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Irlew Events: Anders Ekholm ts, Årne
Tengstrand Pr lTrban:o/erner br t'o1f

Det betyder 8* ttrnmas musj-k och 96 I
mustker på seenen, två tradbanclr två |
storband och det mesta t stll-väg.
å

Majoriteten hål-ler slg ti11 bebop
oeh malnstream, ,"n oi har åtskilftga
f,öreträdare för 50-talslnspireracl
Jazz också. Den modernaste mustken
svalar Eleetrtc §pace Phantqsy och

nredrlksson d.r.

I

.mUros:-a: Birgitta lSattinson, Nina
Rrodd, Christel Stenung, Gun-lJarle
Engström voc, Arrre Tengstrand p,
ChristLan Spering b1 Ånders

t
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Vi har ovanligt nycket sång på pro- | nrå moderrna band av yngre, proffgrammetr yay4s utgår från Bil-lie
i "ig årgång. smbrosla har kanske en
Ho1.iday,@presenterar|merutpräg].atpub1ikt111vänt1musl.k1
vad man ka]lar ttJazzbetonadfr sehla- o egna fräseha ä.rrgngenang av gårBerr 4g@§ bjuder på fyrstämmlg I dagens stantlardmelodier., blandat
Ja7q-lnEsss-aqe.rå å mea nyare 1åtar1 kanske också ett
äång f"ffirrr
har med sig sångtrton The Bl-ackblrcts, I eIler annat original.
och MarkeL §treet.Stompers (-tUark- {-o*oodo-o-oo-o-E----or€od
har
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gvoRTET
PufrE
flråi',§::;ffi"§-l::1"'T:ån"**,*,"i't
creepers
toryvl1le
iffian 50-ta1ets,s
och lasse $örn-qvtst hördes på
talet med Midnight Stonpers.

60-

ltreteraner i Jazzfestsammanhang är
Jaz_z Frienrlsr som gör stn sjunde
J azzfest,r likson tnrmPetaren
Magnug Sehenström, Han medverkar
i båda storbanden, och var den som
drog 1 gång första festen 1979.
Fem Fester har Ificke Selander i
Crazy Rhythrn varit med om, liksotl
Jannes Irarlssoq, som numera är

ffi

Ambassadors.

Sju grupper är helt.nya t Jazzfeslsammanhang: &_!.r3c_ §Pace Phantasy, Irayza' Jazz_P,ojllr-t, .Ulbrosia,
Q16o' Hip Rones och Ug§lranc§.
Itet är värt att noterar att nykom1J-ngarna til1 större delen är
både roycket unga och rluktiga musiker, ned stora ambitloner.
r)et bå.dar gott för återvänrten och
bäddar för en mycket intressant
J
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I Abraham Sax: Bengt Smårsr Ertk
j twarsson, Hans Berge Staffan Tl11y
p
i P 0 Niblaeus s, Jrennart Sinonsson
Waehelin
Jwarsson b, Seppe
Ir frister
d.r.
I

Anne l,{arls TJenning
! lrr.rp"s l.vartett:
ttPuppett
g1 Ohrtstian
p,
Erlk
T,undmark
I
? Spering br Nils Danell dr.
I
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atrrtram sax har gjort sig hörda på
Stoetrholms [azzd.agar, aar de svarai
tOr konserter i Hud.dinge och Stuvsta.
l"t är ett ungdomliet oeh mycket
frascht band, som svänger och vågo" på semma .ång. om iiPuppett är
väl inte myeket att tiL1ägga, honom
fanner vi väl-, efter hans många
framträ,]anden hos ogs och annorst;'a"= oeh hans två rrtmärkta. LP.
So, vanligt kommer ",r'uppett med en
trelt ny, fräsch sättnlng, där vl
tf .a 1ägger närke ti1l Arn:rie
Henning, som förr t titlen spelade
meA ?y Räekman.
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BEHöVER
ARRETARE!

STTVSPAI,TEN:

SCEN-

Crazv Phvthm: Halvfranskt.
(Eenneth Beeords)

, tre-

rnör att en Jazzfest ska fungera
måste en del arbete göras bakom
scenen. Det gäIler att ta emot orkestrarna. och deras utmstning,
hjä1Pa dem att kornma in På scenen
oeh hjäI-Pa tlem ut, när de har sPe-

Vilket

På 1örtlag den 23 nellan 1'l'OO oeh
1r.OO Ueäövs en deL folk för att få
lokaLen i ordning. På söndag åen 24
öPPnar vl teatern kl O?'JO' Då ska
lJudutnrstningen På' Plats oeh två
s.k sound-eheck qörs k1' 10'15 och
1O.rO. Sedan är det Paus kl-' 11'OO
oeh Stand BY k1-. 11.5O' Kring k1'
21.00 hoppas vi ha l-okalen utrymd
oeh städad.
Du behöver bara bintla dig för ett
tvåtj.mrnarspass. Om du absolut vi11,
kan du få mer än ett tvåtimraarsPass också. Passen leds av fo1k,
som kan jobbet, så du får sakkunnlg
intnrktion. Relöning utgår 1 fo:m
av gratis entr6 oeh grati§ varm
korv och kaffe, samt ära och evlg
tacksamhet från Jazzfestledningen!

Hör av er!
taaaa aaaaaa..tata.a'ateatt
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,-r,*"tprogram står, att

Crazy Rhythn sklvdebuterat rpå
märket lragonrr. Dubbelfel, natur1-igtvls: Randet har hörts. på sklva
förr (mect }llaxine Sull ivan) oeh sklvmärket är - fortfarande - Fenneth.

lat. Årbetet är inte särskiLt krävande, men tlet bnrkar vara trev1igt. Vl har ett gäng, som varlt
meä förr och sama'rbetet våLIar
säL1an Problem. ressutom hör man
musiken välillgt bra från kultssen'

a
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understryk"sfCrazy Bhythm har mecl det här albumet
fått sin första a11deles egna LP.
Efter fem strävsarrma år träcter den
mycket uppskattade gruppea ut tf-L1
en bredare publik. Yl fans får en ny
nöjltghet qtt höra vå.ra favoriter
hemma 1 varilagsrum.ct -- och vi kan
l-ugnt räkna medl att skara.n at Crazy
Hhythn-anhångare snabbt mångdubbhä:med

Ias I

Iet är utmärkt, oeh pl-attan ger på
elva väI tnspel-aile spår gott beskeä
om gruppens kvaltfikatloner.
skivtlteln
syfta.r !1.a på; att arazy Rhythn
är inspirerade av Franska Hotkvln+
tetten - E€D att gmppen också ger
egna bldrag. Det ärr son det här
blatlets Iäsare vä1 vet, en mycket
personlig gmpp. Två namn måstel
en1igt min mening, nåinnas särskl1tr
CLasse Rrodda och @§1§g@|g.
Den förstnämnde är en ovanllgt särpräs1aal soltst, fantastfuLl- och 11te
vlldvuxet rornantisk. Han är degsuDen något mångtycllga

tom en utmärkt kornpositörr Två av
hans alster flnns på sktvan, och de

t"'

utgör naturllga höjdpunkter.

CAMERON

är ett nann, ,eom ni kanske minns
från en tidigare upplaga av Christer
f,roksteclt Sextett. Itru har sagde
Neil- Cameron skrlvit, lromponerat
och även gjort koreografin ttLl en
musikal, Eon går upp på Tlbble
Toater i vecka 11. Om ni- har tur
hlnner ni kanske fortfarande se den.
Den handlar om två unga männtskor,
hos oss, här och nu. De möts, bLtr
förälskatle, gif ter sig , f&r bar.:n och konfronteras med a1la vår tids
problem. Nieke 1[agemyr regisserar
föreställningeu och för musiken
svarar Neil- Cameron Group, där man
b1. a hlttar 016o-trummisen }.{ikael

Crazy Rhythn har bLlvLt ett begrepp,
oeh vl kan nog se fran not flera
pLattor. T111 nästa gång skul1e Jag
qärna se, a.tt fyranlnutergranen
sprängdes. Varför inte en mer ltvebetonad skiva - kanske rt5razy Rhythm
l,lve Åt The Täby Jazzkafått?
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väI nåcot - mecl halvfranskt
i skivomsIaget.,..

Det vore
bancl

Bl-omm6.

Även

I\{icke Selander bidrar som Låtskrivare,
oeh hans solospel- är 1 särklass.
Jag tycker, att han är l-ysander säkert en av cle a11ra bästa I tlen här
spe cle11a gi tarrtrarlltlonen.
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Styrelsen'iycker, att vår kära
förenlng behöver ett emblen' D'v's
en

t
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T }IJ|GER§ÄS
I sta få en utomhus-seen, som beräknas
i stå. klar nu i somrnar. Nedanför
I Siövi1lan kommer tlen att ligga,
I Täbys kulturförvaltning ansvarar
som föri för seenen oeh de program,
honnningsvis kommer att ges.

s5rmbo1.

a

ska så att säga fungera som
i alla möJförenlngen§ varumärke
'Det
ska finnas på
liga samrnanhang.
vår tidning, i annonser, ka.nske På
T-tröJor e1ler dekaler.

EmbLemet

F

O},'IN.[,DE[

Io

ol"ika sätt,
betYder att
det
t.ex son en logotYP:
i vårt
boltstäver,
använder
man bara
t',-tt
bra
J-A-II-O.
f alL bokstäverna
logotYP
på
slagkraftlg
en
exempel
är televlsj-onens regnbågsfärgaile
S V T. llan kan också kombi-nera bokstäverna med något btldeLement. lltt
t111talande exemPel På ett sådant
emblem är vårt riksförbunds märke
med den bu1-1tga g-kl aven.

I,,'nblemet kan utformas på

|,

,nn*r,
I har ledsnat på Regi-onmusiken och
I Rit<st<onserter. Stora delar av verki sa--heten ska säIJa.s ut ti11 T,anclstingen, hoppas man. Vad månde b11I va?
landstingeltangel?
I
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Tilltal-a"nde
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io-z-kafd'z

i

Ekebygården, Teknilrvägen
(eot ti1l hp1 rrrorrgåräen)

I,

Freda,s den

I
a

emblem-exemPel

-J-o-a

22 k1. 20.00

a

Förutom bokstäverna J-A-N-0 får nl
gärna komponera in texten "Tazzklubb
ilordostl Täby - förslagsvis son något
slags ram.
Ni får bara använda två färger: En
;;"; (t.ex svart) och en liusare ("*vis vltt). Emtl-enet ska också vara
så enkelt utforma.tr att det kan tå14
förminskning ti11 rockmärkesfo:mat'
Vi vil l ha in era förslag sena'st
d.en 2t./4. Vtnnande förslagsstäl1are
belönas med gratis medlemsskep för

nästa verksauhetsår.
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Keltis lltbonq ,ä &r
fn musikalisk kat,t
söker jazzintresserad
hussefnatte.
KontakLa Taija & Roger.
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Jonas

Sa.ndqvist tp/p/vlb/peree lars
Gottfried z f'J,/ g, f,ars T{ellstriim
g/vocl I€rInåTt Siögruntl b, Claes
Florman dr, Annte T,inder voc.

-southern confoJlt: lars Engwall tp
Christer 9rokstedt as, Rjözrr
nictarri ss/ts, 'l3jarne }lvaldt bars
Tr,,fagnus Andersson p 1 T,ars Olsson g
I{ G Aspman b, lars Åttling d:''.
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trlär vi fått uPP cYkelIåset
med hjäfp av cigarrettändaren
beoav vi oss trotsande kYlan,

'
Vi tinade uPP
Jazzkaf6et.
tiil
tiIl Ragtime Revival och triv:
des tillsammans med den stora
pubtiken. Några tadj azzv änner
lär ha åkt ända från innerstan
för att lyssna titl god musik'
Kvä11ens andra bandrTake 0ff

hade svårt att hitta titt kaf6et r men när de vä1 hittat dit
och plockat fram instrumenten
var det bara för oss andra att
spänna f ast säkerhet,sbä1tena.
tlet gä11de at,t hå1Ia sig fast
ordent1i.9t, när de svängde tilI.
Janos bokningsansvarige hade
tydliga problem att hå1Ia sig
kvar på sin stoli

'1

När vi cyklade hemåt i nat'ten tog det en bra stund, innan vi kände av kYIan. Vi bar
ju etl lager iazzvärme utanPå
våra 1ångkalsingar och YIle-

tröjor.
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Vår syskonförening 1 Rågsved har
hå1llt årsmöte, meddelar cless tictning J azzbladet. Sittande ordfärande
omval-des, sä.kert till- allmä.n be1åtenhet. Så hade styrelsen föreslagtt of6rändrpd årsavgtft, 5O:-/&r.
Men det gick tnte mötet på, det
krävtle - och röstarle igenom - 752tr'lan hänvisade t111 rrhöJt portotr.
För övrigt tycks aktiviteten vara
hög och jämn I d,e södra förorterna.
Vi btfogar kontaktadresser och en
blt av vårprogrammet!

Jazzklubb

VI

För ett par nunrer sedan efterlyste
vi en ny Pl-JANo-redaktion - och
ftck en, omgående. I{ur dera"s första
egenproducerade PI-JANO ser ut fra.mgår av det a.lster nl just nu l"äser.

I)et finns ytterliqere en eIler annan
uppglft vl skuIIe behöva hjä1p
med, så här kommer nästa försök:
Vi efterlyser en ?R-slnnad människal
som vilL ta hanil om våra }:ontakter
med massmedia. Ilppg!-ften består t,
att skieka informatlon til1 framföra1lt Stockholmstldnin,garrra oeh till

Svd

L2L 2L Johanneshorr
ordförande

,

2\

lokaLradlon.

19 9oA

KLUBBTMFF MED JAM

- Hus

Lördag 30/3
p4f e n.5

MED STIVE DOBROGOSZ

2/a l9oo

Tisdag

Rågsveds

Folkets

vederbörande har

Vt tänker försöka oss på viss annonsertng oeh kanske ta fram en dekaI.
Åven anclra oeh nya. PR-id6er är vä.1--

KONSERT

rrdf f - C.

Om

titl oeh möJ1lghet att också göra en
de1 personllga besök på olika nyhetsnedla är d.et så nycket bättre.
En ny reklamtidning för Stockholmsområdet kommer i dagarna och den
bör också matas med*1änpLig 1nfo.

Barbro Nylander tel. 99 55 878
Bjursätraqatan 120, 12\ \2 Bandhagen

Tisdag l9i 3 l9oo
Rågsveds Fol kets

BEHöVER EN PR-PERSONI

KVARTETT

komna.

KLUBBTRAFF

Fontakta oss!

Medlemsmöte och iam

Hus

l5/4

Måndag

19.30 JAZZKONSERT

Rågsveds Fol kets

Samam. Vantörs Kul

Hus

kommi

FreAag

MED

MONICA BORRFORS QUINTET
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KLUBBTRAFF MED JAM

KLUBBTRAFF MED JAM

Rågs ved

Tisdag
Rå gs

J

ved
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Red:

l9l4

Rågsved

Fredag

Populär Informatton från

Roger & Taija Nyborg
Itarkna,dsvägen 259 3t?

't83 74 räby

Tel: 768 71 17 (rr) zz o7 ao (a)
Jazzklubb $ordosjF (SlIo)
Ordf. oeh medlemsreg:
tserstin Wal1e:man
Tingsvägen J
1Bl 40 Täby

A'IIIBÅSf]ADORS

att höras på Garnllngen igen
den 12/4 oen d,en 1/6 kan ni höra
våra ambassadörer i den atmosfäroeh rökmättatle Iokalen.
kommer

Tel-: ?56 49 53

Sekr. och bolrningar:
Nerelius 0762/ 706 69

Ro

lilecllemsavgift: 40 : -/ budgetår
Postgiro; 19 25 e3 - 3
f*rySksrrrur
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