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Populär lnformation
från Jazzklubb Nordost

Höstsäsongens sista jazzkvällar med festlig final

Program november 1998

DOCToR..lA2Z

§ro^l?

1/11 Jamsession med Huskompet
8/11 Eh la-bas Jazz Band
15/11 Ant Steps, hy ung grupp från
Stockholm
Atf Bybrant-Anders Barnö

Kvintett

22/11

Roger Pontare med Kjell Ötrman

Trio

29/11

Arr. lazzK[u66

Final med Jumping Jacks
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Jazzvänner!
Mitt uppe i höstrusket.

I JANO har vi det ändå bra. Premi2iren med firandet av Hayati Kafe
tillsammans med Jan Allan och Sandviken Big Band var en fantastisk
kväll. Hayati har varit artist i 40 är och sjöng för oss. Han presenterade en delvis ny repertoar med kända sånger, visor av Cornelis
Vreeswijk, Monica Dominique och andra. Ja han levererade till och
med en jazzig version av Gullan Bornemarks "sudda, sudda ut din
sura min". Några sura miner var det nu inte tal om utan kvällen var
fylld av glädje och ovationer.

vi fått se bland publiken och det åir jättekul,
men vi saknar många av våra trogna medlemmar. Var är Ni?
Antagligen har Ni dykt upp när detta skrivna går i tryck, men jag vill
Många nya ansikten har

bara säga att det måirks niir Ni är borta. Vi saknar Er!

vill

gärna förmedla ett Tack från förre kulturnåimnds-ordförande
Bengt Edlinds anhöriga för jazztJubbens deltagande vid hans bortgång. Karin Brännström har efterträtt Bengt i nämnden.
Vi önskar henne lycka till med arbetet
och på ett fortsatt gott samarbete.
Jag

Tillgivna

tsirgitta Wifraruder
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TABY JAZZ CAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby
Söndagar kl 18.30 - 2130

Huskompet: Tbmmy Larsson p, Jan
Ottosson b, Ingemar Björkman dr.

Mycket publik brukar strömma till och det
iir aldrig någon brist på goda jammare. I
våras hann vi med 17 stycken. Det är fri
entr6 också. Missa ej !

En gång varje säsong är det jamsession på
Taby Jazzkaf€. Eller jam, som det vanligen
heter. Alla spel- och sångsugna är välkomna att gå upp på den trappavsats som
föreställer scenen och ta ett chorus eller
två. Sedan väldigt många år tillbaka kan
jammarna luta sig mot en kompsektion som
heter duga: Tommy Larsson vid det lilla
men välstämda pianot, stortonige basisten
Jan Ottosson och bakom trummorna den
eminente Ingemar Björkman. Huskompet
åir väl skickat att ta hand om det mesta, från
gammellazz och swing till mera modern
och bebopinfluerad musik.

Tommy Larsson

Hallå alla JÄNO-medlemmar!
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Bengt Jansson, cor, Carl Hyberg tb, Ulf
Ranhagen cl, Sven Erik Blom bjo, Ingvar
Lundfeldt b, Ivar Wennborg dr.

"Eh la-bas" är kreolfranska och betyder
"Hallå där borta". Det är också titeln på en
melodi som skrevs av New Orleanstrombonisten Kid Ory. När Ella Gård var nybyggt bildade trombonisten Carl Hyberg
det här bandet. Dess fasta hemmascen var
kvarterslokalen Jiggen i Ella Gård. Vad var
naturligare än att kalla bandet Eh la-bas
JazzBand - Ellas jazzbandl

Eh la-bas JazzBand har alltså funnits i ett
kvarts sekel, och det har genom åren utmiirkt sig genom att alltid, vid varje framträdande, spela sin repertoar av 10- och 20talslåtar med samma oförbrännerliga och
friska entusiasm. Det är ett riktigt "tajt"
band, som det heter nuförtiden, och det har
en stor skara trogna och hängivna fans, som
alltid ser till att bandets spelningar är välbesökta.

Räkna med att Chris Barbers anda kommer
att fylla Täby Park Hotel denna afton!

)
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Eh la-bas Jazz Band 20/3-94 på Töby Jazzkafö
Foto: Åke Arell

Ant Steps är en relativt nybildad grupp med
tämligen unga medlemmar. Ätdst iir gruppens initiativtagare och självskrivna ankare,
Peter Samnerud, som har sina ursprungliga

rötter i Täby. Gruppen bemödar sig om
precision och vacker ensembleklang, där
sångerskan Amanda Sunddn ger en extra,
frisk färg. Gruppens namn är en vitsig förkortning av titeln på en låt av John
Coltrane, "Giant Steps".

Ant Steps: David Nilsson tp/flh, Peter
Cztffary p, Robert Hedin b, Peter
Samnerud dr Amanda Sundön voc.
Bybrant-Barnö: Alf Bybrant tp/flh, Anders
Barnö bars, Bo Ehrenholm g, Dick
Idestam-Almqvist b, Johnny Jönsson dr.

I kvällens andra grupp iir medelåldern lite
högre. Bandet framträdde på Täby lazzkaf!
våren 1995 och en trio ur kvintetten, bestående av trumpetaren Alf Bybrant, gitanisten Bo Ehrenholm och basisten Dick
Idestam-Almqvist, hörde vi hos oss förra
hösten. Dick sammankallar bandet och han
säger, att han "fungerar som kapellmästare

Den här kvällen presenterar vi två band,
som båda företräder vad vi brukar kalla
modern mainstream - alltså modern jazzi
"huvudfåran". Gruppen Ant Steps, som är
baserad i trakterna runt Älta och Tyresö,
har sina stilistiska rötter i 60-talsjazzen.
Bybrant-Barnö Kvintett, eller Dick's
Rhythm & Bop, griper tilbaka på förebilder
från 50-ta1et, som Hank Mobley, Benny
Golson, Horace Silver, KennY Drew,
Wayne Shorter m. fl.

utan den minsta makt, eftersom det tir ett
kollektivt band i realiteten". Avspänt och
fint brukar det låta. Kvintetten, säger Dick,
"spelar evergreens och jazzstandards av

Ant Steps
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By b r ant - B arnö Kv int ett
Anders
Barnö, Johnny Jönsson, Dick ldestam-Almqvist
Bybrant,
Alf
Ehrenholm,
Bo

S0-talssnitt. Det är vår naturliga hemvist,
vår ungdoms musik... Vi tror inte att det är
disciplinerade repetitioner som svetsar ihop
ett band. Istället improviserar vi så mycket
vi kan tillsammans. Ju bättre man känner
varann den vägen desto roligare blir
musiken".

Vad vill du höra ?

Programrådet kommer att träffas den
21/10. Vi vill gärna veta vad det finns
för önskemål bland medlemmarna.
Vilka artister & grupper vill ni höra? Ge

förslag till er tillgivne sekreterare!

Roligt kommer det säkerligen att bli!
Blommans Dixieland Band fortsätter med
gladjazz under hösten på Restaurant
Louis, Söderhallarna, Medborgarplatsen.
Vi spelar varje onsdag kl 19.30. Då kan
njuta av både musik och god mat. Och
vet väl att det är gratis entrö så det är
bara att slinka in.

med dig goa vänner och utnyttia
höstkvällarna ti I I n ågot trevl i gt.
Blomman och hans band lovar dig
svängiga kvällar

Ta

sele och växte upp där. Han har jobbat i
skogen och varit svetsare. Nzir han var 13
fick han ett trumset och började spela poplåtar med likasinnade jämnåriga. Denna

Trion: Kjell Ohman org. Jörgen Smeby b,
Dan Strömqvist dr.

fritidsaktivitet blev sedan mer och mer en
födkrok. Han sjöng med dansband på
restauranger, dagens schlagers och gamla

Roger Pontare är en artist med stor bredd.
Han har framträtt med storband, körer,
symfoniorkestrar. Han har spelat musikal
och varit med i Eurovisionsschlagerfinal.
Han har gjort gospelkonserter och sjungit
program med julmusik. Men han har också
gjort två CD med jazzbetonad repertoar, en
med Kramfors Storband, en med Sandviken
Big Band. På den sistnämnda låter han,
enligt en kritiker, som David ClaytonThomas i gruppen Blood Sweat & Tears.
Man kan också säga att han påminner lite
om Joe Williams med Count Basies
orkester.
Roger Pontare föddes

17

nA

1951

evergreen-melodier. Han kom till Stockholm I976 och sjöng i pianobarer tillsammans med en pianist. Han skickade en
demokasett till Mats Olsson, vilket bl. a
ledde till engagemang i ett mycket populärt
TV-program, Pekka Langers och Carl-Uno
Sjöbloms "Notknäckarna", där Mats
Olsson var kapellmästare. Sedan följde en
rad uppmlirksammade framträdanden. Han
var med i en show på Hamburger Börs,
"Hela syltan svänger", där man framförde
Fats Waller-låtar med svensk text (av
Pontus Platin). Han sjöng rollen som Judas

i uppsättningen

av Andrew Lloyd-Webbers

"Jesus Christ Superstar" på Göta Lejon.

i Lyck-

Han började resa runt i landet och fram-

Roger Pontare
Copyright Robert Lundberg
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träda med de bästa storbanden. I slutet av
80-talet bosatte han sig i hemtrakterna i
Västernorrland, men han upphörde inte för
den skull attvarakvar i rampljuset. Mycket
av den varan innebar hans seger i Eurovisionsschlagertävlingen 1994, diir han i

duett med Marie Bergman sjöng låten
"Stjärnorna" (av Peter Bertilsson). Vid den
internationella finalen i Dublin kom paret
på en hedrande trettondePlats.
Roger Pontare har en stark och praktfull
stämma, han har scenisk karisma och ett
siikert grepp om såväl det musikaliska
materialet som om sin publik. Han zir en av
de artister vars problem aldrig har bestått i
för få arbetstillfällen. Niir han nu framträder på Täby lazzkafl iir det bara följdriktigt att han har med sig Kjell Öhmans
eminenta Trio - förra gången vi hörde den
trion hade den siillskap av Georgie Fame.

Nalenkonsert
Hayati Kafe
hyllar vår tids största "Crooner"
Frank Sinatra
Med en c.a tvåtimnmars kavalkad
av Sinatra's mest kända och
älskade örhängen.
Konserten blir på nyrenoverade
musiktemplet Nalen. Hayati si
till storbandet som är en del av
Stockhol m s s pårväg män s m u si kkår
d.v.s.
Solid Jazz Big Band
with
Strings
Dirigent: Jan Jansson

Söndagen den 13 december

Likheter finns!

kl 16.00
Biljetter kan beställas via biliett
direkt eller köpas på Nalen

Våitkommen

till Studieftirbundet Vuxenskolan

och

TMI!

TMI - Täby Musikinstitut ftir alla åldrar
TMI har studiecirklar för dig som vill liira dig

spela.

Instrumenten ?ir Keyboard, Elgitarr,
Elbas, Trummor och Slagverk.
TMI har även undervisning i sång,
piano och akustisk gitar.
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rbundet Vuxe nskolan, Kemistvögen 14, Box 137, 183 22 Triby
Tel: 08-756 40 60, 756 50 60 Fax: 08-756 1l 60

Anders Gravestam cor, Tbmmy Jacobsson
tb, Anders Linder cl/s/voc, Hans von
Schoenberg p, Carl von Schoenberg g, Sven
Hessle b, Gunnar Lundqvist dr.

I slutet av }-talet

nåddes Sverige den s.k

reviv al-jazzen. Revival betyder återuppväckande. Vad man ville återuppväcka var
den jazz, som spelades av King Oliver,
Jelly Roll Morton och andra musiker från
New Orleans på 10- och 20-talen. I vårt
land fick den h2ir musiken ett starkt fäste
vid Stockholms läroverk. Man talade om
"den svenska skolban dsjazzen" .
Gymnasister och andra spelade vad man
kallade traditionell jazz eller "tradjazz" pä
skoldanser och en del källarklubbar, t.ex
G azell Club på Österlångg atan i Gamla

Bandet fick regelbundna spelningar på
Nalen och 1956 gjorde det några EP-skivor
för märket Karusell. Gravenstam, Linder,
von Schoenberg och Gunnar Lundqvist var
med vi det tillfället. Bandet ställde också
upp i en tävling i radioprogrammet
"Snurran", vilket ledde till första pris i
form av en resa till London.
Jumping Jacks sökte sig inte ända tillbaka
till New Orleans i sitt sökande efter stilistisk inspiration. Den stora idolen var istället
Eddie Condon och hans Chicagoans. En
annan idol var Louis Prima.

Med en osedvanlig konsekvens har bandet
fortsatt, med få personella förändringar.

Stan.
Så småningom uppmiirksammades de håir

ungdomliga orkestrarna även nationellt. En
del av dem fick göra skivor och radioframträdanden och på Nalen började Topsy
Lindblom lansera skoljazzband vid söndagsmatinder, sedermera även på tisdagkvällar. Först var bl.a Hep Cats från södra
Latin och Buntas Storyville Jazzband, som
hade Norra Latin som hemmascen. 1951
bildades Whiskey Bottle Slickers med
kornettisten Anders Gravestam, pianisten
Hans von Schoenberg, sopransaxofonisten
Rune Pettersson m.fl. Lite senare kom ett
band från Danderyd, som hette Pygm6 Jazz
Band, med bl. a klarinettisten Anders
Linder, trumslagaren Gunnar Lundqvist
och trombonisten Eje Thelin.
1955 bildades den orkester, som vi nu
presenterar på Täby Jazzkaf€, Jumping
Jacks. Musikerna i bandet rekryterades från
de nyss nämnda skoljazzbanden Whiskey
Bottle Slickers och Pygmd Iazzband.

Anders Linder

GRANNKLUBBARNA

Tidvis har barnpassning och civila yrken
begråinsat den musikaliska aktiviteten, men
på senare år har det varit full fart. Ibland
framträder man också under namnet
"skiirgårdspojkarna" och då lanserar man
en sångerska, som faktiskt började sin bana
just med Jumping Jacks: Lill Lindfors.

Haninge Jazzcaf€.
Folkets Hus, Handenterminalen 5 - kl
19.30

Och så har bandet en av landets ledande
showartister: Klarinettisten, sångaren,
saxofonisten, filosofen och glädjespridaren
Anders Linder. Det bör kunna duga för att
skapa en fin final på Jazzkaf6ets höstsäsong!

3lll

Evergreenish med Catharina
Wiborg, Ann Blom m.fl.

23lll

Magnus Lindgren med Mathias
Algotsson Trio och Ulrika
Zettersten

I
JAZZIMPROVISATION OCH
ENSEMBLESPEL
Jazzklubb Syd
kör vidare på Rågsveds Folkets Hus,
tisdagar 19.30.

Medborgarskolan startar nu kurser fÖr
dig, som vill spela i iazzgrupp och vill
ha praktiska tips i iazzimprovisation av
en kompetent, välutbildad och erfaren
jazzmusiker.

3ltt

Stan Hasselgard Story med

Kirk

Dahlbergs Sextett

Kursdeltag arna fär börja spela direkt
från första lektionen. Teori och
praktiska råd meddelas under
spelÖvningarna.

24ll

Jamsession under ledning av

Håkan Lindhe

8n2

Björn Wretman Kvintett

För information och anmälan, kontakta
Lars Olsson tel. 08-457 57 27.
Adressen till Medborgarskolan är
Hagagatan 23 A (T-bana OdenPlan).

Atl'Itt€
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T.vresö Jazz

& Blues

Avgifterna hösten - 98

har flyttat från Sandelius Restaurang (som
haft ekonomiska problem att brottas med)

Medlemsavgift

till Bollmora Föreningsgård. Den nya

Abonnemangsavgift/halvår

Pierre Sviird Trio med gästartist

1ll2

Royal Blue Melodians

x

Att få en stampublik
* Att tidigt få in pengar till kassan
Om man tänker gå på fyra konserter så
lönar sig abonnemang, och niir man ändå
har betalt så kan man ju titta in utan extra
kostnad och kanske hitta någon musik som
man tidigare inte känt till.

Kl.

19.30 börjar det. Kostar 100,-, medlemmar 80,-

Den3lll 2ir det dessutom gratisjazz pä
Forellscenen i Tyresö C. Gamle kämpen
Rock-Boris kommer med bandet Prima.
Dessutom blir det ytterligare en attraktion,
en artist av det större formatet. Vem r det
får vi se!
Tyresö Jazz

300,-

JANO önskar att många löser abonnemang
av två skäl:

lTlll

till

150,-

Medlemsentrdlkonsert 50,Entr6 för icke medlem
80- 120,-

lokalen ligger ganska niira Sandelius,
nåimligen strax söder om P-huset.
Återstoden av höstens program (som
började den22 september) ser ut så här:

Adressen

/halvår

Entrdavgiften för medlemmar höjs aldrig
oavsett evenemangets kvalite, vilket dåiremot kan ske med entr6n för icke medlemmar. Medlemmar får klubbtidningen
PIJANO samt övrig information hemsänd.

& Blues iir:

Alla inkomster JANO har går till musikgageq tidningen, administration, pianostämningar samt en liten del till övriga

Bollmora föreningsgård, Dalgränd 4,
Tyresö C.

kostnader. Observera att inga arvoden utgår
till klubbens funktioniirer samt att Täby
Park Hotel står för lokalen.

DIN SKIVAFTÄN TÖN JAZZ OCH NOSTALGIA
Klassisk jazz, Big Band, Swing, Mainstream, New Orleans och Dixieland,
svensk jazz, nostalgla m.m. Vi köper,
byter och säljer både CD-skivor, vinyl
och stenkakor. Dessutom har vi T-shirts med
jazzmotiv, musikböcker, vykort och tidningar.

I
a

Gör gärna en beställning, vi kan snabbt få
fram skivor enligt dina önskemå1.

- Fre: 11.00 - 18.00
15.00, Sönd, Månd & Helgd: Stängt

Öppettider: Tisd
Lörd:

1

1.00

-

BJÖRNS SKIVOR AVAVAVAV VAV VAVAV VAVAVAV VAV
Tiärhovsgalan 12, 116 21Stockholm, Telefon lFaxOE-643 27 08

tt

Täby Jazz Caf6
Söndagar kl 18.30 - 21.30
Täby Park hotel

Birgitta Wikander
Palissadgråind 60

187 46Täby

Tfn/fax:08-76857 64

08 - 732 80 60
Vice ordf.

Puben serYerar smårätter till
" J azzpriser" fullständi ga
rättigheter.

187 32Täby
Tfir/fax: 08 - 758 91 36

*

Kassör:

Konstutställning

Om man f?irdas i motorfordon Zir det E18
f d E3. Om man kommer från Stockholm
åker man via Roslagstull förbi Riksmus6et
och Mörby Centrum, följer E18 och tar av
vid en trafikplats som är skyltad Vallen-

Sekreterare:

Bo Nerelius
Teknikvägen 17
186 32 Vallentuna
Tfn/fax: 08 - 511 706 69

Red:

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 Täby
Tfn:08 - 510 503 20

tuna/Viggbyholm.
Följ Bergtorpvägen över järnvägen och
sväng vänster in på Marknadsvägen. Tag
första gatan till höger in på Kemistvägen.
Jazzcaflet ligger i Täby Park Hotel. Man
missar inte giirna byggnaden för det står
Täby Park Hotel med stora bokstäver på
fasaden som vetter ut mot ett parkeringsområde (med gratisparkering dygnet runt).
Åker trran kommunalt kan man välja
Roslagsbanan från Stockholm Östra. Man
åker mot Åkersberga/Österåker och stiger
av vid hpl Galoppfältet.
Ett flertal busslinjer finns också, t ex 610
eller 695 från Danderyds sjukhus tillhpl
Gribbylund södra.

Övr ledam:

Hans Ling

Hayati Kaf6

Nils Andersson
Suppleanter:

Rolf Lundh
Åke Arell
Per Kjellberg

Birgit Litzell

JANOs adress: Palissadgränd 60
187 46 Täby, tfn: 08 -768 57 64
JANOs postgironummer 19 25 83 - 3
JANOs medlems- och entr6avgifter:

* Medlemsavgift/tralvår 150 kr
*Abonnemangsavgift/tralvår 300kr
* Medlemsentr6/konsert 50 kr
* Entr6 för icke medlem 80 - 120 kr

NORRTAUE

TÄBY PARK HOTEL

En av fördelarna med att vara medlem i JANO
iir givetvis rabatten på entrdavgiften till Täby
Jazzcaf!. Samt förstås att få PiJano hem i
brevlådan. Men som JANO-medlem får du
också rabatt niir du besöker andra SJR-anslutna
klubbar i Stockholmsområdet - det finns ett

AVfATI
Vollcnturc

lrrgghöolm

TABY

Jenny Zachrison
Kanalvägen 20,6tr
183 30 Täby

Tfn:08 -7580044

Hur tar man sig till Täby Jazzcaff

ffi

Stig Lind6n
Åvavägen 11

CTMRUM

tiotal sådana.
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