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JAN0:s TI0NDE JA77 FEST
L0rdasen den 15/10
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Tibble Teater och Tibbleskolans matsal
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Föreningsgärden, Bi bI iotekshuset

Attundafältet Täby
lngang frän Arkaden

Medlemmar

och jazzvänner
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att starten av Tazzkaf1et blev tiI1 belåtenhet, såväI från
nruslkalisk, lokalitetssynpunkt och eljest.
Tyvärr hlndrade mlg jobbet från att träffa Er redan första kvälIen
Så till JAZZFESTEN DEN 15 OKTOBER I Tibble. Tänk att det faktiskt
kommer att bli- den TIONDE FESTEN. Vi räknar med att några
av pionjärrerna, främst Jan ÄUerg och Magnus Schenström kommer att
finnas bland oss. Men det är ju juste att också säga att bland
dessa flnns också Kerstin lrJallerman och Bo Nerelius, st111 going
strong. Tlo år är en lang tid men nog har det gått fort alltid.
Vi hoppas på mycket fo1k. Ta och berätta om festen för Era bekanta och ta och dra med några, var och en av Er. Tibbleteatern
och matsal-en rymmer många och man kan ju komma och gå.
Programmet dä? Jä, det blir många väIkända, utmärkta band
b1 a Eh la-bas, Crazy Rhytm, Ambrosia och Kay lrielander Swingtett
och så Sveriges Jazzband och Hacke Björksten - Uffe Johansson Duo.
Vidare Täbykören och Täby Storband. Fullständlgt program på
annan plats i tidningen.
Ha det så bra ! Vi ses
Er tillgivne CalLe Z
Hoppas

!
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PROGRAM
T

ABY J AZZCAF

S0ndagar

E

BIBLIOTEKET TABY C

k] 18.00

21.00

Arranoörer: Jazzkl ubb l"lordost, ABF llordost,

Täb

kulturnänrnd och AB Piren.

23/10

Contemporary BeboP Quintet
(CBQ)

I

pausen: Jazzfrägesport

Contemporary Bebop Quintet (C.g.Q) :
Bosse Broberg tp, Stefan Isaksson ts
Ake Johansson p, Ivar Lindell b,
Gilbert Matthews dr.

(f.d Christer Boustedt Qu'intet) är utan al1 gensägelse landets
bästa grupp 'i k'lassjsk bebopstil.

C.B.Q

Nog sagt!

Blommans

Dixieland

#,,i\
Band

Jam Session
Blommans: Tommy Ekenståhl cor,
Hasse Pettersson tb, Tord Larsson
as/ts, Lars Thorell p, Sven Erik
Blom bjo, Nalle Almberg tu, Rei

Tideström dr.

p,
b, Arne Elsän dr.

Jam-komp: Per l4årtensson

Ottosson

är, vjll vi

ånyo

Jan

påpeka, inte en jazzgrupp utan
en jazzakt'ivi tet, där al I a med
någon vokal eller instrumental
färd'ighet kan del ta . Medtag
al I tså det n'i behöver, pi ano,
bas och trunrmor f i nnes på
p1

atsen

!

0ctopus: 0lle Orrgård tp, Göran
Söderqv'ist as, Mats Hel I kvi st ts,
Dan Sjödin bars, Anders Bergqvist
Sten Jansson g , 0l 'l e I rebl ad b,
Lennart Lövegard dr.

p

Late Entry: Lars Almqvist tp,
Dicken Hedrenius tb, Henrik Blomm6
as, Paul Svenre p, Ulf Engström b,
Arnulf ibsen dr.

är en s.k B-sättning står för begränsad. Så kallade

0ctopus

förr

B

man

en mindre dansbandsbesättCH Norins band var en berömd
företrädare för denna ensembl etyp. Octopus kommer från Akersberga, men 'innehåller två saxofonister, som är välbekanta för oss:
Göran Söderqv'ist från V'iggbyholm
och Dan Sjöd'in, som var med i JAN0bandet Heureka. Arren är ti I'l stor
del från just CH Norins mapp. Gamle
Norin-veteranen Curre Blomkvist
har varit nred och b'idragit med en

ning;

Blommans frejdade band är numera
mycket inne på Bix-repertoaren
och -stilen. Aven Morton och
0liver kan spåras som inspirationskällor. Helt'instrumentalt är
bandet också, numera. För oss
kafägångare är rörblåsaren en ny
bekantskap, som kan rekommenderas!

Jam Session

0ctopus

Late EntrY Blues

Som frågesportledare denna afton
(en knapp t'imme mi tt i kväl I en )
fungerar er ti 1 1g'ivne sekreterare.

30/10

6/11

del nyskrivet material dessutom.

För ungdomf iga svänggänget Late
Entry Blues heter den stora förebilden Cannonball Adderly. Resten
kan ni l i sta er ti l l genom att
läsa sättningen - nästan jdel
välkända namn för oss, represen-

tanter för det friskaste
kommande

generation!
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jazzens

PIREN STöDER JAZZKTUBB

NORDOST

Piren är ett renodlat fastighetsbolag noterat

Stockholmsbörsen

på

.

Pirens affärsid6 är att vara marknadsredande på att
utveckla fastigheter och hyra ut dem till- näringslivet
i norra storstockholm. sveriges mest expansiva lommersiella sektor.
Pirens mål- är att skapa en tillväxt i substansvärdet
som väsentligt överstiger inflationstakten. piren ska
samtidigt ha en synlig vinst, som möjliggör utdelning
i nivå med branschgenomsnittet.
Pirens fastighetsbestånd är marknadsvärderat ti1I 2,2
miljarder kronor.

AB PIREN, Box 35, L82 1I
Tel 08-753 38 00

Danderyd
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Jazzklu bb Nordost ( JAN0 ) , Täby t<ulturnämnd, ABF Nordost,
AB Pire n och Täby Trävaru AB presenterar:

JAN

0:s TI0NDE JATTFEST
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Lördagen den 15/10
§

19BB

Tibble Teater och Tibbleskolans matsal
Tema:
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Kontinuitet och förnyelse
1oka1a grupper och svenska elitmusiker

KI 14.00

§

17.00

t

Tibble Teater
Täby Storband
Johan Söderqvist

Göran Lindetöw-Gunnel Jakobsson
Leif Persson Combo

(

Nina Brodd-Thomas Johansson Trio
Hacke Björksten-Ul f Johansson
Crazy Rhythm

SouI CIinic
Jazz Ambassadors
Eh Ia-bas Jazz Band med Eva 0hlsson

t
s

ft
s

I

Tibbleskolans matsal

KI 17.00 stora

ä
Duo

B

B

scenen

Hedersgäster och jubileumstal

K] 17.15

ä
20.15

Kay Welander Swingtett

Sveriges Jazzband

Christer Krokstedt Sextett

Ambr os

B

Täbykören med rytmsektion

ia
Blommans

Adams Grop
Why Not Quartet

Swingland Sextett
Pelle Andersson Kvartett

SERVERING, LOTTERIER,

Dixieland

Band

SKIVFORSALJNING, VIDEO MM.MM.

0,

F
s
s
s
§

Entr

6

Medlemmar
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Ungdom

under 16 är gratls

§

BOKTIPS

Varför spel arinte f I er jazzintresserade människor piano?
Jag vet exempel på personer,
sarnmanbor med ett p'iano, men

sällan eller aldrig sitter
sysselsätter sig med det.

som
som

och

skulle de flesta av oss kunna
ha stor nytta och g1ädie av att
börja utforska klaviaturen. Där
f inns he'l a mu s'iken !

Andå

har al'laredan kommit igång med höstens
verksamhet. Den 15/9 startade man med
Jam, och liknande träffar, alla i Rågsveds Folkets Hus kl. 19.00 med olika
Jam-värdar, hålls den 30/9,12/10,
27/10, 10/11, 25/11 och den 5/12.
Jam-värdarna faststäl I er 1ämp1 iga
låtar att jamma på, och leder övningarna, som står öppna för alja,
som hjälpl igt behärskar materia'let.
Söndagen den 201 11

0

alla bra solister har
pianistiska färdigheter ; Dizzy
G'i11espie, Red Mitchell är ett

Nästan

par exempel; Coleman Hawkins
och Kenny Clarke är ett annat par,
som blev bra genom att studera
de svarta och v'ita tangenterna.

hålls Jazzfest,

eller 0RKESTERMUNSTRING, som det
heter i Syd. Då får vi höra ett

För oss , som huvudsakl i gen t'i1 1 ägnar oss jazzen genom att

antal lokala

band spela hela dagen
i Rågsveds FH, Jazzklubb SYd och
ABF Syd arrangerar.

lyssna, bl i r nöjet mångdubbel t
större, om vi sjä]va tar reda
på, hur musiken är uppbyggd.

Det bl'ir också några nrycket hörvärda konserter med etablerade
grupper. De arrangeras tillsammans
med de ol'ika ku]turkomm'ittäer, som
f inns 'inom klubbens verksarnhetsområde . Föl j ande p'l aneras :

I stäl I et för att år efter år
b'låsa 'i en lur, utan att nämnvärt förändra sitt spe1, kan man
söka nya 'i nfal I svi nk'l ar. Ta en

25/9

Berit

ku

Red

Mitchell Trio

20/10 Rågsveds FH k]. 19.30

exen 'i Kärrtorp kl
Gu'itars Unl'imited
29

/10

Ref I

16

'l

er af ri kansk

eller -

piano.

hel I erinte att kontakta Kul tu rama
el I er motsvarande 1 ärocentral !

Skalor och ackorder. Carl
gammal

ffir,

ffi

0
.

el

är förslag på några böcker
som kan vara ti I'l hiäl p, Gl öm

19.30

Late Entry Blues

k

Här

9/10 Ladan, Farsta gård k'l . 15.00
Bengt Bergers Chapter Seven

kl.

rytm'i

trumslagn'ing

Brännkyrka förs.hus kl. 15.00
Andersson och Steve Dobrogosz

14/10 Årsta Folkets Hus

rs i

treklanger

och fy7k1 anger, överskåd1 i gt
exemp.lf i erade, med korrekta
f i ngersättni nga r:

Sten Inqelf: Praktisk harmonilära

.00

ocn acK0r0spe I .
o: lläzz- 8 popharmoni

D:

Den 9/10 och den 14/10 uppges vara
pre'l 'imi nära datum.

Ett storband är under bildande i

Syd, där behöver man f.n trumPetare,
trombon'i ster, pian'ist och bas'ist.
I ntresserade kan höra av s'ig ti 1 1
Håkan L'indhe

I

Lycka

Publ

till,

. Reuter
for

"-yboard
Pictures

k
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önskar
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Den, som vill agera Jam-värd någon
av dagarna 27/10 - 5/ 12 kan ringa
Eva Holmgren 08-39 51 80/ 39 51 90.
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Den 3016 1987 hade föreningen 462 med'lemnrar. Av dessa bodde

Vallentuna, övriga ti11 större cielen i Täby. Den 30/6
1988 var motsvarande sjffror 326 respektive 39.

52

i

Ans'lutnq grupper
Våren 1987 fanns 26 jazzgrupper, sonr betraktades som anslutna
till JAN0, enligt kriteriet, att hälften eller mera av medlemmarna i varje grupp var nred i fören'ingen. Våren 1988 fanns
endast ett rrrycket I 'i tet antal grupper, som uppfyl I de detta

kriterium. Antalet grupper, där en eller flera medlemrnar t'il1hörcie JAN0 (vil ket var det ursprung'ligen ti'11ämpade kriteriet
för ans'lutn'ing) var 34.
St_vrel se

Styrelsen har bestått av Carl Zachrisson ordförancie, Lars
Gottf riedz v jce orciförande, Bo Nerel ius sekre t{re, Bi rgitta
Andräe kassör, Kerstin h'allerman, Erik l,le sterberg och Lars
Hi1'lborg, med Lars Brilow, Jan 0ttosson och Rune Henriksson
som supp'leanter. Kerstin Wallernran har ansvarat för medlemsreg'istret och tidningen PI-JAN0. Lars H'i11borg har varit PRansvarig. Konsertprogranmen har utarbetats av ett programråd,
bestående av ordföranden, sekreteraren och valberedningens
sammankal I ande, Le'if Persson.
Styrelsen har

hål1it 7 protokollförda möten.

Täby Jazzkaf6

Bibl ioteket§ kafeteria 'i Täby C bjöd på
elva söndagskvällar hösten 1987 och lika många våren
1988. De flesta kvällarna spelade två grupper. [n halvkvä11

Täby Jazzkafä

i

,{-.
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varje säsong hölls jam-sess'ion, och sonl pausinslag en kväll
varje säsong anordnades iazzfrågesport. Höstsäsongens publikgenomsnitt blev 53,0 betalande per kvä'lI. Vårens pubf iksiffra var 40,8 betalande per kväll. Högsta publiksiffran
noterades vid höstens premiärkväll den 20/9, då Svante
Thuressons kvartett drog 132 betalande. Därmed tangerades
det tidigare publikrekordet, sont sattes av "hlild" Bi'll Davison
den 13/4 1986. Vårens bästa publiksiffra svarade 0l'Timers
och Crazy Rhythm för, när de drog 71 betalande den 27/3 -88.
Jazzfest

i

Vallentuna

Den 10 oktober 1987 arrangerade föreningen och Vallentuna

kulturnämnd en jazzfest i Vallentuna Teater. Tio lokala jazzgrupper medverkade, med sammanlagt 50 mus'iker, och ku1tur-

ordförande, Ove Hahn, invigningstaiade. Publiksiffran
stannade pä 62 betalande.

nämndens

Jul

fest

Den sedvanliga

julfesten för

JAN0:s medlernrnar och deras

nrratj6er anordnades i Bergtorpsskolans matsal den 12/12.
r4usiken utfördes av Soul C'l'in jc och Swingiand Kv'intett.
Dessutom bjöd styrel sen och några förmågor ur Täbykören
på ett 'liv'ligt uppskattat underhål I ningsprogram, där vi
särskilt uppmärksammade vår ordförandes framträdande i
rollen som Luc'ia. Festen lockade 160 deltagare och stämningen var så hög som möjligt.
Jazzri xdag

Jubilerande staden Skara var skådeplatsen för Jazzriksförbundets å11iga s.k Jazzrixdag. JAN0 representerades av ordföranden, Kerstin t,Ja'llerman och Margit Annerstedt. Tid för
Jazzrixdagen var enl igt traditionen Kristihinrnrelfärdshelgen, den 12 - 15 maj 1988. Bland de beslut som fattades
märks stöd till den kulturstrejk som framträdande ku'lturarbetare utlyst t'i1i den 1/9 1988.n -

;«
/

Sponsoring och bidiag

speciellt kulturnänrnden i Täby, har på ett
föredönrligt sätt stä1lt upp tiil stöd för föreningens verksamhet. V'i har också kunnat g1ädja oss åt kontinuerligt stöd
Kulturnämnderna,

från

Styrelsen har under verksamhetsårret
terat möjligheterna ti11 stöd från privata sponsorer.
punktvi s åtnjuti t sådant stöd v'id ol i ka ti 1l fäl I en 'i
förlutna, och ansträngningar har gjorts för att fjnna
mera kontjnuerl'igt sponsorstöd.
ABF Norciost.

disku-

Vi

har

det

ett

S'lutord

Verksamhetsåret har präg'lats av metodiskt och framgångsrikt
arbe'ue, och stödet till verksamheten har varit gott. Sty-

relsen ser därför framtiden an med optimism, och tackar varmt
al'la dem som stäl'lt upp för våra goda syften.
Täby den 2919 1988

Styrel
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PRESSÖVERSIKT AV JAZZPROGRAM
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reservation för ev. ändrinEar.....

18.10

19.30

lnte

r9.10
?0.10

t4.30

lnte böra jazz på svenska (rePris)

21.10
23. r0
25.10
26.10
27 .10
28.10
30.10
1.11
2.11
3.11

21.30

ba16 jazz på svenska: Jan Johansson
(Håkan Norlen)

Improviserat varjehanda

Hillroth'

(Thomas

Anders Mård, Lars Svantesson)

15.00

I

14.00

lmproviserat varjehanda (repris)

19.30

Jazzmagasinet (Lars tlestin)

14.30

Jazzmagösinet (repri

s)

.30

Jazz på Scharinska.

tlmeå

21

jazzkammaren (Bengt

Iittström)

VAAI

15.00

Jazzstudio

14.00

Jazz på Scharinska (repris)

19.30

Jazzkrönikan (Pål Eriksson, Alexander Agrell

14.30

Jazzkrönikan (repris)

21.30

1511q11

7ätN6

cALLc1 lJDe€

t

Club Jazz:Red Mitchel l-Horace Parlan-Nisse
Sandström samt Bengt Ernryds

kvartett.

Direktsändning från Klubb Fasching, Stockholm

4.il

15.00

Jazzsk i van

6.1.|

14.00

Club Jazz (repris)

8.11

19.30

Inte böra jazz på svenska: Jan

tfft,Jt,
rinD
--*@

Johansson

JA;AAQAA,tWT

(Håkan Norlän)

14.-?0
I
10.11 21.30
11.11 15.00
13.11 14.00
15.11 19.30
15.11 14.30
17 .11
21 .30

9.'t

18.11
?0.11

lnte bara jazz på svenska (repris)
Jazz på Fredmans.

t

l,lalmö

jazzkammaren (Bengt l,littström)

Ordf. Calle Zachrisson

Jazz på Fredmans (repris)

Jözznytt (repris)
Improv!

seret varjehanda

(

Thomas Hi I I

Anders Mård, Lars Svantesson)

15.00

Jazz People

14.00

Improviserat varjehanda (repris)

Stockholms ftinsta specialskivaffir
jazzochklassisLt"

personlig service
högsta liudkvditet
Och hos oss kan du beställa vad som helst
uta; extra kostnad.
Och du kan naturligvis lyssna på våra skivor innan du bestämmer dig.

- j

.I

Pi-Jano o.medlemsreg.

Kerstin

g{a1lerman

I

ftir

Alldd senaste nytt!
Stor amerikansk import!
-

roth

Tingsvägen 3
183 40 Täby
tet. o\/7:>5 49 j3

AlltiJar,r,!
Vi satsar på:

Klöyjevågen 45
183 38 räby
teI. 08/758
78 35

Jazznytt (Hans Fridlund)

Sekr. o. boknlngar
Bo Nerelius

-Ieknikvägen 17
1U6 32 l./allentuna
tel. 0762/T06 69
748 98
*

Postglro
Tulegatan 3?, 113 53 STOCKHOLM, Tcl; 08,/32 89 88.
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