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Ekestubbe-Åkesson Kvintett
Jam med Huskompet

14/11

Hasse, Lasse

& Håkke

Pierre Swärd Trio

I

21/1

TMI Project
Ann-Sofi Söderqvist Kvintett

28/11

Tradjazzfest med Fossilerna och
New Orleans Express

5/1 2

Leif Persson Combo
Illf Johansson med Anders Gahnold Trio

t1/12

JULFEST (lördag), se sid
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JAZZvÄxNEnt
Här kommer en håilsning från Toscana i Italien med sol och ljumma vindar. Jag saknar j azzen, något
jazzkaf1har jag inte hittat har i Chianciano - men det blir nog möjligheter i Rom - som jag också
skall besöka.
Starten på vår egen säsong i Täby Jazzkaf| var jättehärtig. Stamningen var god och värmen inget fel
på när Bernt Rosengren gav generöst av sin musik. Det blir mycket av swing ochtradjazz den andra
halften av hösten.

Själv ser jag fram emot Ulf Johansson-kvällen den 5 december. Innan dess har vi ju också Täbys
egna grupper, som ändå ar allra viktigast. Leif Persson, vår egen elegante som alltid sjunger de kära
gamla låtarna, Cilla Waller - vår bluessångerska. - Ja, det blir kul!'
Glom inte julfesten! Ta med vänner!

Värva medlemmar och välkommen
Birgittu Wikander

till kafeet!
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TÄBY J^ZZCAFE Föreningsgården, Attundafättet I 2
Bibliotekshuset, Täby G. Söndagar kl 18.30
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Ekestubbe-Åkesson Kvintett
Jarn med Iluskompet

Kvintetten. Hinke Ekestubbe ts, Lars
)rback p, Uno Karlön g, Hans Larsson

b,

Lars Åkesson dr.

Huskompet. Tommy Larsson p, Jan
Ottosson b, Ingemar Björlcrnan dr.
Från grannklubben Åkersberga har vi
hämtat kvällens "frrband", om man nu ska
kalla det så. Det rör sig om en ganska
eminent kombination'. Jazz i Österåkers
utmåirkta jam-komp, med två for oss nya
artister på tenor respektive gitan.
Rättframt ösigjazz i huvudfäran lär det
röra sig om enligt den talangscout som har
varit i grannkommunen och hittat herrarna.
Sen är det höstens Jam Session,

till vilken

alla intresserade jammare som vanligt äger
gratis entre.
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Hassol [,,as§o &;Håkke
'',,
Pierre Swärd

Kvällens andra band är som synes en
orgeltrio. Kapellmästaren brukar låta hora
sig på Faschings s k Blacknuss-kvällar och
har också forekommit i TV. Det är de gamla
goda hammondartisterna, Jimmy Smith,
Richard "Groove" Holmes etc som utgör
stilideal. Basgångarna pumpas fram av
organisten sjäilv med hjtilp av pedaler. Så
håll i er och bered er på glad, kokande
underhållning!

l/ll fMI Proj.ect .
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Ann-Sofi §öderqvist Kvintett

TMI:

Edfidll p, Mattias Annerdal,
Victor Buck g, Marie Bramert b, Andreas
Klerup dr, Jörgen Wettervik
Susanne

Kvintetten : Ann-Sofi Söderqvist tp,
Amedeo Nicoletti g, Hons Larsson b, Magnus Öström dr. Pianistposten vakant i
skrivandets ögonblick.

Tiio

H, L & Iil'. Lars Ydgren

Håkan
Trygger b, Hans Johansson dr.
ts,

P Swärd: Pierre Swcird org, Jan Ottesen
g, Hans Rolin dr.
Säsongens swingfest, skulle man nog
kunna säga att detta blir. Det lorsta av de
två banden hörde vipäjazzkafeet så sent
som i våras. Ett då oannonserat framträdande, som väckte stort jubel. Trion låter
litet grand som Sonny Rollins grupp kring
1959-60, den som också gästade Nalen
och finns dokumenterad på skiva.

TMI står, som vi alla vet, for Täby
Musikinstitut. Denna utmärkta utbildningsanstalt tar hand om ungdomar, som vill lara
sig afro-amerikansk improvisationsmusik
och är darmed en plantskola for kommande
talanger inom det musikområde vi sysslar
med. Fem av de nya plantorna visar nu upp
sig en timme innan kviillens professionella
artister under Ann-Sofi Söderqvist tar vid.
Ungdomarna kommer att spela rock-jazz.
Söderqvist tar vid.
Ann-Sofi Söderqvist har haft en annan
kvintett, med altsaxofonisten Bo
Lindenstrand, som spelade hos oss for några
år sedan. Den gången var det renodlad,
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snabb bebop som gällde. Med kvällens
sättning blir det standards och egna låtar,
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bossa nova etc. Ann-Sofi och gitarristen

Amedeo Nicoletti har spelat tillsammans
de senaste femton åren och är just nu klara
med teatermusik till foreställningen "Frida
och Diego" på Stadsteatern.

l*if,Pcrsson,Combo
Johansso*,m,ed

Anders Gahnold Trio

Combon: Jan Siablom p, Bengt Hansson
Ali Djeridi dr, Leif Persson voc.

b,

Ulf och Trion. Ulf Johansson tb/p/voc,
28t11 TradJ azzfest tnsd Fo§silerna och

Anders Gahnold as, Ulf Åkerhielm b,
Gilbert Matthews dr.

New Orleans ExPress

Fossilerna'. Mårten Holmberg tp, Anna
Hednr as, Roland Harlestam ts, Tore
Nilsson bars, Bertil Hellman p/acc/voc,
Thorbjörn Ankarstav b, Berth
Vinghammar dr.

Expressen'. Olle Törnqvist cor, Johnny
Wallberg tb, Jan Åkerman cl/ss, Hasse
Hultman p, Sven Erik Blom bio, ClaesOtto Sörman b, Bertil Ehnan dr, Cecilia
"Cilla" Waller voc.

Vårt eget JANO-band Fossilerna har
genomgått en gradvis forändring under de
många år det funnits till. Förändringar i
sättningen har lett till viss sänkning av
medeläldern och tillskott av nYa
solisttalanger. Unga Anna Hedar från
Madam Jam är ett sådant tillskott, liksom
tenoristen och Stan Getz-beundraren
Roland Harlestam och den sjungande och
dragspelsdubblerande Bertil Hellman.
Övriga medlemmar i gänget utgör den
goda stommen av pålitliga klippor fran

Leif Persson är nog, kanske näst efter
Hayati Kafe, den fornämste exponenten i
Nordost flor elegant vokaliazz i Frank Sinatras efterfoljd. Han har alltid utsökt fina
kompmusiker med sig, så även denna afton.

Ulf Johansson, som far äran avsluta vår fina
höstsäsong, är en av storfavoriterna hos
jazzpubliken, inte bara hos oss utan i hela
landet och stora delar av världen. Vi har

hört honom päiazzkaföet i en rad olika
sammansättningar.
Dagens kombination är ny. Anders Gahnold
var med på en av vära jazzfester i Tibble
Teater. Glbert Matthews brukar höras med

bl a CBQ, medan den fantastiske basisten
UfÅkerhielm brukar spela med Brus Trio.
Gahnold odlar en stil som kan påminna
något om Ornette Coleman - han sätter an
tonen direkt från diafragman och låter sin
rika fantasi floda med väldig kraft. En
explosiv blandning med bred stilistisk referensram och, räknar vi med, en värdig
klimax!

forr.
New Orleans Express, vtilkända från såväl
Stampen som diverse kryssningsfartyg, är
viilkiinda hos oss även de. Bandet står for
en ganska blues-nära form av tradiazz och
"Cilla" Waller bidrar starkt till detta.

ll{lt tOch så:+ar dct julfe*ten...
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New Orleans
Express

Anders Gahnold

Cecilia
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TMI PROJECT
Täby Musikinstitut på Täby Jazzcafe
TMI (Täby Musikinstitut) är en sektion inom Studieforbundet Vuxenskolan i Täby. TMI startade
sin verksamhet i mitten av SOtalet med undervisning i elgitarr, elbas, trummor och keyboard.
Numera ges också undervisning i piano, akustisk gitarr och sång. Upp emot 100 elever i åldrar
mellan 8 och 30 år deltar varje vecka i kursverksamheten.
Den grupp som spelar den2l november har som lärare vid TMI Peter Wahlberg, Martin von
Schmalensee och Hans Rolin. Det betyder att sättningen blir elgitarr, elbas och trummor. Musiken
blir en blandning av jazz och rock med en viss betoning på rock.

ARRANGEMANG - FYND!
Sweden Big Band (f d Storbanditerna) under
ledning av Gunnar Lund6n Welden startades for
30 år sedan och har nu sedan 3 ärlagt ner sin
verksamhet. Det finns fortfarande en hel del
arrangemang kvar att §nda bland. Intresserade
kan höra av sig till basisten Tage Svedestig, tel
755 29 22, Ollonvägen 3, 182 36 Danderyd.

Louis Armstrong blev en gång tillfrågad omiazz
är folkmusik. -All musik är folkmusik, svarade
han. Du har väl aldrig hört en häst sjunga, eller hur?

Hei alla
gamla och nya
medlemma;!
Du vet väl

Allt iJazz!
Stockhotms första specialskivaffir ftir

iruaffhtärcri.tr.
Nltid senaste nytt!

att Du som

medlem a JANO har lOTo
rabatt när Du handlar på

Stor amerilcansk import!
Vi ltcar på:
pcrronlf *rvicc hogstr ljudlvrlitet
utrn crtre kostnad.
Och hor oss hn du besttlle ved som helst
Och du ho nrturligtvis lysenr pl vlre rlivor i.ngren du bcstlmmer dig.
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SKIVSPARET.

Ulsa bara upp

medlemskortet
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Pierre Swcird Trio: Fr v Jan Ottesen, Pierre Swcird, Hans Rolin

,,HAMMOIYD IS BACK"
Pierre Swärds trio hos JANO
Med Hammond B3-orgeln i högsätet spelar trion i den härligt svängiga och bluesiga stil som var
så populär på 60-talet och som nu ffitt en stark renässans på 9O-talet. Trions sound har sitt ursprung i den s k orgeljazzen, som bl a Jimmy Smith och Jack McDuffskapade på 60+alet.
Låtmaterialet är en blandning av Pierre Swärds egna kompositioner och material från Jack
McDufi Herbie Hancock m fl. Låtarnas karaktär är blandad lrån hårdsvängande nummer till
ballader. Det jazziga blandas upp med soul- och bluesdrag.

Trion består av Pierre Swärd från Borlänge på Hammond 83 orgel, Jan Ottesen på gitar och
Hans Rolin på trummor. De båda senare är Täbybor.
Pierre har bl a hörts i sammanhang med Jojje Wadenius, Niels Landgren, Ulf Wakenius, Palle
Danielsson och Ulf Andersson. Trion har spelat på många ollka jazzklubbar de senaste två-tre
åren, bl a på klubben Nefertiti i Göteborg och på Fasching har gruppen uppträtt både i Blacknussmiljön och på ordinarie jazzkvällar. Förra året spelade trion på Skeppsholmsfestivalen och i år på
Sandviken Jazz Festival.

OJ - jubilar med upplageproblem
Orkesterjournalen - Sveriges enda och världens äldsta jazztidskrift fuller som vi tidigare påpekat 60 år i är. Men
glädjen grusas av tidningen vikande upplaga.
- Vi måste fånga upp yngre läsare, säger OJs anwarige utgivare Bo Scherman'

Bo Scherman har - ft!rutom från OJ - erfarenhet av det wenska jazzlivet som skivhandlare. Vi brjar diirför med
attfrägaom han tror att det är ett minskat intresse för jazzen som:ir orsaken till dagens låga upplaga.
- Nej, det är många som är intresserade av att lyssna pä jazz men tlyärr är inte lika många intresserade av att läsa
om. Det verkar som om den gamla inställningen lever kvar, att man ska spela jazz, inte prata om jazz.

Litet hårddraget, säger han, skulle man kunna
säga att det är en liten grupp som är aktir4
intresserade, som går på livekonserter och
köper skivor regelbundet. Därftir är det viktigt
att locka yngre läsare för atttrygga
återväxten.
- Diir har vi kanske varit litet dåliga. Vi har
bara en medarbetare som är specialist på
fusion som är den musikstil inom jazzen som
många tdrjar att lyssna på.

Men OJ har också blivit mer mångsidig.

Tidningen innehåller artiklar också om smala
musikstilar.
- Manga yngre tror att OJ bara är en tidning

fiir äldre men det stämmer inte längre. Vi har
blivit mycket bredare. Men det är trots allt en
jazztidrttng, våra läsare måste kunna litå på
att vi håller profilen. OJs uppgift är att
informera om jazzbåde i ett historiskt
perspektiv men också om levande aktuell jazz.
- Men om det är så att OJs innehåll också kan
tillfredsställa yngre läsare måste det väl vara
otillräcklig marknadsföring som är orsaken
till den daliga återväxten?

- Jo, men till marknadsfiiring behövs pengar.
Vi har tidigare fiirsökt med att dela ut OJ på
lazzfestivaler och vi har erbjudit billigare
korttidsprenumerationer. Det har gett ett Ökat
intresse just då men det är inget som har hållit

i

Bo Scherman, OJ s anvarige utgtvare i sin sktvafi)r Skiufynd Jazz och Blues på
Scheelegatan I 2

sig.

OJs medarbetare håller en hög internationell standard och det är utan tvekan de som är OJs starka sida. Finns det
något som man försöker ändra på i det fortsatta arbetet med OJ?

- Min personliga åsikt är att en del intervjuer och reportage ibland blir ftir tunga, något som kan skrämma bort
nybörjare. Vi arbetar också med att bli mer aktuella, ännu snabbare, utan att ft)r den skull glÖmma traditionen.

Historien har ju en viktig del i jazzmusiken.

Ändringar och tilldgg...
Den l7 oktober var det swingafton. Lasse
Karlsand Combo hade insittning av Lisbet
Bäse, vokalist. I Kay Welander Swingtett
spelade Lasse Burman bas. Inhoppande
vokalist i det bandet var Hans Ling.
Den kvällen var det dans. Golvet var till en
borjan tomt, men lösenordet visade sig vara
"Cherokee" - sedan blev det nästan trångt...

vÄnvar
JANO - Jazzklubb Nordost - behöver
medlemmar for sin existens. Nla jazzintresserade är välkomna som medlemmar. Medlemskap kostar 100 krlhalvår
och ger rabatt till de ordinaie jazzkvellarna samt också prenumeration på
JANOs informationsblad PiJano.
Föreningens postgiro: 19 25 83-3.

Kafekvällarna 31/10 och 5l12 iir det
forhöjd entrdavgift.

EYENEMANG PÅ GÅNG
Tommy Dorsey blir det for fullt på Star Hotel
i Sollentuna lordag den 6 november. Ring Star
Hotel for närmare information.

UPPHITTAT

Vi har ett litet smäckert ställ, avsett att ställa
ifrån sig en saxofon i. Någon har glömt kvar
det tydligen. Den, som tror sig ha glömt det,
kan avhämta det i forrådet, dar vi frrvarar
PA-prylarna. Antingen en kafdkväll, eller
någon vardag, efter överenskommelse med
personalen på Fritidsgården.

På Castle Hotell spelar Blommans Dixieland
Band gladjazz den 16 november.

Håll ögon (och oron) öppna - det finns
mycket for oss med jazzintresse!

Yätkommen till Studieförbundet Vu.tenskolan och TilII!
TMI - Tåby Musikinstitut för barn och ungdom'

Ttlt har cirklar i iazz, hårdrock, funk,

synthpop, rock, lazzrock mm.
tnstnamenten år Keyboard' Elgitarr,
Elbas och Trummor.
TItl har åven traditionell undewisning
på piano och akustisk gitarr.
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Studieförbundet Vuxenskolan, Marknadsvägen 249, 183 S+
Tel 08-758 50 50

Täby

ULF JOHANSSON
Pianist, Trombonist, Vokalist, Kompositör, Arrangör, Bandledare.

..

!

Ulf Johansson är verkligen musikanten med trombonen i ena näven och den andra på
pianoklaviaturen. Dessutom sjunger han, spelar gitarr och trummor, arrangerar och
komponerar.
Johansson borjade spela trombon vid 16 års ålder. Han är fudd i Västerbotten och
uppvuxen i Uppsala. k DIA antogs han som enav fem jazzmusiker till Musikhögskolans
forsta jazzutbildning. 1978-80 var han Sverige-Amerika-Stiftelsens musikstipendiat vid
University of Pittsburgh. Därefter spelade han i Sandviken Big Band i ett halvår.

Ulf

Sedan 1984 är han lärare i improvisation vid Musikhögskolan.

Ulf Johansson har spelat med hela svenska jazzeliten och åtskilliga utländska storheter.
Han har gjort ett tjugofemtal skivinspelningar och samarbetat bl a med Arne Domndrus,
Rune Gustafsson, Buddy Tate, Mel Lewis, Warren Vachö, Harry "Sweets" Edison m fl.
Ulf Johansson har också turnerat runt om i Europa och USA.
Bland hans skivor märks "JazzDelivery" med Hacke Björksten och Mel Lewis,
solopianoplattan "Trackin'the Wulf' samt inte minst hans solotrombonplatta med samma
namn.

Han är speciell. Världen över lorstummar Ulf Johansson sin publik. Med en alldeles unik
känsla lor musiken är han ett av världens stora musiknamn.
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Dags igen

för

JAf{Os fantastiska

,ULrui§T'
Lördagen den 11 decemberkl 19.00
i Bergtorysskobtt, Täby
o
a
o

För allt detta betalar du
endast 160 kr per person.
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Drink
God mat
Dans till Lasse Karlsand Combo
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dlna odnner:

Använd bifogad postgiroblankett
Fyll i ditt och dina vänners nalnn
Fyll i postgironumret, 38 0217 - 1279
Fyll i beloppet för samtliga deltagare.

Sista anmiilnings dag

fu 30 november.

Vin, öl eller bordsvatten till maten köper
du i "baren".
Lotteri!

Vcilkommen!
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I4EDITI.4SR/|B/TT
En av de många fordelama med att vara
JANO-medlem är rabatten på entröavgiften
till Täby lazzkafö. Plus forstås att ffi PiJano
hem i brevlädan. Men vi JANO-medlemmar
kan också ffi rabatt när vi besöker andra
SJR-anslutna klubbar i Stockholmsområdet det finns ett tiotal sådana. (Medlemmar i
dessa klubbar fär naturligtvis också rabatt
hos oss)

Aktuella grannforening ar:
Jazzklubb Fasching, Kungsgatan 63
Jazzklabb Syd, Rågsved, tel 654 19 90,
Barbro Nylander

i Österåker, tel 540 620 36 (h). 540 635
83 (b) Lars Åkesson

Jazz

Sundbybergs Folkets Hus, tel 29 27 13,

Lennart Enwall
Haninge Jazzkafö,Nya Folkets Hus,
Handen-Terminalen 5, tel 501 240 01,
Hakan Skytt

Birgitta Wikander
Palissadgränd 60
183 46 Täby

7685764 (b)

Björn Strandberg
Ellagårdsvägen 12
183 38 Täby

7687825 (b)

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
183 44 Täby

51050320 (b)
6354330 (a)
6270036 (fx)

Bo Nerelius
Teknikervägen 17
186 32 Vallentuna

5117066e (b)
51173315 (a)

732630e (b)
Anita Ekstrand
Fregattvägen 12 4lr
7561753 (fx)
183 53 Täby

Tyresö lazz & Blues, tel777 00 40, Urban

Loinder
Botkyrka Jazzklubb Caffan, tel778 40 60,
Bengt Peters
Spanga Folkan,

tel28 28 20, Kjell Fernström

Soln4 tel27 67 02, Barbro Matsson

+

Täby Jazz Caf6

Söndagar 18.30 - 21 .30
Föreningsgården
-t2-

