonlsl living lodayl'.
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