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Folkuniversitetet
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Jazzvänner

Sprid Jazzen!
Yärva nya medlemmar till JANO
och vinn vår tävling
Så här går det till:
Prata med dina vänner och bekanta'

Kom sedan tillsammans någon söndagskväll
till jazzklubben.
För varje ny medlem som du regisuerar

Alla som därefter värvat minst 5 nya medlemmar får en läcker sweetshirt med JANOs
emblem.

Och som 3:e pris får alla som värvat minst 2
nya medlemmar en T-shirt med JANOs emblem.
Om flera hamnar på högsta poäng, lottas
vinnaren.

erhåller du ett Poäng.

Du som viirvat flest medlemmar fram till den
}t3-g}vinner ett presen&on på 1 st LP-skiva
för varje ny medlem att inhandlas på
Skivspåret.

Så sätt igång redan i dag.

Redan nästa sÖndag tar vi emot de forsta nya
medlemmarna.

Lycka till.

Hei alla
gamla och nya
medlemmar!
Du vet väl att Du som
medlem i JANO har l Oolo
rabatt när Du handlar På
SKIVSPÅRET.

Allt i}ar,n!
Stockholms ftirsta
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Alldd senaste nytt!

Stor amerikansk imPort!
Visatsarpå:

pcrsonligservice
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hogstaljudkvalitet

Och hos ost li"n du beställa vad som helst - uta! crtre kostnad'
pe ,åii skivor innan du bestämmer dig.
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Visa bara UPP
medlemskortet
Tuleg.37,113 53 STOCKHOIJI, TFN:0&612 8988
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Säsongens dansanta afton delar vi
mellan två verkliga veteranband, kända
och välkända från otaliga Jazzfester,
kafdkvällar och festliga tillställningar av
olika slag runt om i regionen. Ny i Fossilerna är den Stan Cetz-influerade tenoristen, annars är det mest som det brukar
vara - och det brukar ju vara till belåtenhet...

Triö
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Bergenborg tp, Olaa Fermelin
plaoc, Rune Enlund b.
Björn Bergenborg har ni hört På ett
par av våra jam nyligen. Han odlar en väl

Trion: Björn

avrundad, Roy-Eldridge-inspirerad,
lyrisk stil, som inte har alltför många
exponenter just nu. Det melodiska är
bärande element och på repertoaren står
musik av Armstrong, Waller och Nat
"King" Cole.

Kvartetten: Carl Fredrik Orrie p, Biörn Alke

Summit: Bernt Rosengren, Nrsse Sandström
ts, Kenny Dr«p p, Sture Nordin b, Bengt

b,lohan Dielemans dr, Lulu Alkeaac.
johan Söderqvist har spelat hos oss
regelbundet sedan sina tidiga tonår. Han
är ju också en traktens son, om än numera
utflyttad till södra skärgården. Vi har hört
mycket av honom genom åren. Han har
arbetat med Mynta, Maritza Horn och
Lena Willemark för att nu bara nämna
några. Han har också låtit höra om sig i
mera kammarjazzbetonade sammanhang;
I trioformat och som solopianist. Den här
gången tränger han in i syntheziserns rika
klangvärld. Stämningsmättad, modern
jazz med nordisk grundstämning. C:a en
timme.

Stark dr.

har vi glädjen Presentera två av
våra främsta tenorister, ofta hörda här
hos oss, men inte i just den här mycket
omskrivna konstellationen. För två av
bandets medlemmar är det Täbypremiär,
nämligen Köpenhamns Kenny Drew och
vår egen mästerbasist Sture Nordin.
Kombina tionen Rosengren-Sandström
finns dokumenterad på platta och en
färsk inspelning, från i våras ligger på
skivdiskarna nu i dagarna. En högtidsstund för alla vänner av renodlad,
hårdsvängande bebop kan vi tveklöst
utlova!
Så

De två sista timmarna denna kväIl
släpper vi in svensk vokaljazz's Grand
Lady. Ni har väl hennes fantastiska
platta, "lazz i Sverige", på Caprice?

Eh-la-bas: Peo Österholm tp, Carl Hyberg
tb, Sören Rasmussen cl, Soen ErikBlom bjo,
Inguar Lundfeldt b,lngaar Wennborg dr'
Fossilerna; Mårten Holmberg tp, Håkan
Theorin as, Roland Harlestam ts,Tare
Nilsson bars, Bertil Hellman placcfuoc,
Tctrbjörn Ankarstao b, Berth V inghammnr dr.

Combon: Lill-Bength Erixon acc, Bertil
Fernqvist g, Lasse Karlsand b, Hans Ekberg
dr.
Lasse Karlsand hör ju till vår förenings
grundläggare, och den här gruppen är
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identisk med den han presenterade för
var päJazzkaföet. Det var i
fjol våras, och även den gången hade vi
jam på andra halvan av kvällen. Lasse
och hans vänner stannade och deltog i
jammet. Kanske kan vi övertala dem att
göra likadant den här gången, vi får väl
se. Lasse spelar som bekant kontrabas
numera och kombinationen ErixonFernqvist borgar för lätt bebopfärgad
dragspelsj azz av prima märke.
oss senast han

Huskomp et: Tommy l"arsson F, I an
Ottosson b,Ingemar Biörkman dr.

,$4c5

^

]ammet beräknas börja klockan 20 ca, som
vanligt har alla jammare fritt inträde och
vi välkomnar instrumentalister och
sångare av alla tänkvara slag och
stilriktningar - det brukar gå bra för vårt
åerfekta Huskomå att samordna alla
krafter till en omväxlande och väl
sammnahållen kväll.
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Basist söker inhopP
Tänkte försöka spela lite mer i
vinter och hoppar gärna in På reP
oeh liknande.
§pelar otrendig 40.talsbas.
K.G Aspman
076,2.792 95
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Straight Ahead

* Tommy Koverhult Kvartett
Kersti n Gabrielsson Kvartett

29

med Monica Dominique
Sånggruppen All Blue

Oktober
6

* Nina Brodd Trio
{. Soul Clinic

13

* Bergenborg-Fermeli n'Enl und Trio
* Summit Meeting med KennY Drew

20

DANS med Eh-la-bas Jazz Band
och Fossilerna

27
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Johan Söderquist Solo-SYnth
Lulu Alke Kvartett

November
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Leif Persson Combo
Lars Sjösten Kvartett
Christer Krokstedt Kvartett med
Eva Lindgren
Teachers Con Fusion

17

24

Lasse Karlsand Combo

* Jamsession med HuskomPet
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Vallentuna Jazz
Hjärnskrot

December
1

{.

Roger Moores Sol & Vår

* Ulf Johansson Kvartett

-Hya medlemmar
-SponsoreI
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Få om ens någon jazzklubb i Sverige har

ett mer omfångsrikt musikprogram än
vår }ANO har.
Genomsni ttskvali teten är omvittnat
hög och ett mvcket stort antal musikgruppeibereds sPeltillfätle varje år - såväl
proffs som amatörer'
Klubben är öppen för alla som tycker
om musik.
Vi tror att det finns många vänner i
vår kommun som skulle uppskatta vår
verksamhet. Men vi måste göra en ansträngning för att få dem till oss'
Öarf* kommer IANO i höst att gå ut
med en värvnings-tävling till medlemmarna med priser till dem som skaffar
flest nya medlemmar eller §ponsorer'
Tåvlingsreglerna finns på sidan 3'
Tveka inte att intressera Dina vänner'

Stockholms frmta special*ivaffir fbr

jazzochlånreidrt.
Alldd senastenYtt!
Stor annerilcansk imPort!
Vi ltsr p& - perralig srie - hogrtr ljudlcvdttet
Och hos ocs krn du bcstrlh vrd oo hclrt - uur-{tl kctr.diu (* nrturligtvis lysm pl vtur *ivor laara du bätlaer di6.
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