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15/10 Swingland Sextett
Kimbara

HEJ IGEN ALLA MEDLEMMAR A ANDRA

JAZZVANNER.T

Jag börJar baklfrån med att prata on den härIlga avslutnlngen
1 apr1I på vårens kafåprogram: den amerlkanske gltarlsten Barney Kessel
och KjeI1 Fernströms Trio. Vllken stämnlng 1 lokalen! Rekordpubllk
bortom all förväntan - 180 pers ! Härllg musik och utsökt kontakt
mel1an musikerna och oss i publlken! Efter en sådan där kväl1 .blir i
alla fa11 jag uppfylld av ny entusiasm och nya krafter inför hösten.
Så ti1I det kommande programmet. Jag vil1 beskriva vårt motto så här:
Bra blandning av jazzmusik spelad av goda amatörer och proffs.
Programrnet för de närmaste gångerna, med start söndagen den 24 september kI 18.00 i Föreningsgården, Täby Centrum, presenteras på
annan plats i tidningen. Programkommittån = Bosse, Leif och jag,
Iängtar efter synpunkter från Er a1la. Och så förstås: Tycker Du programmen är bra - tala om det för vänner och bekanta och ta med dem nästa gång! Är Du kritisk hör av Dig til1 oss!
Baksidan av JANO:s kostnader för proffsgrupperna är deras i-nkomster och
levebröd. B1and annat av detta skäl fortsätter våra kostnader att öka.
Vår ambitlon måste vara att betala proffsen avtalsenliga gager. Vi ska
ta några steg vj-dare på den vägen. Men också andra kostnader stlger,
från porto til-l stencilering. Vi kan räkna med fortsatt gott stöd från
Kulturnämnden i Täby kommun. Stödet från bildningsförbunden fortsätter,
nu hä1sar vi Kursverksamheten vid Stockholms Uni-versitet välkommen. Och
vj- får tacka ABF Nordost för utomordentliga insatser. Det börsnoterade
fastighetsbolaget Piren AB har överenskommj-t med oss orn ytterligare två
års samarbete. Då med1ems- och entr6avgifterna ej rörts på 1änge, har
styrelsen funnit det skäligt - för att få ihop budgeten - att höja
dessa avgifter något. Jag hoppas att Ni alla viI1 s1å vakt om vårt kära
JANO och därför kommer med oss som förut !
ALLTSÅ: Välkommen åter den 24 september klockan 18!

Eder Ca1le

Z

TÄBY
TRÄTNRU AB
Familjeföretaget
med personlig service

Allt I byggnadsmaterlal och lrävaror

OPPETT I DER

HAGBY GARD
183 43 TÄBY

Vardagar 7
Lördagar 9

0762-203 50
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FastrtåLlande av dagordning.
L..
VaI av mötesordförande.
"i+o^
var av mötessåkreterare
'%
rösträknare.
VaJ. av 2 iusteräre: tillika
a<<Styrelsens verksamhetsberättelse.
'f
O%Revisorernas beråttelse.
Fråga om- ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 'ar^
,r,
Nya frågor, motioner och styrelsens förslag
storl.ek.
Eestämmande av lrsavgiftens
v.1 av styreJ.se:
a ! Orctförancle.
bl Vice ordförande.
c ) Sekretera re .
ctl Kassör.
e) 3 ordinarie Iedamöter.
fl 3 suppleanter.

{t3, VaI av 2 revigorer jåmte 1 revisorssuppleant ti11 nästa
årsmöte.
VaI. av valberedningskommitte til].

(t{}
(15) 6vriga frågor
(t6l Hötets avs].utande

nästa årsmöte.
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Söndagar

kI 18.00

21.00

Föreningsgärden, Bibliotekshuset Täby Centrum

24/9 Pelle Andersson Kvartett
Lulu Alke Kvintett
Kvartetten: Pelle Andersson
l,lårtensson
El s6n dr.

p,

Jan Ottosson

Kvintetten: Peter Gullin

p, Bronislav
Fredriksson

ts,

Per

b, Arne

ts,

Björn Al ke

Suchanek b, Leif
dr, Lulu Alke voc.

Peter Gullifl,

f.d

Täby-bo, gör

en

välkonmen comeback, den här gången
på en lite mindre saxofon. Björn

Alke har börjat framträda som
pi an i st. Annars är det fakt'iskt
nästan som vanl igt, d.v.s ovanf igt bra. N'i minns väl , att Lulu
och Björn spelade hos oss i oktober 1982, i Viggbysalen? Peter
Gull'in spe'lade hos oss i november -81, februari -BZ och februa-84.

.ft\,

',ifi"tl

TMI Fuslon Ltd

Berit

Andersson

Steve Dobrogocz

V'i drar igång vårt andra decenn'ium
på Täby Jazzkaf6 på värd'igast
möjliga sätt. Vår vassaste hemmagrupp värmer upp er, och sedan kommer årets Jazz i Sverige-vinnare,
den magnifika Lulu Alke. Jazz i
Sverige-sk'ivan har nyf igen s1äppts,
om n'i "inte hört den ännu, så skynda
er att göra det. Och upplev secian
gruppen ljve hos oss!

ri

1/10

TMI-bandet: Adam Nordän p, Peter
['lahl berg, Anders Hel I kvi st g,
David Nord6n b, Henrik Jansson dr,
Erik Thyrell perc.

Peter Wah'lberg, känd och uppskattad

gitarrist och pedagog, har vi hört förr,
bl.a i Adams Grop och i Peter

berg-Chri st'ian Tancred'i Duo.
här gången kommer han med en
grupp från Täby I'lusik Institut, ett
gäng elever, av vilka vi känner åtminstone en, nämf igen trums'lagaren.
Han ingick i Täby Musikskolas Jazzgrupp, som vi hörde på vår senaste
Wah'l

Den

Jazzfest'i Tibble Teater. l,lusikstilen

är,

som framgår

s.k fusion.

av gruppnamnet,

efterföljande proffsduon
har v'i inte mycket mer att
säga än att den hör till världseliten, och att vi har sett fram
0m den

emot deras besök i flera år. De har
gästat Täby tidigare, vid en eftermiddagskonsert på Karby Gård, men
sjä1vk1art måste vi presentera denr
på jaxxkaf6et också. Pian'ister och
sångare är ju vår spec'ial r'tet, och
vi har anrb'it'ionen att presentera de
al I ra bästa !
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Söndagar

kI 18.00 21.00

Föreningsgärden, Bibliotekshuset Täby centrum
15/10 Swingland Sextett
Kimbara
Swingland: Gunnar 0lsson' Biörn Järv
K G Svensson P, Bernt
0lofsson g/'harm, Staffan Siöd'in b
Lasse lvlelander dr.
heden

as,

(

Kimbara: Johan Lindelius tP, Magnus
Schenström tb/voc, Anna Nilsson fll
Lars Annersten as/voc, GabrielIa
Rudstam p/voc, Lars Thurberg b
Eva-L'i Ekelund dr, Pygge Henriksen,
Per Hjalmarsson, Fredd'ie Pineda
perc, Maria Stenberg voc.

/10

Carlsson

- Lundgren Kvartett

Jam Session

Kvartetten: l4årten Lundgren tP

Håkan Carlsson g, Mats Sundman
Tom Sörhuus dr.

},ll:;i,lill'1,:,,:::',t:::' j'

b

;':::

i en grupp som kallades Någe Sound
och bestod av el ever från Ingesunds improv'isations-sommarkurs och
deras lärare Ulf Andersson. Mårten
kom tillbaka på vårt vår-iam, och
då sammanträffade han med Håkan
Carl sson . I'lus'ikal i ska sympati er
uppstod, och resultatet är den här
kvartetten. Snabb bebop utl ovas !
Ta med
j amma r
Vice!

er instrument, för

vi

sedan

loss med Tommy, vår Vallentuna

Sw'ingland är en gamma'l , välkänd
JAN0-grupp, som spelar jazzstandards
på ma'instream-man6r. Det finns enl
personl ig beröringsPunkt mel I an
Sw'i ng1 and och kvä I I ens andra band :
Gunnar 0lsson och Magnus Schenström
var båda medlemmar j den 1ängesedan
avsomnade gruppen Val I entonerna.
Fast då spelade Magnus trumPet och
f'lygelhorn. V'i måste absolut ha
med-l'lagnus, nu när vi startar På
Jazzkaf6ets andra årtionde: Magnu
var iu den, som drog 'i gång det
hela från första början.
Kimbara är ett svenskt sätt att
stava qu'imbara - ett Iiudhärrnande

ord,

som

beskriver liudet från

en

conga-trumma. Bandet spelar salsa
och även en del samba. Influen-

serna kommer från Puerto Rico'
ombia, Dominicanska Republ iken
och i v'iss mån Cuba; man har hållit
på ett tag, och det lär låta mYcket

Col

'igt. Sångerskan Mari a
Stenberg ska vara särsk'ilt hörvärd. Vi har förresten en gammal
bekant t'il I 'i grupPen: TrumPetaren har spelat med såväl
Jazz Friends som med Soul Clinic,
om vi inte minns alldeles fel.

dansväril

It

KOP NYTT MEDLEMSKORT !

Postgironr:

JAZZKLUBBNORDOST

19 2583-3
tre alternativ att vä1ja

Väll«ommen

till

på:

Kurcver!«samhetenl

rÅsv - vALTTNTUNA - ösrrnÅrrn
KV

-

Kursverksamheten

- studieförbundet i

Centrum

EGEN STUDIECIRKEL!

I

\_
Vi ser fram emot ett spännande samarbete ned
KV:s

uppgift är b1 a att sprida kultur, där
samarbetet ned JANO väl in.

JANO!

passar

KV

är ett studieförbund, tillika

KV

är helt fristående, inga bindningar åt något hål1

KV:s huvuduppgift

fränst

genom

är folkbildning/vuxenutbildning,
studiecirklar.

KV anordnar uppdragsutbildningar

Förresten

stiftelse.

efter

önskernål

- Ni som spelar tillsamrnans el1er planerar
att göra det
- Ni som viIl studera något t ex ur jazzens
historia och eller dess legender
- Ni son har ett genensant intresse och VILL

\rETA I\{ER*

vi hjälper er att konna igång. Vi kan även
betala vissa kostnader för cirkeln.
VÄLKOMMEN;

Vi har öppet vardagar nellan 09.00 - 17.00. När vi
inte är där, går det bra att lämna neddelande på telefonsvararen.

- har Du 1äst H0STENS PROGRAM??
Adr. Akerbyv 82-84 (Storstugan), te1: 768 08

50

NYTT

NYTT

NYTT

NYTT

NYTT

På mångas enträgna men dock begänan och för att
undenlStta allai vårt a1lt sämre 'KOM-IHAGT (inte
ens Styrelsen än helt ofelbar) delan vi fn.o.m NU

upo verksamhetsåret i TVÅ TERIMINER (Chorus på
pråk ) . H ö S TTE RMN näsl-lmTE RM r N . Me 1 1 an
*r-,ä it.,
"
vi det 1ilIa Vintenbrejket och det något
dessa gör
Iängne Sommanbnejket (rast/vil-a med andra ond).

Såväl HöST- som VARTERMIN omfattan tt spelkväI1a::,
ännu fler band men flest Musikante:: ( STORA, små,
nyä: gamla (rävar) och pnoffs).
FöLJANDE FACILA PRISER kommer

per tenmin kostar

MEDLEMSSKAP

- Du fån tidningen

PIJANO

att gä1Ia:
ENDAST

50:-

där Du kan läsa

om

SUBVENTIONERAD ENTRE.AVGIFT

Iösen Du fön

TERMINSKORT

ENDAST

150:-

- Förutom medlemsskap och tidningen PI,IANO ber,ättigan kontet tiI1 FRI ENTRE' på ondinarie
kafe'- kvä1Iar.
Ett 'MASTET fön den flitige kafe'- besökaren!!!
FAMILJETERMINSKORT kostan inte men än 200:Samma fönmåner som Terminskont men omfattan även
al-1a I ordinarier famil j emedlemman

Något att övenr:aska familjen med! !! Eller hun

??

ENTRE-. AVGIFTER:
Medlem

50:30: -

Kontinnehavane

Fni entne

Icke

medlem

Den matematiskt begåvade insen omedelbart vilket altennativ som är fönmånligast l ör övriga kan vi tipsa
om att TERMINSKORT (enskilt ell-er familj) nog inte ä::

så

dumt

HöST-TERMINSKORT ANBEFALLES SALEDES STUB]NALT ! ! ! !
VÄLKOMNA

Styrelsen

!:

!

!

JW
För närvarande räknar vi en jazzgrupp som JANO-ansluten, om den innehåller en eller flera JAN0-medlemmar.
Er tillgivne sekreterare brukar lusläsa
föreni ngens med'l emsmatri kel en gång
varje år, när det blir dags att författa Verksamhetsberättelsen. Då
känner jag igen några, som är kända
för att sjunga eller spela instrument. Sedan försöker jag hål1a mig
orienterad om, i vilka grupper vederbörande är aktiva, om de är det.
Vid den senaste kollationeringen
spårades JAN0-folk i inte mindre
än 42 jazzgrupper, och jag hittade
därutö.ver också två solopianister.
Grupperna och pianisterna presenteras här i alfabetisk ordning.
0m ni hittar någon gruppo som har

blivit upplöst, eller om ni känner
till någon grupp med JAN0-anknytning,
som blivit bortg'lömd i min förteckning - hör av er i så fall!

Lindelöw-Jakobsson Duo
Market Street Stompers
Mårtens Jazz
New

0rleans Express

0ctopus

ivianska Flottans Promenadorkester
011e 0mjes Jazz Band
0I

Leif

Persson

Combo

Erling Ribbing Kvartett
Room 44

Soul

Cl

inic

med Gerd

Stockholms Jazzorkester

Sveriges Jazzband
Swingland Sextett
Swingtetten (Kay We'lander Swingtett)
Swing United
Johan Söderqvist
The Trio

A1

'l

Pel

i

gator Jazz

le

Band

Andersson Kvartett

Blonmans Dixieland Band

Christer Bull-Lasse Karlsand

Tri o/ Kva rtett
Cal ei jdoscop

Band

Foss i I erna

Christer Fröss6n Combo
Happy Jazz Sextett

Hip Bones
Jazz Ambassadors
Karlsands Klang-Kvintett
Kayza & Co
K'imba

Kvartett/Sextett/

Twice Guitar

Fotnot 1: Jo, 0livianska Flottans

Promenaforkester finns! Den JAN0ansl utne orkestermedl enmen är
Johnny Klaar.

Ib

Christensen
Crazy Rhythm
Dansette
Eh I a-bas Jazz

Lasse Törnqvist
Blue Stars

ra

Christer Krokstedts Sextett
Kårsdragets Swinggrupp

Fotnot 2: Det finns, om vi inte
fiTFäE någon, 73 musicerande/sjungande
JAN0-medlemmar, i den matrikel som är

daterad

890703. Av dessa återi någon - eller
några - av de här förtecknade
grupperna. Det finns också några
grupper) som inte brukar framträda,
men som träffas regelbundet och
improvisationsövar. En av dem
håller till i en lokal i Råsunda,
en annan i Åvaskolan på torsdagar.
En grupp samlas varje vecka i
Ekebysko'lan i Va1 I entuna. De I eds
av Anders Stålhammar (Råsunda),
Ingegerd Harvard (Ava) och Bo
Nerel ius (Ekebyskolan) .

finns de flesta

JAM

JAM

JAM

oaaaaaaaaaaa

är det dax för JANO's
til1 vilket samtliga
spelare inom och utom föreningen
härmed kallas och inbjudes.
Medtag instrument , spe1g1öd,
nötter och/eIIer gehör ! Kvällens
stämmor är a ( 440 swlngs ).
Vä1 i stämnin§ spelas dock i
Den B/tO

HÖST-JAM

Bb och

C

Vad trevligt det vore om garnla
kända kämpar tog med sig apparaten
och kom. T.ex.:

Mårten Holmberg
Rune Henriksson
Tage Svedestig

Magnus Schenström
Hans Marschall

Sängerska
som går på Kulturama, söker medmusiker. Gu'll ev j Svensson, bor i
Gribbylund, tel 756 B0 45.

Jannes Karlsson
Pe1le Andersson

Malte Söderqvi-st
Kay tdelander
Lasse Brilow
Bernt Olofsson

Jazzböcker
så vi Påminner gärna
är bra att ha, 'leverantör
av dessa
om en påf itlig
:
nyttigheter. Skriv till

Rune Svensson

Gerd Ottosson
Bosse Pettersson
Sören Svedestig
Lasse Melander

Staffan Sjödin
MfI, mf1, mfl
För att göra anrättningen srnaklig
för publik, komp och spelare kommer antalet "samtidiga" spelare på
scenen att begränsas vän1igt men
Sestämt. Detta för att undvika s.k.
.-.evighetslåtar
och för att få största

Blue Anchor Jazz Book ShoP

c/o

Wachtmei

Slottet, Pl

ster

6252

372 05 Johann'ishus

möj1iga omväxling.

Förutom instrument medtages givetvis
bekanta, gran_rch med fördel vänner,gammal
nar, förä1drar, någon
moster,
bensinstationsföreståndarinnan, ovän-

ner

som

ni vil1 blidka, til-lfäI1iga

bekanskaper och all-a övriga. . . .

Mygga

Hur gör ni med svärmor?

är det

Medtages

givetvis

(på egen risk)

Väl mött den B oktober
Er huspianist

popu'lära namnet på en sån där

liten mikrofon, som folk bär fastsatta 'i rockslaget, när de pratar
'i TV. Eller när de sjunger i TV, för

den delen. Numera används myggor
även på allehanda saxofoner, kontrabasar och andra instrument.

Vi har fått supplement på musikfrån en svensk agent för

myggor

märket LCM. Produkterna verkar

svindyra, men intressanta. Adressen
Roger Berg, Handic Tele AB
08-735 80 20.

är
FtAl4lilt'o

NOTISER

dt
att "eh" knappt hörs men
ändå kälins som enlhdning nrb!
så eUIIa

mitt öppna öga. Steve Dobrogojl

trfcker Wå tångenter i basen E
, föfBiktigt att hamarna nästiffi
inte -nriddar strängarna Än($

känns tonerna sonr blårta avffi
rqp
trorirboner.
§ånt kallas ryariser. ,
r?
För fy,rb år sedan'gJorde fi
1'
' ekivan "&ary brlght" med
ryfi*
" eektioq dema,gång A1 Ae tffi
.,

""")$i§

qt16§ffi',1-y
ts$tt*t
arffiqap.
s" " ru!K,1r§# -,i#äåäiä;iät'rio,qso*)

s

BbJit,,:Acrfuiuos lqi,rSrger
texten i titelsången'ithe Final

., När:,i

Touchu uttalar hon stäilölserha

sr€r'(lat'ae?lEs
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HöSTEN 1989.

Rgetaurang Najaden, Fol.keta Hus,. Handen.
Måndagen 25
gannt

_

Måndagen 30

sept kI- 19: Jazz feachers Big Band (från södertäI"je)
eugge, Sigge, Bob CafSt=io + äwent gdetsolieter
oktober kI 19: Håkan tewin ,,Excursions, sannt
Caf6trion med errent gäateolister

kl 1!-1 rulu Arke Kwartett ( ured br a Björn
AIke, piano) samt cäfetrion med ewent grästaolieter

Måndagen 27 no'venöer

Enträ:

Medlemmar 30:

-, örrriga

.rl0:

-

Kongerterna arrangeras av Haninge .razzkl.ubb i samarbete med ABE"
E'oLkets Hus och Kulturnämnden i llaninge.
välkommen

Iorras !

tiIl

wåra jazzkväIlar, fin mueik oah myeig stämning ut-

Länge leve

kulturen!

Mänga känner kanske inte Pireniterna som de glada fyra, vi är.
Vi är nog mer kdnda som ett
renodlat fastighetsbolag noterat
på Stockholmsbörsens A1-lista.
Pirens affdrrsidö dr att Yara
marknadsledande på att utveckla
fastigheter och hyra ut dem till
näringslivet i norra Storstockholm. Sveriges mest expansiva
kommersiella sektor.
Yärt mäl * att skapa en tillväxt
i substansvärdet som väsentligt
överstiger inflationstakten och
samtidigt ha en synlig vinst, som

möjliggör utdelning i nwä med
branschgenomsnittet.
Pirens fastighetsbestån d dr r
dagsläget marknadsvärderat till
tre miljarder kronor.
Vi ses pä Jazzclub Nordost!

AB Piren, Box 35, 78211, DANDERYD,
tel 08-753 38 00.

AIhihr,z!
Stockholms ftirsta specialskivaffåir
j*roch klassiskt.

Atltid

senaste

ftir

nytt!

Stor amerikansk

iäport!

Vi satsar på:
personlig service
- högsta ljudkvalitet
och hos oss kan du beställa vad som helst utan extra kostnad.
och du kan naturligtvis lyssna på våra skivor -innan du bestäm*"i aig.

n 37, 1I3 53 STOCKHOLM Tel:08/3289 88.

,fiw

JAaKI!@ltoBDogr

niBb

Ordförande

Ca}le Zachrisson
Klövjevägen 4l
183 38 räby

tel. og/l\B
78 35
*
Sekr. o. bokningar
Bo Nerelius
Teknikvägen LT
186 32 Vallentuna

tel-.0762/loe

* 748

69
98

Pi - Jano
Kerstin lrlallerman
Tingsvägen 3
183 40 Täby
teL.08/756 49 53

' Medlemsregister

Margit Annerstedt
Täbyvägen ZJB
183 44 räby

tel_.o762/>ol

20

Postgiro 192583-3

