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till ett nytt jazzigt
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Program januari - februari - mars 1996
28/1

Sonya Hedenbratt

&

Sven-Eric Dahlbergs Thio
4/2

Anders Hellquist Trio
Christer Fröss6n - Dick Nilson Kvartett

11/2

Trio Lirico
Contemporary Bebop Quintet - C B Q

1812

Marit Elfströrr - Hans Kjaerby Duo
Thomas Arnesen Trio

10/3

Eh la-bas Jazz Band

An.lazzL[u66 fi{grdost c'Iafi! Zftt{tur-
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lazzvönner
GOTT TWTT ÅN I

Ett nytt är har börjat. Fullt av glada
forviintningar eller hur? Vi i JANO

kan se fram emot ett sPilnnande
kommer och många
verksamhetsår. FIer octr iler, för jazzklubben nya miinniskor,
Det åir dessutom hiirligt att
efterlyser proglirmmet ftir att de hört talas om oss, äntligen.
denna spiinnande
alla Ni som troget funnits i klubben alla är nu får vara med om

som giirna kommer
uweckling som ger oss möjligheter att höra de viilklinda musikerna
att ge
till oss. samtidigt fär vi aldrig glömma hur vi startade, niimligen med ambitionen
Så den goda blandningen
nord-ost's egnalazzförmagoi Åtlitighet att spela för publik.
mellan unga och åildre, mellan
skall bestå - mellan kiinda och mindre kåinda förmågor,

flickor och Pojkar
stonnsteg' Det
Jag ber Dig nu notera att årsmötet niilmar sig med
faUy fart Hotel tisdagen den 20 februari kl 18'00'

blir som vanligt i

VÄLKOMMEN!
rekord både i genomEn liten äterblick på äret som gick säger oss att vi slog alla tiders
niimligen den med Charlie
snitt besökare per söndag och iantal bisökare vid en konsert,
på sitt, som vanligt
Normans trio. Ja det var en kviill som sent skall glömmas. charlie
genom en formidabel re-spons från
spelglada humör, men med siirskild glädje hos oss
trevlig publik (275 gäster). Fantastiskt!
sonya Hedenbratt som

äir

vår första gäst, kommer siikert att bli en lika stor succ6!

alla andra som
också tacka Ingela Lindberger och Ann-Sofie Lindaht och
varje söndag' Jag har
ur6"o. på hotellet, för humor, våirme och våinlighet som möter oss
som hos Direktören Ingela'
sällan i livet mött en sådan öppenhet för ide6r och förslag

Jag

vill

Nu vill vi bara ha pyttipannan tillbaka på menyn!

tittgitna
Birgitta ttikgnder

TÄBY JAZZCAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby
Söndagar kl L8.30 - 21.30
x.t
.Dl
ltlt:.l':ti

Sven-Eric Dahlberg p,Yosuhito Mori b,
Benkt-Åke Nilson dr.

Trion: Anders Hellquist g, Fredrik Jonsson

b, Ponttu Ågeryd dr.
i höstas, nåir
Charlie Norman drog275 betalande till sin
konsert den 12lll. Vi anar, att detta rekord
Vi

satte ett publikrekord

Kvartetten: Dick Nilson aslvoc, Christer
Frössön p, Jan Cederqvist b, Anders
Nyberg dr.

redan nu kan hotas av Sonya Hedenbratt ytterligare en av de klassiska svenska jazzartister, som har en plats i hela folkets medvetande. En artist och målnniska som utstrålar viirme. Sonya Hedenbratt Iåter "hjiirtat
va me", som det heter i en av hennes signaturmelodier. Hon har bästa möjliga upp-

En afton i bop-mainstreamens tecken.
Anders Hellquist iir en ung gitarrist frän
Täby, som bl a studerat vid Fridhems
musikfolkhögskola i Svalöv. Han anviinder
en elförstiirkt gitarr med runt ljudhäl och
får diirigenom ett litet fylligare och mjukare
ljud åin det vi är vana vid hos de giingse
halvakustiska jazzgtrtarrerna. Fredrik och
Pontus går på musikhögskolans afrolinje,
vilket nuörtiden brukar borga för begävning och hög teknisk standard. Gruppen
spelar runt om på jazzståillena inne i stan.
Repertoaren tir
baserad på
standardlåtar,
med inslag av en
och annan komposition av
kapellmästaren.

backning dessutom: stiindige ftiljeslagaren
Sven-Eric Dahlberg, den ypperlige
Yasuhito Mori och stilenlig trummis.

Kom r trcl.

Sonya Hedenbratt

3

Dick Nilson spelar i kraftladdad, modern
stil och åir också en mycket hörvåird
vokalist. Öwiga medlemmar iir viilkiinda
för oss, siirskilt kumpanerna Frössdn och
Nyberg, som ju iir erkiinda experter på
gebitet bop, bossa och ballader.

Trion: Micke Sörensen tp, Arne Tengstrand
p,Tove Dahlberg voc.
C

B Q: Bosse Broberg tp, Stefan Isal«son
Åke Johanssonp,Ivar Lindelt b, Gilbert

ts,

Matthews dr.
Många av er kommer siikert ihåg unga Pia
Jonssons fina konsert i höstas. Hon kompades av Arne Tengstrand och publiken satt
trollbunden. Nu kommer Arne tillbaka med
ytterligare en av våra mänga toppvokalister
pä uppåtgäende. Och även den hiir gången
fär vi höra en lyrisk trumpetare lägga läckra
obligater och placera in intressanta solon.
Tove Dahlberg och Micke Sörensen
studerar bäda på musikhögskolan, denna
kläckningsplats för morgondagens sd iirnor.
Repertoaren iir baserad på od<ldliga standards med tillskott av Toves egna kompositioner.

Tove Dahlberg

Foto: Magnus Skoglöf
C B Q bildades av Christer Boustedt 1978
och hör till landets främsta uttolkare av
bopidiomet. Flera av gruppmedlemmarna
komponerar, och deras bidrag varvas med
verk av bl a Parker, Tadd Dameron och
Monk. C B Q iir en sällsynt lyckad kombination av ftirgstarka individualister, som
bildar en hållbar och alltid hörviird enhet.
Det iir ingen överdrift att kalla kvintetten
för en omistlig institution i vår't musikliv,
en generator av livgivande traditionsförnyelse, som det alltid iir lika roligt att
presentera för lyssnarna.

TÄBY
TRÄVAR,U AB
Familielöretaget
med personlig service

ffi

Alll I byggnadsmatertätäh trävaror
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Missa inte
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Åke lohansson, Stefan Isalcsson, Gilbert Matthew, Bosse Broberg,Ivar

Lindell

och fick lysande kritik i pressen. Och i höstas belönades hon med Armstrong-stipendiet. Nu fär vi chansen att höra henne live
med den utmåirkte pianisten Hans Kjaerby.
Thomas Arnesen har ni också kunnat höra
pä jazzkaföet, med Claes Janssons band
Good Morning Blues. Han tir perfekt som
ensemblemusiker och bluestonad solist,
och nu har han tagit steget att bilda eget.
Han har gjort bejublade spelningar i stan
och en skiva på miirket Sittel utkommer i
dagarna.

Duon: Hans Kjaerby p, Marit Elfströmvoc.

Trion: Thomas Arnesen g, Jan Adefelt b,
Egil Johansen dr.

Ni minns siikert Sven Langes New Orleans
Kids, som spelade pLJazzkafdet hösten
1994.Inte minst kommer ni då siiken ihåg
sångerskan i bandet, Marit Elfström. Hon
medverkar också pä New Orleans Kids
CD-skiva. Skivan recenserades i denna
tidning @r2:95) av en entusiastisk BN,
som bl a sloev: "Bandet har... haft turen att
hitta en ung vokalist, Marit Elfström ...
Hon har en underbar röst, som hon hämtar
ända ner frän bröstkorgens botten och hon
formar och ftirgar tonerna med silker
känsla... Hon väljer låtar, som passar henne

Trioformatet passar honom utmiirkt och
han blandil standardlåtar med egna kompositioner, det iir hårdsviingande, starkt och
mycket vackert.

fr,lklul' O{"fM

och sätter perfekta tempon till dem, och
med båda fötterna på jorden skapar hon ett
avspilnt och oerhört kraftfullt gung, som
drar med sig och lyfter hela orkestern."

I:i:I:l33:331

iäll f,

Segersbyvägen 4, 145 63 NOFISBORG

.
upp till 72x102
. Fyrfärgstryck
Rippning, repro
. Original, sättning m m.

Marit Elfsröm var i Göteborg i somras, på
swingfestivalen till Billie Holidays minne,
5
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JA22 pa AD!
Ett av landets största Jazz-sonimcnt.
Bådc nytt och bcgagnat
Du får l07o rabatt på aIIt nytt mor
uppvisande av mcdlcmskort i JANO.
Har vi inte det du söker, beställ!

Bengt Jansson cor, Carl Hyberg tb, Ulf
Ranhagen cl, Sven Erik Blom bio, Ingvar
Lundfeldt b, Ivar Wennborg dr.

GRATIS ISTALOG

Eh la-bas lazzBand, det mesta Täbybandet,
det äldsta Täbybandet och det som alltid
låter lika övertygande fräscht. Nu med
Bengt Jansson, mannen som var den ftirste
kornettisten i bandet, tillbaka igen. Vi har
valt att ge bandet hela kviillen: I tre hela
timmar låter vi Rotundan i Täby Park Hotel
fyllas av musik i Chris Barbers anda. En
revival-afton! Ta glirna på er dixie-kläderna
och var beredda på spontandans!

TULEGATAfl 37.

fl3

Ttn 08-0128988

5:l

Fu

STOO(tlOlrl
08-Ct2?0:I9

Vinghammar, Lars Åkesson och Michael
Röstdn dr, Lisbet Bäse och Mårten Nilsson
voc.

Det innebiir 25 jammare, örutom husets
Tommy Larsson p, J6 Ottosson b och
Ingemar Björkman dr.

*l@.r)
41-L1H€ cAfs t)oN

I

En siirskild blomma måste vi ge Olle
Markström, som till yrket iir violinist,
klassiskt skolad och verksam i en av landets bästa orkestrar. Tenorsaxofonen hade
han vid jam-tillf?illet spelat i endast två
månader. Nu hade han slagit vad med en
oss niirstående jazzklubbist om, att han
skulle klara av en inte helt okomplicerad
jazzballadinför vår kräsna kafdpublik. Det
klarade han - han fick göra ett exranummer
också...

lN

t

\
{

Höstjammet

Dags att köpa nytt medlemskort!

ägde rum den 5/11 och blev en både välbe-

Du har två alternativ:

sökt och rolig tillstiillning. Vi hörde huskompet, Lennart Mattsson och Nils Göran
Holstein !p, Sören Lindgren cl, Hans
Marschall och Ulf Lundberg as, Lars
Dahlgren as/ts, Anders Dahlström, Göran
Larsdn, Christer Krokstedt, Olle
Markström, Jerker Lindström och Hans
Ling ts, Kay Welander bars/cl, Rolf Lundh
och Christer Frössdn p, Gunnar Eriksson
acc, Gunnar Bjernelind B, Tom Kjellstrand
och Bo Nerelius b, Tore Randin, Berth

Om dubetalar 300 kr lhalvånfår du
medlemskap i JANO och FNTT inträde
till alla ordinarie kafölafillar under
våren 1996
Om dubetalar 150 kr

llalvånfår du

medlemslcap i JANO men du betalar 40

varje gång du går påjazzkafeöt under
våren 1996

6

kr

Rapportfrån

en

julfesf

av

BirginaW

Vi

startade klockan elva på dagen med att fiirbereda Bosses 60-årsjam. Vi deltog
sedan hela dagen och det var jätteroligt. Änttgen fick Bosse vad han örtj?inade,

nåimligen total uppmiirksamhet och han fick spela på sin bas med sina musikervåinner mellan hurrarop (60 hurra från alla barn och blomma) och uppvaktningar av alla slag.

Han gick hem före julfesten helt uttröttad, men glad. Vi andra bytte om till
dansskor och fortsatte till tonerna av ett fantastiskt storband, Blåsette Big Band.
Det består av 17 viilspelande herrar. Rotundan på Täby Park Hotel passar sä bra
for storband och dans.
Festen började med drink och en titt pä konstutstiillningen på det öwe planet.
Redan den stunden gav ju möjligheter att fä en fin överblick av vilka som var diir
och att hiilsa på varandra.

Det var god mat som vanligt, helstekt biff med potatisgratiing och provencalegarnityr, och alla verkade mycket nöjda. Det var 120 matgäster vilket var 2O
fler iin fiirra året. Vi hade ocksä några gäster som satt i baren, men det var
alldeles för få och som vanligt i det håir landet ör mänga damer. Var iir alla
dansanta friherrar?

Vi var fem par kvar som orkade

dansa ända titl slutet av kvällen och vi frck det
ena extranumret efter det andra av de glada spelmåinnen som inte slutade förrän
klockan passerat ettslaget med god marginal.

Nu har vi alltsä skapat en ny tradition. Från matsalen i
Bergtorpsskolan, tidigare Näsbydals-skolan, som hade
sin charm, till den tjusiga stilen i hotellmiljö. Det iir
faktiskt skönt att slippa städa dan efter tycker vi som
har varit festarrangörer mänga är. Och inte saknar
jag rostbiffen och den kalla potatissalladen.
Våil mött igen nästa

julfest!

((
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och Tore Randin spelade Rolf Lundh I'm Geuin
Sentimcrual Over You, Music Maestro, please och

Earl Hines?osetta.
Er tillgivne sekreterare fyllde 60 den 9 december.
Som vi meddelade i förra numret firades detta
med en mottagning i Täby Park Hotels Rotunda.
Ni var alla inbjudna, och en del av er kom ocksä.

Efter avbrottet för hyllningar spelade Jerker
Lindström, Christer Krokstedt, Clrister Frössdn,
Lars Gottfriedz och Berth Vinghammar Stella By
Starliglu,Terwr Madness och Body & Soul och
Leif Persson sjöng How H igh Tlu Moon, Tlure
Will Never Be Anotlur You och For All We Know,
den sisurämnda med Nils Andersson på trumpet.
Dagens sista set, som påtXirjades vid halv
fem-tiden och slutade nästan en
halvtimme efter den utsatta stopptiden, som var 17.00, bjt d på
stlinkig bebop med selaeteraren själv Lasse Hellström
på tenor, Per Mårtenson
piano och Ingvar
Löfberg trummor.
Kvartetten framförde
en snabb Blues,en
mättad Days OfWine

Speciellt inbjudna var alla de musikanter som jag
haft glädjen att känna och spela tillsammans med
från 7O-talet och framåt. Några har lämnat jazzscenen och några hade förhinder. Men
tillräckligt mänga kom för att det
skulle bli omväxlande och trevlig
musik i dryga fem timmar, endast avbrutet av en paus för
hyllningar och vackra tal.

'i

Bl a hade sekrercrarens

bzunen,
.
och

trogna hustru.
åldrig moder
några andra sl2iktrngar blandat sig
mcd alla jut.zdigg.
arna, och de
ades nästan
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lyckmed ',r t ' '
konststycket att
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hurra 60 gänger tl) '*45;
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Roses

x,hDet

var en lördag aften.
Sedan var tyvärr
lngemar Björkman
tvungen att ta ner

sitt trum-set, men

i
br
E:;'
slutet av räkneL,lii
srycket...
vrssa nrohlem

musiken forsatte på
omväxlande trio, duo
och pianosolo med
Underbart ör kort,
Well You Needn't,
Blues For Alice och
Johnny Carisis Israel.

AIla tycktes ha revligt och musiken lät
bra. Mia Stenberg sjöng

x,h
MakinWhopee och tillGone WithTlu Wind

Sven Boija från Orkester
Journalen fotograferade fl i tigt
under de första timmarna och Nils
Andersson spelade in det mesta av musiken (och alla festtalen) pä sin kasettband-

sarnmans med Huskompet

och Hans Ling gjorde hon en fin
version av Ain't Misbehavin,med
svensk text av Bengt Velander (liirare
och tenorsaxofonist från Kärsta). Hans Ling
gjorde en vacker Body & Soul och svängde loss i
Now'sTheTime ochC Jam Blues, den sistnämnda med Christer Frössdn vid pianot.
Tommy Larsson spelade el-klaviatur, inställt på
ett &ömskt kör-register, i en långsam Srclla By
Starlight. Pä trio med Jan Ottosson och Ingemar
Björkman spelade han sin egen komposition Blue
Buuerfly, och med Ottosson och Tore Randin
levererade han en utmlirkt A// The Things You
Are. Bemt Olofsson tog fram munspelet och gav
en fullödig tolkning av Tadd Damerons ballad If
You Could See Me Now, av många ansedd som en
av dagens höjdpunkter. Pä trio med sekreteraren

spelare.

Efter att ha lyssnat igenom materialet, som fyller
tvä hela kasetter och en del av en tredje, kanjag
förtjust konstatera, att den bedömning jag gjorde
medan det hela pågick faktiskt var riktig: Alla
medverkande var i sitt livs form och lyckades
utrniirkt. Och själv fick jag tillfåille att spela och
prata nästan utan att bli avbruten. Vilken dag!

Tack ska ni ha allesammans!

BN
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Nils Andersson,
trurnpet

Mia
Stenberg, voc

,iiX

,ffi

Hans Ling,
tenorsaxofon

HuspianistenTommy
Larsson och tillgivne
se

kre t er are n B o N ere

lius

Kaltelse

till årsmöte

Tisdag den 20 februari L996 kl 18.00 i Täby Park Hotel
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Faststiillande av dagordning
4. Val av ordförande ftir mötet
5. Val av sekreterare ft)r mötet
6. Val av tvä justerare, tillika röstråiknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Resultariikning 950101 - 95123t
9. Balansrliknig per 951231
10. Revisorernas berättelse
11. Frägan om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
12. Nya frågot, motioner och styrelsens förslag
13. Bestiimmande av ärsavgiftens storlek
14. Val av styrelse
15. Val av två revisorer jiimte en suppleant till nästa fusmöte
16. Val av valberedningskommittd till nästa årsmöte
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

ffi
,:W

Våilkommen till Studieförbundet Vuxenskolan och TMI!
TMI - Täby Musikinstinrt ft)r barn och ungdom -

TMIhar cirklar i jarurhårdrock, funk,
synthpop, rock, iazzrock m m.
Instrumenten är Keyboard, Elgitarr,
Elbas och trummor.
TM I har även traditionell undervisning
på piano och akustisk gitarr.

ct
E'

V

Studieförbundet Vuxenskolan, Marknadsvägen 24:9, 183 34 Täby
Tel. 08 - 758 50 50

10

JANO:s Årsmöte
20 februari 1996, kl. 18.00

Valberedningen, bestående av Leif Persson, Bernt Olofsson och Berth Vinghammar,
ftireslår styrelsemedlemmar och firnktioniirer i JANO för det kommande verksamhetsåret enligt följande:

STYRELSE
Ordftirande:

Birgitta Wikander

Omval

Vice ordförande:

Nils Andersson

NyvaI

Sel«eterare:

Bo Nerelius

Omval

Kassör:

Margit Annerstedt

Omval

Ordinarie ledamöter:

Hayati Kaf6

Omval

Hans Ling

Nyval

Stig Linddn

Nyral

Per Kjellberg

Nyval

Rolf Lundh

Nyval

Åke Arell

Nyral

Erik Westerberg

Omval

Lars Söderlund

Omval

Göte Samuelsson

NWaI

Suppleanter:

Revisorer:

Revisorssuppleant:

Bokslut fiir Jazzklubb Nordost Jano
Re sultaträknin g

95

-0 1 -0 1 --9 5 - I 2 - 3

Intäkter:

Kostnader:

I
80 000,67 650,94700,10 000,4 000,3 728,96

Täby kommun
Medlemsavgifter
Entr6avgifter
Medborgarskolan
Studieförbundet Vuxenskolan
Räntor
Julfest
Övriga inkomster

- 864,2 590.-

Summa

261804,96,-

Gager inkl soc avg, skatter
och reseersättningar
Lokalhyra
Hyra av ljud/ljusanläggning
Pianostäim/underhåll
Tryckkostn
Kontorsm/telefon
Porto
SJR/Medl av g., Jazzriksdag
Stim avg
Försäkringspremier
PR
Övrisa kostnader
Å.retJ resultat (överskott)

L35 623,-

Summa

26L 804,96

2 480,6 700,5 096,5 680,t 824,4 2L9,50
7 066,2303,1514,7 A70,L0 156,-

72083.46

Balansräkning per den 3ldecember 1995
Tillgångar:

Skulder och eget kap.
Arets resultat

Postgiro
Bank

4 015,05
L 990,L5
76 634.60

Summa

82 639,80

Eget kapital

L0 556,34
72083.46

Summa

82 639,80

Kassa

Täby i januari L996

Birgitta Wikander
Ordförande

Margit Annerstedt
Kassör

Jano Jazzklubb Nordost

Budgetfiirslag
L996

Intäkter:

Medlemsavgifter
Entr6avgifter
Täby kommun
Medborgarskolan
Studieförbundet Vuxenskolan
Övriga inkomster

242000,-

Sunama

\r'

Kostnader:

Gager inkl skatioch soc avg
samt reseersättning
Pianostämn/underhåll
Tryckkostn, porto
Kontorsm/telefon
S JR medle msav gl J azzriksdag
Stimavg
Försäkringspremier
PR
Hyra av ljud- och ljusanläggning
Övriga utgifter
Nyinvestering, lj udanläggning

155 000,5 500,t 0 500,-

4 000,10 000,2 500,-

2000,7 500,5 000,L0 000,-

30 000.-

242 000,-

Summa

Täby i februari 1996

Birgitta Wikander
Ordförande

65 000,95 000,70 000,5 000,4 000,3 000.-

Margit Annerstedt
Kassör
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Medl emsantal

Fören i ngen hade den 31 / 12 1994 183 medlemmar, varav 40 var
akti'va mus i kutövare . Den 3 1/12 1995 var antalet 218 och
av dem 68 musikutövare.

Styrel

se

Styrel sen har bestått av Bi rg i tta 1^li kander ordf örande ,
Lars Lönegren vice ordförande, Margit Annerstedt kassör,
Bo Nerel ius sekreterare, Hayati Kafä; Nil s Andersson,
Lena Larsson ledamöter, Hans Ling, Gisela Thyseil och
Jerker L i ndström suppl eanter. Marg i t Annerstedt har redi gerat medlemstidningen PI-JAN0, Hayat'i KafE har ansvarat
fOr PA-anläggningen och Lena Larsson har skött vår PRverksamhet.

Styrelsen har satt konsertprogrammen meci hiälp av eit
programråd bestående aV vjce ordföranden, sekreteraren'
Hayäti Kaf6, Nils Andersson, Hans Ling, Jerker Andersson
och

Le i

f

Persson

Styrel sen har
varav ett var

.

t

stycken protokol I förda möten,
ett hel da gsmöte på Mellansiö i KyrkbYn.
hå1 1 i
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Täby Jazzkaf6
Våren 1995 inledde vi vär första reguljä ra säsong på
Täby Park Hotel . Vi hacle nio konserter o ch ei,t jam med
fri entF6. Pub'l iksiffran b'lev 82,4 betal ande per kväl I .
Mest fol k drog James Moody med Peter Nor dahl s tri o
den 29/1 och Gugge Hedrenius Big Blues B and den 19/2
båda dessa kväl'lar räknade vi i n 149 bet al ande . Sveri ges
Jazzband, som avslutade säsongen den 23/ 4,.drog 1'13
beta 1 ande

.

t:io koserter och ett jam oc h noterade
en genomsnittssiffra på 98,4 betalande per kväl l. Charlie
Normans trio, som spelade den 12/11, slog Monic a Zetter'lunds
gaml a publ i krekord från jan 1991 1215 betal ande ) med
nästan 60 pinnar: 274 betalande kom till Charli es konsert.
Svante Thuresson drog 145 betalande den 24/9 oc h Vi ktoria Tolstoy med Jan Lundgrens trio drog 143 den 3/12.
Det bör f ramhå'l I s, att de här tv å säsongerna innebär ett
markant uppsving i publ ikfrekven s. Under femton och ett
hal vt år i våra tidigare, ansprå ksl ösare I okal er, hade
v'i hela t i den ett pub I i kgenomsn i tt kring 45 betalande
per kvä'l I och ingen bättre säson g s'if f ra än 6 5 ,5 per kvä1 I
( våren 991 i Föreningsgården).

Hösten 1995 hade vi

1

.

Jazzri

ksdag

SJR:s årliga kongress, "Jazzriksdagett", ägde rum i
Norrköping den 7 - 9/5. Fören'ingen representerades av
vice ordföranden, sekreteraren och nyvalde styrelseledamoten Hans L'ing.

Uvriga aktiviteter

Vi har som vanl igt skickat PR-f ol k och ett I oka'lt band
ti'l I de s. k f öreni ngsdagar, som varie höst anordnas i
Täby C. Vi har även begått den obl igatoriska Julfesten,
som för andra året i rad hölts på Täby Park Hotel.
Bl åsette Big Band svarade för dansmus i ken. På eftermiddagen samma dag, den 9/12, firade er tillgivne sekreterare s'in 60-årsdag i Täby Park Hotel s Rotunda.
F'irandet pågick i dryga fem timmar och biöd, förutom
hy'll ni ngar i väl ti I I tagen mängd, på mus i k med Huskompet '
tillgivne sekreteraren siä1v på sin ägandes kontrabas
och en lång rad musikutövande vänner.
Sl

u

tord

tsåret har vari t ovanl i gt trevl i gt, med ökad
och publ iktil I strömning, I ivl igare jam än
och mycket lyckade konserter. Det har känts
som ett g enombrott, för vilket vi ti'l t mycket stor del
tackar vå r nya hemvist, Täby Park Hotel.

Verksamhe
medl emsnågons i n

Täby den 20/2 1996.

Birgitta

l^Iikander

Åe^u-k.-

Nerel i u s

HUR TAR MAN SIG TILL TÄgy

IIzzxITE,

Om man f?irdas i motorfordon lir det E 18 f d E 3.
Om man kommer från Stockholm åker man via Roslagstull förbi Riksmus6et och Mörby
Centrum, följer E 18 och tar av vid den trafikplats, som iir skylad Vallentuny'Viggbyholm.

Följ Bergtorpsvägen över jiirnvägen och sviing vänster in på Marknadsvägen. Tag första gatan
till höger in på Kemistvägen.
Iazzkafeetligger i Täby Park Hotel. Man missar inte gåirna byggnaden, för det står Täby
Park Hotel med stora bokstiiver uppe på fasaden som vetter ut mot ett parkeringsområde,
(med gratisparkering dygnet runt).

Åker man kommunalt kan man våilja Roslagsbanan från Stockhoh Östra. Man åker mot
Åkersberga/Östersklir och stiger av vid hpl Galoppf?iltet.
Ett flenal busslinjer finns också, t ex 610 eller 695 från Danderyds sjukhus till hpl
Stockholmsvägen.
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Rabatt, rab att .........
En av fördelarna med att vara medlem i JANO
är §ivetvis rabatten på entrdavgiften till Täby
lazzkafl. Samt förstås att få PiJano hem i
brevlådan. Men som JANO-medlem får du
också rabatt niir du besöker andra SJRanslutna klubbar i Stockholms-området - det
finns ett tiotal sådana.

Medlemmar i dessa klubbar ffu naturligtvis
också rabatt hos oss.

Aktuella grannföreningar:
Jazzklubb Fasching, Kungsgatan 63

lazzklubb Syd, Rågsved, tel 65419 90,
Barbro Nylander
Jazz i österåker,

tel540

620 36 (h)

Lars Iiinegren
Kevingeringen 69
18233 Danderyd

1ss

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
183 44 Täby

510 s03 20 (b)
635 4330 (a)
635 4699 (fx)

Bo Nerelius
Teknikvägen 17
18632 Vallentuna

srt70669
stt74898

7098

(b)

w0-764 47 46

(b)
(b)

Suppleanter: Hans Ling
Jerker Lindström
Gisela Thysell

Sundbybergs Folkets Hus, tel29 27 13,
Lennart Enwall

JANOs postgironummer 19 25 83 - 3

Haninge lazzlcafö, Nya Folkets Hus, HandenTerminalen 5, tel501 240}L,Håkan Skytt

Töby Jazz Cafö
Söndagar kl 78.30 - 27.30
Tiiby Park Hotel
0g - 732 80 60

tel7l2 61 68, Sune

Linder
Spånga Folkan, tel28 28 20,

(b)

768 s7

Nils Andersson
Hayati Kafd
lrna Larsson

540 635 83 (b) Lars Åkesson

Tyresö Jazz & Blues,

&

Birgitta Wikander
Palissadgråind 60
183 46 Täby

Kjell Fernström

Solna, tel27 67 02, Barbro Mattsson
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