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Söndagar

25/1 NISSE SANDSTROMS

Stefan Gustafson tp, Johan Hörlän
N'isse Sandström ts, Göran Lindberg
Hans Backenroth b, Ali Dieridi dr.

p

Tenoristen, målaren och Iäraren vid

n,

sse Sandström,
mest uPPoch
är en av våra kändaste
jazzmusiker,
interäven
skattade
Ni

här gruPPen är vad
'idag: Han
presentera
han helst vjll
främsta
har en annan av våra
iazz'
musiker på piano och några av sina
bästa elever. Med undantag av a1tsaxofonisten är eleverna välkända
för Täbypubliken. Nisse har skrivit
det mesta av materialet, och På
egen begäran tar han hela kvällen i
anspråk, för att musiken och alla
de fina solisterna ska få veckla ut
sig. Det här är ett prem'iärprogram,

nationellt.

Den

som förverkligar det vi alltid vill
ge: Högsta tänkbara kvalitet och

dessutom generationsbl andning,

tradition och förnyelse!

NYA FRISKA TAG

I

MALACODA

KAY WELANDER S}{INGTETT

as

I'lusi kal i ska akademi

kl 18.00 21.00
1/2

SEXTETT

C

Malacoda: Lars Bi.ilow tp, vakant ts
l'1årten Moberg g, Bo Pettersson b
l4ats Jadin dr.

Swingtetten: Kay t,lelander cl
Hasse L'idström p, Rune Larsson g
Rune Enlund b, Robby Pondntan dr.
Den här kvällen sanmanför vi
nrodern, i4i I es Davi s-baserad jazz
med trad'i ti onel I , of örf a I s kad
swingstil. Bandet med Kay t,Jelander
innehåller idel för oss välkända
nanrn och I'lal acoda är numera något

av

ett

veteranband: Det gjorde

faktiskt sin första

JANO-spelning

redan hösten 1979!

8/2

SONANTE

LASSE MELANDER OKTETT
Sonante: Thomas Usterdahl ds,
Elisabeth Gustavsson P, Johan
Hackman g, Jan Hedin b' Ulf
Wetterhag dr.

GRANNKOMMUNEN

Vallentuna Jazzkaf6 ska fräschas upp
och återges den vitalitet det en gång
fakt'iskt-hade . Jazz' och dansvännerna i kommunen har dragit ihop en grupp
aktiv'ister, som ska ta tag i PRarbetet. Kontakterna med massmedia
komner att skötas av RQberto
Diinkelberg 0762/ 722 85. Kaf6et
kommer åtminstone på försök tjlls'lyttas ti 1 1 Ekebyvi dare att återf
gården. Den 6/? spelar Blommans
Dixjeland Band, och det bljr en rad
andra muntrat'ioner också, utöver
den dansverksamhet, som hör tjll
Val lentuna Jazzkaf6.

Lasse l4elander:

Stig Söderqu'ist tp

Björn Järvheden, Dick Nilsson as
Christer Krokstedt ts/fl, Hans
Pettersson v, Chrjster Fröss6n P
Staffan Sjödin b, Lasse ir4elander dr.

är en för oss

nY bekantskaP:
Ett ungt fusions-band, som sPe'lar
eget material med fem likvärdiga
stämntor, elektriska klaviaturer etc.
Sonante

Lasse Melander är en veteran från
den första bebop-t'iden. Han har nred
sig några välkända nordostmusiker'

'inklusive "LiIl-Dizzy" Söderquist'
och några för oss nya namn. Ensemblek'langen med trumpet-tre saxar-viol in
är väl i nte hel I er den vanl 'igaste.
Vj kan säkert förvänta oss vital bop
med fräscha ensembleklanger.

15/2

ilil,

G,LFES ,RKESTER

Huspianist på jammet är Christer

Wffi

Fröss6n.
Kung G: Lars B[ilow, Anders Nilsson tp
Stanislaw Czieslak tb, Per-Ake
Holmlander tu, Jonny Wartel, Jonas

B/3

D'ACCORD

MONICA BORRFORS KVINTETI

D'Accord: Lars Dahlgren ts, per
Mårtensson p, Bernt-0lofsson g/harnr
Jan 0ttosson b, Berth V.i ngharnäar dr.
I'1.

Borrfors: Stefan Isaksson ts
p, per Nilsson b

Forsell, Anders Ekholm, Zbigniew
Czarneck'i s, Arne Fors6n p, Ulf
Akerhielm b, Mikel Ulfberg dr.

Gösta Nilsson
Rune Carl sson
Borrfors voc.

Beträffande janrmet vi 1 1 v'i f ramhål I a, att husp'iani sten är mycket
mångsidig. Han behärskar jazzens
sti'lar, f rån dix'iel and ti l l bebop.

Berth Vinghammars grupp nred det
franska namnet är nu hätt ombildad.
Kända nordostnamn ingån, så vi
ser med spänning fram rnot vad de
kan åstadkonma i den här kombina_

jer, kan v.i
Gylfe är en
mytologisk gestalt - han fanns
0m vad som sedan föl
berätta detta: Kung

redan före 0den och Tor. Valet av
hans namn får kanske ses som
ett uttryck för en strävan att
anknyta t'i11 äldsta och inhemskast möj1iga traditioner. Det är
Ulf Åkerhielm, som har sanrlat.ihop
den här gruppen. Han skriver själv
det mesta av rnaterialet, med vissa
bidrag från Lars BLilow. Strävan
vi d val et av mus'iker har vari t,
att få,med personer med ett starkt,
person)igt uttrycksbehov. Bandet

har repeterat sedan

i

dr,

ti onen .

Monica Borrfors gjorde

varande

håller

hon på med.in-

Monica Borrtors

ng

jazzmusiker från Stockholm. Den blev
uppmärksammad på allvar i samband
med Stockholms Jazzdagar samma år.

Någon gång under vä-ren ska Jazz i

Sverige-skivan spelas in, och ännu en

OPPOSITE CORNER

I

pausen:

JAZZFRAGESPORT

0pposite Corner: Gunnar L'indgren ts
Ake Johansson

Leroy Lowe dr.

p, Kiell

Jansson

b

I januari

1981 , när v'i ti 1 1fä11 igt
förlagt Jazzkaf6et till Bergtorpsskolan, hade v'i första gången

hade

besök av 0pposite Corner. Sedan har

det bl'ivit en vana. Efterfrågan på
den här göteborgsgruppen har inte
visat några tecken att avta, tvärtom.
Så mindre än en helkväll tycker v'i
skulle vara grymt! V'i provar med
lite längre paus mitt i kvällen, då
vi gör ett förnyat försök med
idrottsgrenen jazzgi ssni ng.

de-

spgllingen au Jazz i Sverige -87
och är aktuellare än någoniin.

var 1980 som Monica Borrfors
bildade en egcn grupp med etablerade

22/3

sin

but oss så tjdiqt som december
1979, vår allra-första säsong.
Vi har sedan dess haft glädjön
att få höra henne med gänskä jam_
na mellanrum under åren. För när-

höstas. Det

prenri är. Fortsättni
liil .ar dess
följer
1ängre fram på Fasching.

Mon-ica

29/3 LEIF

PERSSON COMBO

RAGNHILD SJOGREN

FORKELID

&

5/4

DUO

FORKELID

L.P Combo: Per l,lårtensson p
tso Nerel 'ius b , l,ti kael Bl omnt6 dr ,

Leif

Persson voc.

Duon: Curt L'indgren
Sjögren voc.

b,

Ragnhi 1d

F & F: Ari Haraldsson s, Stephan
Forkel jd p, Martin von Schmalensee b
Mikael Blomrn6 dr, Ann-Helen Forkel.id
voc.

En

i sångens tecken. Ragnhild
vi så sent som i höstas, med

afton

hörde

gruppen

Jazzabjlity. Här har hon sla-

git sig samman med en veteran, som
var ganska omtalad förr, men som numera
lever mera tillbakadraget

som

lärare.

övriga vokalisterna är båda debutanter. Leif har vi hört som trumslagare i olika nordostkombinationer,
men det här är (nästan) första gången
han vjsar upp sina röstresurser. Jåzzstandards, med vjss tonvikt på ba'l1ader,

LASSE TÖRNQUIST-AKE RtrKNERSIdEET JA77 DUO
PAN TRIO PLUS EGIL JOHANSEN

Sweet Jazz: Lasse Törnquist cor
Ake R'ikner p.

Pan: Staf fan Ha'l l gren f 1
Rinnan g, Hans Hallgren
Johansen dr.

Anders
Esi I

Två välkända grupper, den andra

med

'intressant nyti I I skott. TörnquistRikner brukar ju skapa en både

lätt och maximalt förtätad atmosfär nred sin finstämda kamnarjazz. Pan Trio, med sin garanterat

svängiga och omväxlande musik, har
fått den utmärkta id6en att slå
s'ig samman med en av våra finaste
trumslagare genom tiderna. Försöket
har slagit mycket väl ut, så vi
ser fram mot den här kvällen!

De

kommer

det att bl i .

fru Forkel'id har visserligen sjungit
förr - hon är bl.a utbildad
sångpedagog - men inte jazz. Att hon
Unga

mycket

har stora förutsättningar även
på det området har vi kunnat konstatera, senast vid ett par t'il I fäl len på Vallentuna Teater. Den
gången sjöng hon bl,a "A Child Is
Born", och det efterlämnade en obetvingl ig mersmak.
Perssson (som eventuellt har
med sig extra överraskning i form
av någon saxofonist) gör ett program på en knapp tinme. Ragnhilds
Duo framträder 45 m'inuter, resten
av kvällen till Forkelid & Forkelid,
som f.ö bjuder på ytterl igare en jazzdebut: Mar"tin von Schmalensee från
Val I entuna .

AI

\\ f ,u

-8--

För närmare 'information om Droqrammen

Nerelius

0762/ 7A6 69 (h) 733 t5 (a)
Carl Zachrisson 08/758 78 35(h)
Mikael Blomm6 0762/ 509 46 (h)
0B/7s6 qz 08(a)

-

98,3

DANDERYD.TABY NAR.RADIO

Ml-lz

fortsätter att

sända det förkul turprogrammet Stud'io
Futurunr, varje 'lördag k'l 14.00
ti I 16 . 00 Och som vanl 'igt ä r
näml

Leif

Bo

DTN

I

iga

.

.

det rykande aktuella jazznyheter
kring k1. 15.00. Eftersonr allas
vår Gunilla Granströnr har av-

flyttat till Göteborg komnter
ni allt framgent att få höra

styrel sel edamoten och trums'lagaren l,li kael Bl omm6 förmedl a
jazzinslaget. Vi påminner alla
musicerande vänner om att Mikael
nred 91ädje tar emot bidrag ti11
prograrnmet. Kasetter går bra.
Det är även fri tt fram att göra
andra saker, presentera favoritskivor, berätta orn resor och iazzkonserter etc. i,li kael kan nås

per telefon 07ti2i 5A9 45 (h) eller
}Bi 756 y708 (a).

12/4

ffir]

ROLF EKELUND
PUTTE FLODQUIST

V/ffålif

W

POCK ETB AND

EKEBYGARDEN
Fredag 6/2 kI 20.00

Rolf Ekelund cor, Flenrik Hultber tb
Rune Petterssoi'l ss, Göran Stachewsky
9/bio.
Pocket Band: Putte Flodquist, Holger
Waern tp, Georg Vernon tb,
Rune Stålspetz ts, Christer
Holmström bars, Lars Sjösten p
Rune Enl und b, Henry Wal I 'in dr.

BLOMMANS DIXIELAND
BAND

Dans Lotteri Vldeo
Extraläckra mackor

Rolf Ekelund har stark anknytning ti11
vårt lokala jazzliv. Han har varit
lärare vid Viggbyhoimsskolan och han
bodde ti I I s för några år sedan i
Näsbyda1. Han har satt spår hos flera

.r

Musiköverraskninq

av våra yngre musiker. Vi, som börjar
nå den grå medelåldern, minns hans le-

i

pausen

!

gendariska "storyv'ille Creepers,', en
grupp som presenterade mycket fint

originalmaterial.

Den

av gruppen var mycket

sista

lik

upplagan

den v.i får höra
ikväll. Under namnet Rolf Ekelunds Sextett
framträdde den med en basist och en trumslagare på Cafä Gateau "i höstas,- och det
I är ha I åti t m'i nst I i ka bra som förr
i tiden. En efterlängtad återkomst,
sål edes , och fakt'iskt Rol f Ekel unds
debut på vårt Jazzkaf6.

PutbFlodquist och Georg Vernon kan
höra på Caprices sOrie Svensk
Jazzhistoria, vo1. 3 och 4. Herrarna
har uppnått en aktn'ingsvärd ålder,
men för goda musiker är detta inget
IiWalljn
ly: . Ho.l ger tJae rn, Chri ster H. och Henry
har vi hört med Storbanditerna,
man

band som ju ursprungf igen hette
Putte Fl odqui st B'ig Band. För övri gt
är det lite yngre folk, med rötter
i bop-epoken - Lasse Sjösten började

ett

hos Lars Gullin, Rune Stålspetz började framträda i början av 60-talet.
Det blir musik av format av ett storband i fickformatl

26/4

STOR FINALKVALL

MED

ffiffi

SENSATIONELL ÖVERRASKNING !

Fjnalkvällen på Täby Jazzkafä ska
bjuda på något extra. När säsongpro-

grammet

inte

skrivs ut, är

t'ill

100%

klart,

programmet

men-v.i

kan

utlova nåqot utomordentl'igt hörvärt!

PUBLIKSIFFROR
Vi

vill

gärna meddela,

att hösten

var den 'i publikhänseende
bästa säsongen h'itti 1 1 s på Täby
Jazzkaf6. Genomsnittss'iffran, uträknad på 1 0 ordinarie kaf6 1986

kvällar (ttOstjazzen alltså ej

med-

) ev 58 ,6/ kvä I I . Det t'id'i gare rekordet var från hösten -81
och löd på 54,1/kväll.
rä knad

b'l

Den bästa

för

publiksiffran v'i

uppmätte

en enskild kaf6kväll i gamla
Viggbysalen var 111 betalande. Den
noteringen gjordes den allra sista
kväl len vi vari V'iggbyholm, den
?4/ 4 1983. Det var Ni kl as W'il l6ns
grupp B 32 och den då nybildade
gruppen 7 Upl som spelade den
gången

I

nuvarande kaf6lokalen

vi i

i

Bibl'iote-

närheten av den siffran den 16/tO 1983. Då drog Trille
och 0pposite Corner 105 betalande.
Den noteringen slog vi den 13/4
1986, då "I,Ji I d" B'i I I Davi son drog
132 betalande. Bästa siffran 'i höstas
var den från den 14/9; herrar Iwring,
Swanerud och Lars Sjösten drog då
120 betalande.

ket var

SK I VSPALTEN

Erik Borelius: Perfect Partners.
EMI

LP

Erik Borelius växte upp i

Malmö,

bor numera på Ostermalm. Han har
spelat sedan mycket unga år. Hans
första grupp var ett punkband. Efter
värnp1 i ktstjänstgöri ngen bestämde
han sig för att ägna sina krafter helt

:

Pos'it j on A1 pha
Dog. Dragon LP

Dont Bri ng Your

The Great Sound 0f Sound.
Dragon dubbel -LP

men

åt musiken. Han komponerar mycket och
spelar stålsträngad Ovation-gitarr.

Den här plattan, som är hans skivdebut, blev något av förra årets

händelse på gitarrfronten. Den nådde
t.ex femte plats på radioprogrammet Jazztoppens bästsäljarlista,
Den har fått buntv'is med fina recens'ioner i landsortspress och Stockholmstjdningar. Erik B framträdde
också på sommarens Skeppsholmsfestival och han har gjort ett uppmärksarnmat framträdande på Birger Bar.

sin nrusik säger han själv, att
han improviserar: ltlusiken är "inte
jazz. Och inte rock. Eller något
annat". Han har inte angett någon
speciell föreb'ild, nren han uttrycker
sin beundran för Al d'i Meola. Han
beskriver sig som en "mollgitarrist".
Grundstämningen är mjuk, positiv,
0m

lätt men eftertänksam. Hans teknik

är så utvecklad att han kan sätta
mycket snabba tempon utan att det
på något sätt låter ansträngt eller

ytligt

br"iljant.

Credo. Dragon

LP

De här skivorna utgör Position
Aiphas hela fonogramproduktion,
så här 1ångt. De två första albumen är från 1983 respektjve -84,
dvs från den tiden då Mats Eklöf
fortfarande var med, sonf instrumental jst och j hög grad också sonr
låtskrivare. Den sista är inspelad
yåren -86 under en turn6 i Argen-

tina, där hör vi

nuvarande

ning, dvs Sture Ericsson,

sätt-

Thomas

Jäderlund, Jonny Wartel och
Jonas Akerblom. Den första plattan
är i nspel ad i stud'io, de övri ga

"live".

Göteborgsbaserade Pos'it'ion Alpha

rötteri ett öppet och
musikkol lektiv. Den
första grupperingen kom t'i11 i samhar sina

ganska

stort

band med Ad L'ib-semi nariet 1g7g
Gruppnamnet började de använda

.

året

därpå och de första utåtri ktade akt'iv j teterna var gatu-

musik.

första gången
solig aprilkväl1 198?. Fyra
Alphor, Eklöf, Ericsson, Jäderlund
och Wartel skulle framträda tillHos oss var gruppen

en

Samtliga 1åtar på plattan är hans
egna original kompositioner, med undantag för en introduktion, som han
lånat från J S Bach och en Joni
Mitchell-låt, som framförs av unga
sångerskan Marie Fredriksson. Vi får
dessuton höra Dav'id [,Jilczewsk'i,
Lei f Larsson, Cl aes von He'ine, Teddy
Walter, samt cien fenomenale slagverkaren i4agnus Persson.

sammans med Katarina Karlsson på
en musikfest. De besökte Täby Jazzkafä dagen 'tnnan, fyra lite försenade herrar, som steg av tåget
vid Viggbyholms station och utan
brådska så smån'ingom nådde Jazzkaf6ets lilla scen. De gav en show,
som fick den ganska fåtaliga pubI i ken att jubl a.

Skivan passar bra sådana dagar, då
värl den trots al I t 'inte verkar så
al I del es tokig.

sammanhang

BN

Position Alpha använder en i jazznågot ovanlig 'instru-

mentuppsättn'i

ng

:

Där f i nns al I a

slags saxofoner, andra blåsinstrument och, speciellt i den första
plattan, diverse effektinstrument.
Däremot förekommer aldrig piano,
bas eller trummor. Deras teman

1942. §killnaden

avviker också ofta från vanf iga

en förkärlek för häftjga kontraster
mycket
och starka effekter. De stäl1er
'långa
av
siok
partier
mot
välljudande

du, käre läsare, kan förnya
d'ina s i nnen 'i Pos i ti on A1 phas hel t
un'i ka och mycket i nnehål I s ri ka
musjkvärld. Förutsättningen är förstås, att du lämnar djna fördomar
hernma

i

korgen

!

BN

Svensk Jazzhistoria Vol. 4: "Beredskapsswing". Caprice dubbel-LP

Här är ytterf igare en volym i Jan
Bruers och Bengt Nyquists utmärkta
dokumentationsserie över vår inhemska
jazzutveck'l i ng. De ti d'igare del arna
har redan anmälts 'i den här spalten.
Volym 3 förde oss fram till 30-talets
senare hälft och sådana musiker som
Gösta Törner, Georg Vernon, Emil
Iwring, St'ig Ho1m, Thore Swanerud,
Charles Norman, Allan Johansson,
Folke Eriksberg, Sven Stiberg, Thore
Jederby och Ake Brandes. De återkommer här på 38 ljudspår, som omfattar t'iden januari 1940 - oktober

de

al I tsammans

draget monotona sekvenser. Det har,
jnte desto mindre, visat sig att gruppen kan kommunicera mycket bra med all
sl ags publ i k 'i de mest ol i kartade I okaler och s'ituationer. De brukar väcka
förv'i rri ng, men också gott humör och
stor respekt: De är nämljgen halsbrytande sk'ickliga musiker, och de har en
ovanligt stor förmåga att agera.

Aven

nu har

skivmärket Sonora, och där nästan
är jazz; i ns'laget av
töntiga schlagers och trist s.k
underhål 1 n'ingsmusik är m'inimal t.

grisslaktsläten, bulIerliud elIer ut-

Gruppen har ställt sig ett utopiskt
mål : " Framåt mot stenål dern" . Ski vorna
v'ittnar för,eftervärlden om den glada
resan. V'i som var med den där m'innesv[ärda apri 1 kväl I en kan återuppl 9va något
vad som hände den gången, särsk'i1t genbm
den första p'lattan. Där finns rösterna,
träskstämn'ingen, "fj shophone"-liuden.
Och där finns århundradets tolkning
av Thel on'ius Monks "t,Jel I Ydu Needn' t" .
Jag kan försäkra, att den 1yser, som
en helgonbild i en gammal ikonostas.

är, att

stärkt sina positioner i musikI ivet och även i 'inspelningslokalerna. Följden är, att vi får höra
fyra skivsidor, där nästan hälften
av materialet kommer från svenska

lazzlåtar. De använder t.ex gärna
tango- och cirkusmus'ik. De har dessutom

Det dyker också upp intressanta
nykoml ingar. V'i möter tenoristen/
pi an i sten/kompos i tören/arrangören
Gösta Thesef ius , vi ol 'in'isten Hasse

Kahn samt Carl -Henri k Nori n, Re'inS'imon Brehm.
Den sistnämnde som medlem Royai
Sw'ingers med Ake Hasselgård.

hold Svensson och

AV

i

Från privatinspelade lackskivor
får vi höra några lovande tonåringar: Arne Domnerus (17), Rolf
Ericson (19) och Per-Arne Croona (19).
Den sistnämnde förblev ju en doldis,
men han låter här överraskande
personl ig och välprofilerad.

yngsta förmågan i hel a samlingen är Alice "Babs" NiIsson.

Den

Hon förekom redan 'i Vol 3; här
hörs hon med den fina gruppen
Erik Franks kvintett och med det
krutfyl 1 da nyti I I skottet på storbandshimlen, Seymour Osterwal I s
orkester. Men det kanske intres-

.

santaste spåret är återigen ett
privatlack. Inspelningsdatum är
januari -40, "Babs" är fortfarande
bara 15 och framträder t'illsammans
med jämnårige A1 Sandstrom och
dennes bror Dag på trummor. Hon
spelar själv piano och sjunger
med fantasi och genuin känsla.
"Babs" blev

ju föremål för den

första och enda stora idolkulten
i svensk jazzhistoria. Det bildades

"Babs"-klubbar och anti-"Babs"klubbar. l,lan talade om henne som
en "kulturfara". Jazzen hade verkligen fått en stark ställning!

här dubbel -LP: n, som van'l 'igt
åtföljd av faktaspäckat, tjockt
texthäfte, var nästan slutsåld
före jul. Nya upplagor har kanske
hunnit fram till affärerna - passa
Den

på!

BN

TI\BY JAZZFEST
nar vi anordnat åtta år 'i fölid,
i Tibble Teater På vårkanten. V'i
har böriat tYcka, att det gått lite

Festkomnritt6n arbetar vid det här
laget för högtryck, och den är
självfallet intresserad av synpunkter och förslag. Den är också
nrycket intresserad av att få kon-

åren, och publiksiffrorna har dalat
betänk'l i gt.

och arbeta praktiskt med jazzfesten
V'i behöver bi I jettförsäl jare,
aff i schkl'istrare, flygbladsspridare,
scenarbetare, serveringspersonal
etc. Hör av er, Carl har telefon
08/ 758 78 35, Lars G har 0762/
512 04 (h) 85 zs7 (a)

rutin i

evenemanget. Ovemaskn'ingarna har varit ganska få de senaste

tänkte vi göra ett ordentf igt
försök att förnYa oss, utan att för
Nu

den skull s1äPPa kontakten med
Jazzfestens tradi t'ioner. V'i har
bestärnt oss för att anordna en nY
iazzfest, TABY VÅRJAzz, Iärdaqen-l4-mars'
§om van I i gt

'i

Ti bbl

e Teater,

takt

med

alla,

som

vill ställa

UPP

men

på två separata scener den här
gången.
V'i kommer

inte att ha det ..
ieavänt iga förfarandet med öPPg!
inbjudan-ti11 grupperna. I stället
gör vi ett koncentrerat konsert[rogram på stora scenen: Ett ganska
begiänsat antal gruPPer biuds in
av Festkommitt6n, som består av bl.a.
Carl Zachrisson och Lars Gottfriedz.
I T'ibbleskolans matsal har vi,
parallellt med konserten inne i
Teatern, en festival med servering
och trad-, sw'ing- och mainstreamgrupper.

EABV,w

o6t

lffiae

€

cox€ ttrlr €

-CrJULFESTEN 1986
På Lucia-dagen L9B6 hade vi en Goder Afton.
Gi11ar man att dansa ti1l superb jazzmusik och känner man någon
i JANO, då har man chansen att fä vara med om en högtldsstund 1
december. Lagom ti11 Lucla gick den år1iga julfesten av stapeln.
Det blev i det a11ra mesta en välarrangerad och skojig ti11stä11ning. För icke-medlemmar är det lite vilset vid stormningen av
borden - men man har god chans att lära känna nya bordsgrannar.
Sup6n aväts med god aptit och strax stod hon,/han där liusdrottningen med fö1je. Skönheten stod nätstrumporna i baletten för
Lucia får ursäkta. Men sjunga kunde Lucia. Ryktet gick att hon
påfa11ande liknade ordföranden i föreningen. Showen visade , att
vi11 man så kan man. Stämningen var fln och a1lsången ska1lade.
Kvä11ens fina jazzband, Jazz Ambassadors ti11 trots - det var de
ärtiga Black Birds som stal förestä11ningen. Med stor proffslghet
rev sånggruppen av det ena örhänget efter det andra. De tre damerna
visade prov på stor musikalitet och hade ett fint scenframtnädande.
Som det brukar på JANO-fest, så var publiken påfa11ande dansant och
det var ett nöje att få trängas på det fullsatta dansgolvet. Och
grabbarna i baren serverade både Pommac och Vinare ti11 fac11a prlser.
Kvä11en rann snabbt undan och man börjar smått vänta på en inbJudan
ti11 julfesten -87. Det är bara 11 månader kvar
O11i & Marg. Aronsson

nu
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JW'EN
at musik ekal vere

- Jeg mener,Ja, noget folk ka'ha'
brues-musik.

\x

det-codt med. Der er ikle noget
meräulideligt end disse pseudoin'

".aa\
,\N.\

tellektuelle änmeldere af musik el'
ler for den eags ekyld ogsA musike'
re. der eidder der og disikgrer mu'

.,1§S

siLken fra tone

til tone. Ah..' det

hele skal vere gA og sÄ fornemt og

betvdninesfvldt.
j N*[... ewing for fa'en' La'
musikken tale foi sig selv. Publi'

Lum gkal nok eelv finäe ud af, hvad
de Lan li' og ikke li'. Den behover
ihke skereJ ud i paP af folk, der

kan en masse fine ord, men som
aldrig selv har spillet en ordentlig
tone...
HArde ord.

Men sagt af en veteran

i

mu'

er det? NÅ ja. Det

er-mAske rigtigt nok.

DET KOSTER

L Pension? Hva' er det? Hold
da op, mand. Jeg er kun 56. Jeg
blivei da ved metl at trutte i min

'ii

CIRKEL

I

forskellige

samleve'

rcleetgleller veeie lavet af et helt
sDecielt et f. Vi er jo iLLe altid de
nl-.u drenge at have med at

-E,,te, Buerne er faktisk ude at ar'
- det meete af åreL Vores
beide

er, at vi er et etable'
ret navn som jazzorkester. Jeg t-ror
ikke oä. at man kunne st$te den
elass'oikester i dag og så leve af
dei Tiden er io kunlil roh og rul og

das. har en mand eom Bach jo

taöt Bare pA en anden mÄde. O8
det er der, je8 bl.a. mener, de
ogeudointelelituello ikke er til at

30 ÅR

dagen.

r::::

de-

om. Men han ser egentlig meget
frisk ud klokken tre om eftPrmid'

ud'

branchen ta'r pÄ en mand. For det
er jo ikke hjemmearbejde med
danskvand, det hele har drejet sig

:::::::::r:l!:1:!:li::::i

veret gift med min nuverende
kone i I? Ar. Det sYnes jeg s-elv- e1
meset codt klaret. I vores job akal

brendt,en ferdig mand' 30 Ar i

sta;t licne en hengt Lat,

'

koatsr hvad?
-i Äva'
Familielivet! Og n&eke ogaå
for nogle. Nu har jeg
helbredet

holde ud. når de sidder der og
oästår. at der er eket nyekabelser
inden'for den moderne rYtmiske
musik. Gud fader bevare'e. Men

Egentlig burde PaPa Bue kon'

, ',;

liv. ies har levet. indrsmmel

åen slass. Men hvad fanden er der
eeentlii lavet af helt nY musik.
Ifke eri skid. Alt hvad der epilles i

Tlor du det

Diinke,l.h,e-tq

"- tilDetdet.Loater at have levet det

sise

leum.
Det rkete med udgivelse af LP
5,1. Det mÄ vere verdeng'
rekord i Danmark.

'

han en- gang imilleno godt kan

virke lidt tret. Men er der noget at

enär-" fordel

nummer

,, '

til jeg dor...

Kolleger til-PiPa Bue aiger, at

aiLbranchen.
Arne 'Buet Jeneen.
66 år.
I clr Lunne han fejre PaPa Buee

Viklng Jazz Bands 30 åra jubi'

Klipp:
"'
fl ob e rtn

trombone,

JAZZIMPROVISATION

hor lise her! Jec rakker iLLe ned PA
,ore irnse moäerne musikere. De
er skidJdygligtise. Uha!

TIL

Men for mig og mine holleg-er
er-det en fornsjelse at ee, vi stadig

har et publikum. NAr vi ePiller
samme ited i lengere tid ad gangalle-de, vi i sin tid
"".-io--.t
.oiU.a" for, da de sad og rog Pibe
i'flsilsbukser og islandske swea'
tera.-Nu er de ragforer, leger 99
Jdao noset med sliPe og det hele'
Ja. undsivld. Jeg har jo aelv-elips

J.

Det er-ikke eåäan ment. Men vi

f,"r da osså til stadighed et ungt
SA

Vår utb'il dade improvi sations-

Göran L'i ndel öw , ha r f ör
närvarande tre anmäl ni ngar ti 1 1
en studi ecj rkel i jazztmprovi sation.
pedagog

,

riktigt; för att
starta skul I e han behöva ytter'li gare ett par, tre anmälnjngar.
Tveka inte, för all del - vi är
Det räcker inte

nrånga, som behöver I ära oss mera !
Ring Göran 0B/ 768 52 64!

je8 tror ikho, vi dor

""ltifrri.
i-rd
musikalsl i bandel
---Hrot
mang€ jobs, vi har-På

lrebasis? Lad oö ilie tale om det'
ilke regnskab med'
ut jeg
öui
-ettdnu
- t M"t
ängangl De flr
- ille levende. Og jeg har-da
mis

foriAbentlig 30 Ar tilbage endnu
som musilor..'
--Sio"t

den Prsvede PaPa Bue og
da-*"pet alleräde i dag pÅ en lille tur

i""åi i Jylland sammen

med vi-

Lingerne.

AF PETER NOBGAARD
FOTO: ASGEB §ESSINGO

Jazzfest'ival en

i

Lj ungby-anda

Havanna

brakar loss den 13-23 februari.
Svensk-kubanska föreningen ordnar en
resa, som avgår den 10/2, ned hemkomst
den Z5/2. Resan går med flyg, i res-

priset ingår 'inkvartering på första-

klassens

resor

till

hotell

med halvpension och

och från festivalkonserterna.

Dessutom ingår stud'iebesök på Havannas
mus'ikakademj, hos congaspelaren Pelo
el Africäns slagverksakademj,besök
på kubanska folklore-centret oc,r träff
nrnd kubanska iazzmusiker. Konsertb'il jetteringår dock i nte priset,
som är 8.970:- från Göteborg med
175:- t'i11ägg från Stockholm. Den som
vi'l bo enke'l rum f år också punga
ut med en extraavgift, på 1.600:-

i

i

I

På festivalprogrammet finns framförkubanska grupper: Irakere,
Proyeto, Arturo Sandova'l , Emil iano
5al vador bl .a

allt

kan man bli starkt benägen att tala
om, när man besinnar ett sådant
fenomen som "Swed'ish Open i Glad-

jazz". Detta år1iga evenemang ut-

lyses av orkestern Ljungby Jazz
baljan Boys och Ljungbys
kul turförval tn'ing. A1 1a , som spe-

uti

är

I ar s. k gl ad-jazz,
anmäl a s'ig ti 1 1 Kul

väl komna

turförval

t-

att

n'ingen, Box 3011, 341 00 Ljungby,
som också lämnar övrig informat'ion på telefon 037?/ 89? 22.
Bland de anmälda tar arrangörerna
ut fem band, som får framträda 'i
ädel täv'lan den 29 - 30 maj. Inte
bara den segrande, utan alla deltagande grupper kommer att få penningpriser. Sponsorer är kommunen,
Sparbanken och Hotel Terraza.

att några bi l jetter
gör gärna ett försök. Det går bra att ringa Svenskkubanska 0B/ 31 95 30 eller till

V'i betvi vl ar,

finns kvar,

men

Maria Sandblad 0B/ 34 88 45.

ilErf.f A ,^rAll

Thore

Swanerud

höra den 2 januari i
Jan 0lssons rad"ioprogram "Star
Dust". Den 21 februari är det dags
igen, då visar TV 1 ett program om
Thores I 'i v och mus'i k, K] . 21 .30
börjar det,
kunde

HdrEL

vi

Qh

ri,s ter_9-ou

stedts s ti

kan använda SJR: s postg'iro
85 09 3? - 5 (skriv "st'ipendiefonden" på talongen) eller också
SE-Bankens konto 5609 - 3466043.

futt'-

W*a* l-,5 ;-
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efond

har fått ett gott gensvar. I december var fonden uppe i över 100.000:Den, som vill vara med och bidra,

Boken om Lars

*x

pend i

Gullin

Den första monografin över en svensk
j azzmus'i ker har, 1 ämp1 i gt nog , ägnats
Lars Gullin. Den bygger på intervjuer med Gullin siälv och några av
hans närmaste vänner och medarbetare och är försedd med analYser, notexempel, diskografi m.m STIM står
som utgivare för boken, som kan fås
t'i I I rabatterat pri s , om ni vänder
er t'il I denna ti dn'ings redakti on.

TABY HOST JATZ

tt

1986

PANGSUCCE
Söndag den 30/11 - första Advent och
Efter paus kom affischnamnen:
vår sista kaf6kväll för året. En
Hacke och Ulf nred Arne W.ilhelmsson
Festkomm'itt6 med Erik We sterberg
på bas och N'il s Eri k Sl örner trummor.
och Leif Persson hade bakat ihop ett
Herrarna rev ner huset. Efter dem
program med åtta grupper, som samlaskulle S.0.S framträda - Stephan

för att belysa temat "Jazzens
stilar från gospel till nu". Strax

Forkelid med några mycket unga
Södra Lat'in-elever. Stackars äom,
tänkte man. Men si ! Ungdomarna

det över.

Hackes härjningar. Nya saxfyndet
Ari Haraldsson och trumpetaren
Peter Asplund är namn att 'lägga
på minnet!

des

efter 15.00 kom det hela igång och
först några mlnuter över 23.00 var

klarade

Det var bra v'ibrat'ioner från början
och t.ill slut. Genast när man kom
in j det glest möblerade kaf6et slogs
man av en ny färgg1ädje: Sju elever
från Konstfacks avdelning för dekorativ målning stä1lde ut verk 'i akryl
o1ja, tuschlavering och koppargrafik.
Inne 'i Hörsalen härskade god jazz
förhöjd av M'ikael Blomm6s och Lars
Biilows fina ljud.
Grupperna fick ta sig den tid de
behövde för att framföra sina saker.
Vi fick höra Två röster & piano, Eh
I a-bas Jazz Band, Forkel i d-Hedl 6n
Duo, Nordost Fyr, Christer Fröss6n-

Stig Söderquist-Torbjörn Hultcrantz-

Anders Nyberg, Hacke BjörkstenUlf Johansson Kvartett, S.0.S och
Wekanra. Allt var bra, och speciellt
noterade vi nykomlingarna Två röster
och Nordostfyran: Pelle Andersson ts
Tommy Larsson p, Jan Ottosson b och
Leif Persson dr.

att

intressera-även efter

Grupperna representerade

var sin
Finalbandet, Wekama, med
{3iri?.51'8fi i?§t i jBne[. ;?HE.BE,]'fra.T?ä
Löfgren, gjorde en samnlanfattning
av hela jazzidjomet. De hade valt
några standardmel od j er av ol .ika
s1ag, som de band sanman med
eget material till en halvannan
t'imme 1ångt, oavbrutet flöde av
fasc'inerande musik. Bättre kunde
ingenting ha varit!

jazzstil.

Lyckliga och upprymda vacklade
vinternatten.

vi ut i
BN

HOT HOUSE
namnet på två svenska jazzklubbar. Den anrikaste av dem
finns 'i Malmö och special'iserar
s i g på trad i t'i onel I j azz och
swi ng. Kl ubben har stäl I t samman
en kasett med prov på de bästa sydsvenska banden i dessa st'i I ar.
Kasetten kostar vanljg LP-pris dvs
70: - och kan rekvi reras från Ul f

är

GRANNKLUBBARNA

Numera

'i

har v'i ganska

många grannar

Stockholmstrakten. Klubbar finns
vi d Stockhol ms Un'i vers'itet, i
Rågsved, Sundbyberg, Haninge,
Tumba, Akersberga och Södertä1je.
Dessutom har vi naturl i gtv'is
svensk jazzmusi ks högborg, Fasch'ing,
och en del klubbar för personalen
på stora företag, som JCC, Folksam
och Trygg-Hansa.

V'i brukar publ i cera grannarnas
program, men ti11 det här numret har
vi 'inte fått in särski'lt många informationer. Tillsvidare ger vi detta:
CAFE STRAVINSKY, Surbrunnsg

.

25

29/1 M'iljövårdsverket
18/2 "P'ianostafett" med Jan Wa11gren,
Ulf Johansson och Arne Fors6n
4il Lennart Aberg-Bengt Berger Duo
Per Henrik I,Jallin Solopiano

Abjörnsson, Sandgrensv. 5, 233 00
Svedala. Följande band medverkar:

The Absalon Orchestra - Kroon's
Jazzband - Scani azz - Pi pp's Bl ue
Six - Svenska Del'ikatessorkestern
Ho1 i day Magic - Trad'it j onal Feetwarmers.

Rättel

se

Malmögruppen [^lail spelade hos oss
den 16/11. Gruppen hade'inte den
ett år gamla sättning vi meddelade
utan den nuvarande: Anders Bergcrantz tp, Cennet Jönsson s, Göran
Kf inghagen synt-g, Rolf NiIsson g
Stefan Bellnäs b, Per-Arne Tollbom dr

.V{taL

söker en basist, gärna en person
T?d ledaregenskapår och förmåga att
fixa spelningar. Vårat Band äi inriktat på fest- och dansspelning
med en schlagerbetonad repertoai.
Kontakta Torbjörn Gustavsson
076?/ 733 48 (h) 715 Be (a)

Basist
sökes

til'l

pianotrio

i

ambitiöst arbetande
modern

stil.

Rickard Jonsson 0758/ 147
helst förmiddagstid.

B.and

34
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Det har

håll'its

möte med jazzklub_

barna'i Stockholmsregioneä. Ett-uu
de konkreta resul tatän av mötei
utöver ömsesidigt utbyte av infärmati
maf,t on
pm å5 r,
on,r Väl^
var fd
fölljande:
iande: Medl em
SJR-ansluten klubb, t.ex JANO,
får i fortsättningen studeranåe_
rabatt ( i dagens läge c:a 10:_)
\,,
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^.å(\elo \ har med medl emskorf
I säga
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Shannon Jackson &
nonata shannon
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Andri ngar

har det bl i v'i t en del kväl I ar.
Den 9/11 hade vi Crazy Rhythm, som
numera har Jurgen Sundberg på bas.
Jazzens Frestelse (samma kväll) hade
Stefan Gustafson på piano - sanme
Stefan G som spelar trumpet med och
leder 0ktetten Lars Magnus.
Den 23/11 hade vi Soul Clinic med
Mats Jad'in som vikarierande trummis
och även Fredrik Nor6n Band, som
hade Christ'ian Spering på bas.
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JAZZPROGRAMIRADIO
Med reservation för ev. änrtrlngar
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22.1
21.30
24.1
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2g.1
1.2
3'2
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21.50
14.00
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Atexander

Jazzforun: John Coltrane (Bertil Sundin)
Elue flame (Lasse 0'Hånsson)

Jazzforum.(repris)

14.00
20'00

2t'30

ll

Jazz på
Jazz pä

Min

Neferttiti (repris)

ehanda (Thomas Mirrroth
Mirlroth.

,ipä:'[;i'!,;;il:iåli'(Thomas

t2.30

Jazzmagasinet

21.30
14.00

Jazzkonsert

(repris)

Jazzkonsert (repris)
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Ordf.

Ca11e Zachrisson

K1övjevägen 45
183 38 tauy
te1. oB/758 78
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Pi-Jano o. medlemsreg

Kerstin

Wallerman

Tingsvägen 3
rB3 40 räby
te1. 08/756 49

ä
o
q
E
I

§

ts

å

53

*
Sekr. o. bokningar

Bo Nerelius
Teknikvägen 17
186 0o vallentuna
te1. 0762/ 706 69
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