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Knud Jörqensen
med

Rolf Ekelund Band
Törnqvist & Törnqvist

-

Bengt Hanson Duo

Nisse Sandström

He

i

iqen

!

åter,

morgonsolen värmer faktiskt
j.
Iitegrann väntan oå 604:an, som inte trängre kÖrs av Lars BUI01,t.
Våren dröier: i a1la fa11, enligt almanaekan.
Just inför kvailens mantlsstooo ringerl mig Bnsse qeh meddelar

Det våras,

ljuset

kommer

att Lars FärlnIöf ringt äterbtrd till- r:1en 1 aorLl ! Ttlsan också.
Vad gör vi rJå? J0, Bo finner oå rärl: han har ir:st i dag oå

biivit

uooringd av Kenneth ArnstrÖm, SDm anmä1er
silt intresse att komma tiIl JAN0!!! Skulle möiligen den 1 aorll
oassa? J0, Se rlet oassarle alldeles Utrnärkt ! [ntI i qen, sA Bosse
och lag tilI varann, vi. s0m önskat 0ss honom så 1änge
Sä var så goda kära jazzuänner - medlemmar hnooas iag åxå
här får vi nö.iet att oresentera hos JANO en av del allra största
soelmännen i-nom iazzen i vätt del av vär1den.
TiIi slrrt: Jaq hoooas att Ni kom i"håg årsmötet den

eftermrddagen
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TÄBY
TRÄVAR.U AB
Familjeföretaget
med personlig service

Allt I byggnadsmaterlal och trävaror
HAGBY GÅRD
183 43 TÄBY

9762.203 50
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Länge leve

kulmren!
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Mänga känner kanske inte Pireniterna som de glada fyrar vi dt.
Vi är nog mer kända som ett
renodlat fa-stighetsbolag noterat
pä Stockholmsbörsens ALlista.
Pirens affärsid6 är attvata
marknadsledande på att utveckla
fastigheter öch hyra ut dem till
näringslivet i norra Storstockholm. Sveriges mest exPansiva
kommersiella sektor.
Vårt mäl dr att skaPa en tillväxt
i suhstansvärdet som väsentligt
överstiger inflationstakten och
samtidigt ha en synlig vinst, som

möjliggör utdelning i nivå med
branschgenomsnittet.
Pirens fastighetsbestånd är i
dagsläget marknadsvärderat till
tre miljarder kronor.
Vi sås pä Jazzclub Nordost!

AB Piren, Box 35, 182 11 DANDERYD,
tel 08-753 38 00.
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P.ROGRAM
TI\BY JAZZCAFE

Söndagar
Föreningsgärden

,

kI

1

B

.00

-

21 .00

Bibl iotekshuset Täby centrum

1/4

Bernt Olofsson Kvartett
Kenneth Arnström

Kvintett

.

Kvartetten: Bernt 0lofsson harm/g
Sjödin b

Håkan Carlsson g, Staffan
Sören Holmström dr.

Kv'intetten: Kenneth Arnström cllacl/s
Jan Sjöb'loffi p, l,likael Selander g
0lIe Brostedt b, Petur "Island"
0stl und dr.
Bernt 0loffson är
Han
sol i

ju

en veteran:

var faktiskt med, sorn gästst i Jazz Friends, n'är vi star-

tade Täby Jazzkaf6 i september
1979. Sedan har vi hört honom
åtski'l1iga gånger, framför allt

vårt

med

mångåriga medlemsband Swing-

land Kv'intett/Sextett. Här har han
skaffat sig ett ärt'igt komp, som

ger honom stort svängrum framför
al I t som munspe'l ssol i st. Håkan

Carlsson känns igen från CarlssonKvartett, Sören Holmström
har besökt oss tidigare i. säl'ls,kap
r,ted Bernt Egerbladh.
Lundgren

I vår serie svenska

jazzlegender
hade vi den här kvä.I,'len tänkt presentera Lasse Fernlöf. Men han blev

tyvärr förhjndrad; vi kommer om
'ingenting oförutsett inträffar att

presentera honom i september i
stäl I et. V'i har dock kunnat få
tag på en annan jazzlegend, Kenneth
Arnström, den modernistiske traditionalisten, mannen med den brjnnande attacken. En av de få mus'iker vi känner ti I I som har gi vi t
nantn åt ett sk'ivbo'lag... Han har
spel at hos oss en gång t'idi gare ,
det var för ett antal år sedan, då
vi höl I ti 1l i Vi ggbysa'len, och
han 'ingick i en gfu,pp som Thom Berg
satte 'ihop. Nu får vi höra honom
med den egna kv'intetten, en
komb'ination som har fungerat
och fungerat mycket bra i flera
år, och där vi h'ittaridel gamlq
goda bekanta och vänner
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TABY JAZZCAFE

Söndagar

kI 8.00
1

21.00

Föreningsgården, Bibliotekshuset Täby Centrum
f(:il

RoIf Ekelund' Band
Törnqvist & Törnqvist
Bandet: Rolf Ekelund cor, Henrik
Hultberg tb, Rune Pettersson ss
vakant g, b, dr.

8/4
Room 44

-

Bengt Hanson
Knud Jörgensen
med Nisse Sandström
Roonr 44: Johanna'Hel I sing as
Carl Heideken ts, Kjell Nowak
Dick Idestam-Almqvist b, Karl
Cla Nilsson dr.

ntetten

Duo

p

,

som i nl eder ,,den här
kvällen, har fått' sitt namn efter
s'in repet'itionslokal , ett rum på
Ft"yshuset. Kjell Nowak är en bekant
tjll oss, som tidigare hade en grupp
vid namn Jazz Point. De båda blåsarKvi

na 'i den här aktuella gruppen hör tjll
kategorin yngre,,lovande förmågor.
På trumstolen återfinns en ganmal
jazzräv, sOm är tämligen vä1känd
bland jazznrus'ikanter. Post-bop
är bandets formel.
Sedan har vi Jörgensen-Hansonduon hos oss igen. Förra gången var
för lite drygt ett år sedan - då
var det Bernt Rosengren som spelade
tenorstärnman. Den här gången får vi
höra den andre tenorgiganten från
den generat'ionen. Triojazz på tqppni vå, vi 1 1 v'i tvekl öst påstå !

Och med

detta släpper

jazzrik ferie. Vi

ses

Törnqvist & Törnqvist: Lasse
Törnqv'ist cor, Dicken Hedrenius tb
Johan Hörl6n as, Carl Fredrik
Orrje p, Patri,k Boman b, Martin
Törnqvist dr.

vi ut Er till

Det var några år sedan vi hörde
Roffe Ekelunds fina grupp, sotn leder
sina anor tillbaka t'ill legendari ska Storyv'i 1 1e Creepers . Men
nu är de j farten i gen . V'id vår
pressläggning var det ännu inte helt
kl art, v'il ka som kommer att si tta
i kompet, men den gamla blåsartrion är intakt, och en1igt vad
vi låtit oss berätta full av nya

uppslag.

En annan av

60-talets ledande

svens-

ka kornettister är också mitt
ibland oss denna afton. Lasse
Törnqvist, med sonen Martjn vid
trummorna, har samlat ihop de
bästa bland de yngre svenska

jazzmus'ikerna med smak även för
mainstreamtradi tionen. Törnqvi st
med den yngsta el'iten med andra

en Iäng och förhoBpningsvis

igen pä Täby Jazzcafö den 23/91
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Up
Mäfidagen den

2 april

kt

19.10

SCOTT HAM-ILION
CIaes Crona,: Arne td'ilhelmsson
PelIe Hult€n

Biografen Skytten Solna

Centrum,
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MEDLEMSAVGIFTEN

är

s0m Ni säkert minns oförändrad. Fast vi inkassera
den terminsvis numera. . Det är alltsä höq tid att betala
för värterminen - det gä1Ier alla medlemmar, men alldeles
särskilt vilI vi päminna en del kontaktpersoner till
vära medlemsgrupper. Det är ungeför ett halvdussin sädana,
s0m ännu inte har Iöst ut sina kort. Därmed försvinner
ett antal anslutna jazzgrupper frän listan, vilket väI

är synd, inte sant? Hjälp oss att hjälpa nordost.j azzen:
Kronor 50:- ti11 JANO, postgiro 1g 25 gl
j, eller hämta
ditt kort i Jazzcaf6ets kassa !

RTAL

BOOK

HAPPY JATZ SEXTEII
:

använder många av oss. Den är bra, men
'inte tillförlit1ig. Nu lär det
finnas ndgot bättre: All Time
Enduring Standards Vol . 1 & 2.
Verket ges ut av en person i Los
Angeles. Vi funderar på att göra
en bestäl1ning. 0m du är intresserad, r'ing Bo Nerel ius 0762-706 691

AIII iJazz,I
Stockholms ftirsta

rp""iabnir"m" m"

jazz ochklassiskt

!'i

AIIdd senaste nvtt!
Stor amerikan sk irhport!

sarsar.på:
personlig service _ hogrä liudkr"liret
.Uch itos oss kan du beställa vad som helst _l ut"n
kostnad.
Och du kan naturligrvis lyss;; pr
""t "
i"rä"*ä"ärtiimmer
dig.
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JAN0-bandet, som leds av basisten
KG Aspman,

rllrt,.

har skaffat ,iq-nu-oiu_

,åri.ti

Hans Kjaer by är
än'
oansk som bor i Täby sedan Ååqra
år tittbaka. Han tär"hå-åiririii'
ett_anseende som Danmarks Bä;;iHa1 lberg
hemtandet. pä-rå.i'iiir_
tan står bl.a medverkan Ue.tiråä
Fessors Jazz Band. på truil;;"'[;,
man ståta med en svensk kanais.'Janne Franz6n. KG själ, ti"-f.å
gq",t den saml a- s l angbasår ,o*
PIlt
han vid behov lagade med-haiifisiot..
stället här haÅ en itatiåni[ --

i

i

l

I

skönhet, daterad fran tgZO_tiiet.
Bandet jobbar fl itjgt, b1 .a har
man låtit höra slg
[a-aet nva
jazzstä1tet 0td Höniys
gar ä-Cafo
på 01of palmes gata.
Lycka

ti

I

I

HJS säger vi

rå;;;kil,
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Välkommen

till Kurcverl«samheten!

rÅgv _ vAIJ.ENTUNA; öSTTMKER
irV - lrrt.svcrksamheten - studiel'örbundet i Centrum'

EGEN STUDiECIRKEI,:

Vi scr fram emot ett spännande samarbete med 'lÅN0l

- Ni son spelar tillsammans eIIer planerar
att göra Jct
- Ni som viII sturiera något t ex ur )azzens
historia och e11er dess legender
- Ni sorn har ett gemensamt intresse och VILL

KV:s uppgift är b1 a att sprida kultur, där passar
samarbetet ned JANo vä1 in.
KV

är ett studief örbund, ti11ikä's'ti'fte1se.

KV

är helt fristående, inga bindningar åt något håI1

KV:s huvuduppgift är folkbildning/vuxenutbildning,

främst genom studiecirklar.
KV anordnar

uppdragsutbildningar efter önskenå1'

:

Vi har öppet vardagar mel.1an 09.00 - ,17,00. När vi
inte är där, går det bra att lämna meddelaRde på te!efonsvararen.
50
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Ordförande

Calle Zachrisson
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K1övjevägen 45
183 38 tauy
tel. oB/758 78 35
t

Sekr. o. bokningar
Bo Nerelius
Teknikvägen 17
186 l2 Vallentuna
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VÄLKOMMEN; vi hjälper er att kornma igång. Vi kan även
betala vissa kostnader för cirkeln.

Adr. Åkerbyv 82-84 (Storstugan), te1: 768 08

\/\

\.ETA

69
98

Pi - Jano
Kerstin lilallerman
Ti-lgsvägen 3
183 4o tauy
te:-,.08/756 49 53
Medlemsregister

Margit Annerstedt

Täbyvägen 258
183 44 räby
20
tel.o762/5o3
*t
Postgiro 192583-3

