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På den här föreliggande skivan har
de fyra saxofonblåiande, deklamerande och slagverkande Alphorna
tagit sig an fem kompositioner av
nationalskalden Evert Taube. Jag
tycker, att id6n är utmärkt; och
jag tror ingen kan förneka, att
de får ut något nytt av materialet.

SKIVSPALTEN
Pos

i

ti on Al pha :

ivlöte

i

Alpha gör en spektralanalys av
Roslagsnatten, de vänder ut och
in på balladen om Kinesiska muren,

monsu nen .

kämpar

Position Alpha är den svenska grupp
gy s.k avantgarde-typ, som är i säi,.klass bäst marknadsfärd. Få av de många
fina. grupper vi har, och har haft, av
d.et här s'laget finns på platta. ÄtpÅa
däremot, kommer här med iin tjaraei
Det är naturligtvis bara att lacka
och ta emot, särskilt sonr aet

är.fråga om mycket välgjord
stinul erande musik

och

sig

genom monsunvindarna

och belönar oss på slutet med
en ful ländat vacker "llocturne',.
Det slår gnistor, som alltid när
särpräg'lade temerament möts.

Mitt i
tyd'l ig

våldsamheten finns en
samhörighetskänsla med
Taubei Det finns en hel del
gemensanmxa nämnare.

Skivan lämnar sig kanske mindre
väl som bakgrundsmusik, Jag
menar, att det är positivt.
Musik bör inte vara bakgrund.

Vi presenterade Alphas tidigare
fonogramproduktion. i pI-JANö nr
1:87, Den fantastiska debutskivan
]Dgn'!
P..i[r9 Your Dog',i liveinspeI ade dubbel -Lp: n ,l,Great Sound 0i
Sound"; och "Credo',, som gjordes
under en turn6 i Argentinä tggO.
Samtliga finns fortiarande att få
lag pa, skivmärket genomgående

Särskilt inte

Taube

Skafffa AIpha, medan plattorna
fortfarande finns att' tillgå.
De kommer att visa sig sli[starka

!
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PROGRAMANDR I NGAR
Den 31/1 förvandlades Stig Johanssons

Kvintett tilI trion "Förenade ViIjor",
dvs Stig Johansson as, Håkan Larsson g,
Bronislav Suchanek b.
Den

7/2 blev det ändringari

båda

grupperna: l4årten Holrnbergs saxofonist var I'likael Söderlund - och
Ann l,larie Hennings Trio innehöl'l
Per Johansson b och Johan Dielemanns

dr.
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Den 21 /2 blev Christer Krokstedts
Sextett en Septett: Bo Lindenstrand
prydde front'linjen.

as

VARPROGRAMMET

19 B B

TABY JAZZCAFE BIBLIOTEKET TABY

Söndagar

13

/3

t(l 18 ,00

C

21 . 00

Jan0
Itlinduo

27/3

JanO: Pelle Andersson, Christer
Krokstedt ts, Tonmy Larsson p
Jan 0ttosson b, Lars l,lelander dr.

01'Timers

Crazy Rhythm

t{jnduo: Anders t{agberg f1/s, Kjell

0l'

Jansson b.

l.lyb'i1dad nordostkombjnation, nred
kända nanln, p1 us en mycket hörvärd

doldis - Pelle Andersson. Honom har
vi hört på ett eller annat jam och
på Höstjazzen -86, då han ingick i
konstellationen Nordost Fyr. Bitsk
mainstream-bop lär det bl'i.
Läckra l,J'induo har ni haft ti I I fäl I e
att höra på Fasching och i radio.
Uppsalasonen Hagberg, numera stationerad 'i Götebor9, är nog ett
av de allra klaras.t lysande stjärnskotten de senaste åren, och Kje'll
Janssons kapacitet känner vi ju,

Timers: Ake Starck cor
Jan-Erik Ostman tb, Kay l,lelander cl
Arne Forssell, l'lalte Söderqvist g
Gunnar Karlsson b, Håkan Lexing dr.
Crazy Rhythm: Claes Brodda, Erik
Persson s, i4ikael Selander, Anders
Rabe,g,Jurgen Sundberg b.

0l'
'långTimers har varit med på en

rad Jazzfester, på en Julfest
och åtskil'liga gånger på Vallentuna
Jazzkaf6. ltlen, av någon outgrundlig
anledning, aldrig på Täby Jazzkaf6.
Så nu kan det vara på tiden. Ni får
också stifta bekantskap med en
nytillkon'rnen 0l' Timare: Jan-Erik
0stman.

20 /3

Hotkvintetten Crazy
wenervr" wffi! Svenska
gör sitt nionde franrträdande på Täby Jazzkaf6; första
Leif Persson Combo
var i maj 1980. Gruppen brukade
Rhythrn

gången

0ut

front

varje säsong
första åren, på senare t'id har
det bl i vi t I 'i te 91 esare - i nte
korrna igen en gång

de

Fröss6n p. Tfr?Jr
greWigChrister
b, Leif persson' dr/ v6c.
Combon:

Outfront: Lars Lindgren tp1f1h
t,likael !å9erg tb,, E;björn'§vensson p
Jan Adefelt b, Rayntond Karlsson dr.'

Leif

Persson

fortsätter

med jazzens

därför att efterfrågan mjnskat,
utan enbart för att kön av spelsugna band har b'l i vi t l ängre. Al l a,

som längtat sedan v'i hade Crazy
Rhythm senast, för ett och ett halvt

år sedan, önskas en fin kväll !

finaste standards och balIadär.
0utfront är en kombination, som

leds av trumpetfenomenet Lårs L,
som hörde I4ikael Råbergs Storband på Vårja-zen i fjol, tinns
honom säkert: Han är äen-där 1ånge
ynglingen nred den enorma tekniken.
Det b'lir bebop och egna låtar.

Itli,

{Sestsf SttR

";^:,iÅ:;!l,o'n

'W;%m,
har hört av sig genom sitt organ
"Jazzbladet", något försenat, tyvärr.
När ni nås av den här inforrnationen
har redan mycket av vårprogrammet
ägt rum. Vad som återstår är detta:

SUIIH€PTIH€

SOMMARKURSER
blir det naturligtvis i år också.
De_presenteras 'i dagarna i en bi'laga
till tidningen Tonfallet, som ni
kan rekvirera från Rikskonserter.

llytt för året är kurser, som riktar
sig speciellt till musiklärare,
vilka vill lära sig 1ära ut improvisationsmusik. Kurser finns
.i

Jam

g

4/3

Värd: Curt Landberg
16/3 "
Börje Larsson

"
4 "
29/4 "
10/ 5 "
2B/3
12/

i ta rnnetod i k

,

jazzimprov.i sat.i ons -

metodik, brukspiano, kromatiska
sl agverk, e1 bas -trummor-e1 g.i tarr
och gehörs- och satslära; kurs-

Håkan Lindhe
okänd
Bertil U1'lberg
okänd

platser är Lunnevad, Fridhem,
Ingesund och Bollnäs. Anmälan
och förfrågningar gör nran till

Plats: Rågsveds Folkets Hus
Tid:19.00.

UllA:s musikkurser 1988, Fridhems
folkhögskola, Box lZ3, 268 00
Svalöv.

Konserter
13/3 Brus Trio, Brännkyrka församl ingshus,Orby, kt. 15.00.

Avgifterna för de här kurserna är
ovanligt 1åga: 300:- för fenr

19

/3

21/ q

dagars he'l pens i on ,
B dagar,600:- för

(>O<

Hep Cats, Fyren'i Kärrtorp
19.30.

kt.

Hot Frogs med Sabina Håve
Rågsveds FH kl . 9.30 .

Film
"Round

l.lidn'ight" visas på Reflexen 'i
Kärrtorp. Soul Stati on spe'lar
kl. 19.00, filmvisningen börjar

kl.

19.30.

Jazzfest
I höstas ordnade klubben en mönstring
av de lokala jazzgrupperna i Rågsveds
FH. Bengt Wi ttström var konferenc'ier,
och fem grupper stäl lde upp: Sw'ingbop,
Spark'laget, synt-sol isten Doro, Swing
Un'ited och Björn Järvhedens kvintett.

10/4 ordnas Jazzfest meO iokala
Rågsveds FH

kl.

tio

:

- för

dagar.

"HELMER BRYD" SVENSSON
ger en veckoslutskurs den

1

20/3 Bertrand Taverniers

450

875:-

(dubbel rum 750:

20/3

-).

Annrälan

ti11 Visingsö folkhögskola-Braheskolan,560 34 Visingsö. Upplysningar

på te]

,

0390-402 39.

band,

15.00.

rser
Hans Burestad inbjuder intresserade
ti I I kurser i harmoni I ära och sk'iv'lyssn'ing.
Kursmaterial för den sistnämnda är Bru6r-Westins "Jazz människor, musik, miljöer", Prismas
förlag. Hans B har tel. 08-93 37 51.

tö -

på Visingsö folkhögsko1a, Kursen
behandlar svensk jazzhistoria frärnst
under tiden 1945 - 1960. Bryd/Svensson
!a1 t'ill sin hjä1p Kjell-Ake Berglund tp,
John Högrnan ts, Anrbjörn Hugart b
och Björn Sjödin dr. Den sistnämnde
svarar för kursledningen. Kursavg.ift
rned inackordering i enkelrum kostar

Ku
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Sekreterarens funderi ngar

JAZTFESTERNA

:

FORR OCH NU

IGEN !

mus'icdafrJe nfinniskor

$m franrgick av PI-JAN0 nr 1:BB har
v'i ett jubileum på gång: Vi har hyrt
Tibble Teater (och rnatsalen) för att
där anordna Täby Jazzfest för tionde
gången.

Fantastiskt, tänker jag. Vad åren
rinneriväg! Tjo år sedan yi gjorde den
första skälvande Festen. Då t.ex Kerstin
l,lallerman tittade in för att lyssna

en stund, och blev kvar hela dagen..
Ur stånd att sljta sig, utan mat, men
lycklig Hon fick ju också sitt
straff nästan onrgående, när vi gjorde
henne till i tur och ordn'ing supp'leant,
ordförande och PI-JAN0-redaktör,,.

Det hela började
En

t

yngling

som

med i'lagnus §chenström,

Västerås..Han hade arbetat en
rnen

tid

framföral'lt var

han

skådespelare, aktiv i en fri grupp, Han
hade också varit nred och byggt upp
Teater*Centrum i början på 70-talet,
Jag träffade honom genom en gemensall,
skådespelande bekant, Det visade sig,
att ilagnus hade lagt tvärt av med teAtern, llan bodde i ett hus nedanfön
vattentornet i Ensta. Källaren hade
han gjort om till studio, och där satt
han, dagarna i ända, och övade trumpet,
När han inte lyssnade på skivor eller

rnotionssprang

i

vi kände och

försöka göra något tillsannirans. V'i
borde jämföra våra erfarenheter, 'inventera eventuella problem och för-

söka l ösa der,r ti l l sanmans . Jag hö1 1
med honorn, och så småningom
gjorde han en rundringning.

livligt

Folk från tio jazzgrupper samlades
hos Magnus en söndag eftermiddag i september 1978, Det var l','lagnus, som
representerade två grupper (den andra var ett åttamannaband, som mest
spelade Gullin och annat, svenskt
material); jag själv, som hade en
illuster grupp vid namn Yrjazz;
Christer Bull-Simonsen! son ledde
Basement Swingers och en mindre kör,
bestående ay hans kamrater på rvlusikhögskolani en fantast'isk jazzdrag-

spelare som hette Christer Stolt,

i trettioårsåldern, född

reparatör,

sina erfarenheter
från Teater-Centrum i färskt minne,
tyckte att vi borde samla alla jazz-

I4agnus, som hade

den angränsande skogen,

Sj,l,v hade jag just börjat spel a bas,
Jag gjorde det t j'l I sammans med Hans
iriarschall, Anders Stålhammar och Johnny
Klaar. Jag övertalade llagnus att sluta
s'ig t'il'l oss. Så snrån'ingonr 1änrnade vi
det, som senare skulle bli Jazz Friends
och startade en bebop-kvintett hemma
hos l,lagnus,

Jag hade en de'l spelkontakter, b'l.a
kände jag Per Giertz, och I'4agnus hade
spelat med ganska r,rånga, inklusive det
då nystartade Danderyd Big Band. l{an
kände också en grupp yngre musikanter,
som gick i T'ibb1e gymnasium. Han kände
ti11 en saxofonist och f]öjt'lärare, sott
hette Lasse Negert. Och v'i hade båda
hört ta'las om några pigga medeJålders
herrar, som kallade sig Eh la-baE ,lazz
Band och brukade hål1a musikpub i
f ri ti ds'l okal en Ji ggen i El I a Gåård,

r,en som senare antog famil jenamnet
Odlander; Carl Hyberg och Ivar
l{ennborg från Eh la-bas; Jannes
Karlsssn och Johan Serck från Tibblegänget Just Jazz; Hans Marschall,
Anders Stålharmar och Jan Aberg
från *lazz Friendsi Lars Negert, som
ti 1 I sammans med en vi ss [J'i 1 1y
Jm gert 'l edde gruppen Bl åkl i nga .
En elfte grupp varinte representeradr ffiEn hade låtit hälsa
att den ville ställa upp: Det var
Jshan Aleniusn som redan på den
tlden åtnjöt ett gott anseende som
Jovande proffs. Han fick stå för
finajen på den Jazzfest som vi böriade skissera upp. Johan Alenius

Kvartett, stod det i

programmet,

fast i praktiken blev det en sex-

tett, där tenoristen Sören Svedestig
och gitarnisten Dag i'lattsson 'ingick.
Vi kom fram till, att vi behövde
en jazzförening. Ett eller flera
jazzkaf6er borde startas, v'i borde
hjälpas åt att förmedla kontakter
och skaffa spel ti 1 I fäl I en. Men som
första åtgärd beslöt v'i att göra
en Jazzfest i Täby, och att göra den
till en så stor och bred propaganda nianifestation sorn möi1igt.
Vi hyrde alltså Tibble Teater,
optlmlster som vi var.. Och vi
bärjade uppvakta kul turförva'l tning
pch ol ika studieförbund för att
få sttio,

{ortt- +

vi p'lanerade fick vi in
en art'ikel om oss i Täbyspegeln. Dqn
ledde bl.a till, att en lärare från
Under t'iden

t,läsbydalsskolan dök upp på ett.av våra
arbetsmöten. Han hette Rei Tideströrn
och spelade trunnror i ett gäng, sorn
hette Alligator Jazz Band. "Ar det
något riktigt'lyckat orkesternamn",
undracie jag. "Det har ju funnits ett
band, grundat redan på 40-talet, som'
också hette så." Rei betraktade nrig

vänlig men bestänrd min. "Vi är
det bandet", förklarade han....

tned

Den 25 februari 1979 gick den första
Jazzfesten i Tibble Teater över rarnp.en..

Lars "Lazy" Resberg var konferencier"..
Johan Serck stod för serveringen; en
ung N'iklas ,,{ill6n och en av hans vänner
gjorde ljudet; Anders "Peppe" Pettersson
stod för I juset med v'iss hjäl'p av
en Ella Gårds-bo, som jag hade känt
en gång i Urebro på S0-talet: Ca,rl
Zachrisson var namnet. Vi hade sålt
en del biljetter i förvägr bland s1511,
vänner och bekanta. Carl Hyberg hade"
designat en oslagbart elegant affisch
och d'ito programblad. En del förhandspubf ic'itet hade v'i också skaffat oss vi f ick t. ex en kvart 'i ri ksradi ons
P 1, i programmet "Runr för musik".

Jag minns 'inte exakt vad vi hade
väntat oss för gensvar. l4en vi blev
ordentl iEt ornskakade av publiktillströntningen: 600 betalande! Det var en
rejäl framgång, och den blev också
vederbörl i gen uppmärksamuiad. t'lorrtälrje
T'idning hade oss, med b'ild, på första
sidan; DN Runt Stan gav oss halva baksidan, också där med bild.
Det blev ju fören'ingsbildande s,edaR,
och Festen gav oss många nya kontakter.
B'1. a dök Christer Fröss6n och Tommy
Larsson upp, I i ksom nordostr'egionens
Johnny S:t Cyr - Sven Erik BIom; och
Rune l{enriksson, rned trumpetsspeTande
sonen Jens. Vi konstituerade oss i
apri'l och 'i september startade Täby

Jazzkaf6'i Viggbysal'en.

Jazzfesten blev sedan en årfigen återkommande

åren,

t

tradition.

De

första

fem

o m 1983, 1åg pub'l lksiffr"orna
och pendlade mellan sex och sju hundra
betalande. Därefter bönjade en oav-

brutet fallande trend. Vi tappade
c:a hundra åhörare för varje år, och
vid Vårjazzen i fjol var siffran
nere

i

ganska deprimerande 215.

Vi har naturligtvis funderat över
till detta. Förklaringen
figger vä1, tror jag, i Festernas

orsakerna

1 , som har förändåren. I och med att
den reguljära JAN0-verksamheten kom
igång fick vi fram ett antal väl
etabl'erade och duktiga band, sonl

musi ka'l i

rats

ska i nnehål

un'der

sedan kom'igen år efter år på Jazz1986,hade vi t.ex 15
gru.pBer på programmet: Av dent var
knappt häl ften nya för pubf i ken; 5
stycken grupper hade varit med på
vardera, fyra Jazzfester, eller
ännu mera. I fiol hade vi 12 grupper,
varav samtl'iga var välkända f rån
tidigare, Jazzfester - enda undantagen utgjorde de två proffsgrupperna
Egba och I'likael Råbergs Storband.
Vi ha.r för all del inte beklagat
den hä,r utveckl'ingen - flertalet av
,Jazzfestgnrpperna är bra förankrade
i reg'ionen och har sin publ ik. Vi

festerna.

t o m uppriuntrat just de fast
etab'lerade - någon gång har vi redan
i vår inbjudan ti11 Festen uttryckligen vänt oss tjll de permanenta
grupperna. I4en samt'idigt försvann
ett mycket spännande, både bråkigt
och brokigt inslag av friska experiment. Under de framgångsrika åren
frar,n t o m 1983 hade vi kontakt
med de yngsta begåvningarna och
en rad fina proffs stäl1de upp sonr
gästso'lister i lokala grupper.
Christer Stol t-0dl ander presenterade flera nya kornbinationer; Niklas
},li116n ställde upp Fukt'ig Fluga
och B 32; Christer BulI-simonsen
kom med Goose Bobs och 7 Up!
Christian Spering utvecklades med
raketfart och presterade b1.a superbt
duospel med Ib Christensen; Nicke
Forsän gjorde tillsammans med Johan
Ekelund och Hans Rol in showen
F1yge1 -Horn; Wi I 1y Jae gert höjde si n
bronslursl iknande ofikl eid; Erl'ing
Ribbing presenterade sig i kvartettformat; Johnny Klaar drev fram
Gribbans Hot Five med sitt exp'losiva trumspel; Mats 0lsson och
ilikael Råberg satt 'in med Basement
Swingers; Puppe Lundmark ställde
har

fo'ts'

/

*

=ffi'-

upp med bl.a Staffan 0denhall och
Gustavo Bergall'i ; i{agnus S. kom med
nya grupper varje är; Jazz Friends
hade med sig U1f Adåker, Georg Vernon
och Lennart Andersson.

Lite av den spända förväntan,

a
J

som

attraktioner skapade, sku'l1e jag för min del nog gärna se
igen, Festerna blev mera lättarbeta-

sådana här

de efter 1983, men också mindre
spännande. T'ill det "intrycket har
nog också bidragit, att ljussättni ngen 'ibl and varit puri tansk i
överkant.

Vi gjorde en del försök att förnya
oss t'ill Vårjazzen 'i fjol , men nyheterna stannade vid flel"a scener,
utökad servering och fler kringak-

ti

vi

teter.

Främst

är det Lars Blilow,

som har

stått för det musikal'iskt nyskapande
under senare år. Vad v'i sku'lle behöva

till

den förestående jubileumsfesten
är, som jag ser det, en ordentlig
injektion av ungdomlig entus'iasm
och djärv musikalisk satsning. Vad
håller de yngsta på med?

t'i'i
wtt| I

CouL1
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I STERN

gästade Lars Westin i P 2:s
"Jazzmagasinet" den 9/2, repris
den 1 0/2. l4inisterns jazztntresse
daterar sig från skoltiden, då han
var klasskamrat med Svante Foerster.
Han upplevde bl.a Hep Cats första
utvecklingsfas på nära håll. l4usik
som ministern uppskattar är, förutom
Hep Cats, Louis Armstrong, Monica
Borrfors, Christer Boustedt och Thore'
Swanerud.

BN
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Ministern f ick naturf igtv'is f rågor
om det statl i ga stödet t'il I ol i ka
mus'ikformer. Varför får t.ex
synfoniorkestrar och Opera hundratals miljoner, medan jazzlivet får
dela på några få? Bra fråga, som
ministern besvarade med några för-

siktiga randanmärkningar. Han passade
också på att, ganska energ'iskt, påpeka
möjligheterna till sponsring från
närings1ivet...

NALENS VANNER
på ett nybildat sällskap'
som vill levandegöra traditionerna
från National, Topsy Lindbloms legendari ska nöjespal ats. Ett st'i pendium har jnstiftats, det heter
"Topsys Tusenkrona" och utdelades

är namnet

för första gången i december förra
året. i4ottagare: "SiIjabloo" Ni1sson,
Arne Domnerus och Gunnai" Svensson.
Sä11skapet ger ut nredlemsbladet
"Stacken" och anordnar träffar.
l4edlemsavgiften är 100:- och kan
sättas in på poslgiro 48 52 03 4-0

Men något borde nog ändå göras, medgav ministern. Han pekade på nödvändig-

heten av att jazzen når ut t'ill
bredare pubf ik, och nämnde, att
ska träffa företrädare för SJR,
di skuss i oner.

en
han

för

Ett bra sätt att förankra jazzen
att nå ut är natur-

och hjälpa den

ligtvis att stödja SJR-klubbarna.
förslagsvis statligt stöd i
paritet med vårt kommunala stöd. Då
skulle vi kunna nå ut, betala annonsen

Ge oss

t.ex,

och dessutom betala musikerna.

Gamla introverta Kulturrådet har
som vi vet hög grad undvikit att
ta den här chansen. Få se, om
SJR:s företrädare kan få ut något
av Bengt Göransson!

j

AlhiJann!
Stockholms ftirsta specialskivaftir för

i*rochklassiskt
Alltid senaste nytt!
Stor amerikansk import!
Vi satsar på: - personlig service - högsta ljudkvalitet
Och hos oss kan du beställa vad som helst - utan extra kostnad.
Och du kan naturligtvis lyssna på våra skivor innan du bestämmer dig.

37, 113 53 STOCKHOLM, Tel:08/3289
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Vår "progronförklorinq', hor vi forrrulerot
på fölJonde sött:

Solno Jozzklubb skoll genon cfttiviteter. i
egen och crdros regl (t ex Kulturntfrnden)
sont genom regclbundcn infornotion bidro
till ott tillgodosc medlenmornos intressen

inqn rqrpn för Jozznruslken.

dcssutom ho två ord

i åtonke i

vår verkscnhet, nömligen regelbundenhet

kontinuitet.

och

Vi vill se mdro jozzklubbor som sonorbetsportners i öliko scrrmonhong och inte som

konkurrcnter.

Dtiremot vill vi oldrig
nögon onnon jozzklubb.
Sö kon mon
om

<ESrrsTrotyttc,/,

_N0VE[.8EP, 1r87

Solnr: JozZklubbs inriktning

Vi vill

8ot-.v4 7AA?TLAUAS

SOU.IA JAZZKLU8ir

slös

sormon ncd

somonfotto de tonkor vi, hor

hur klubben skoll drivos.

Än så lönge hor inte s6 mycket hönt son
nrörkts utåt. Det tor lite tid ott fö
igång en klubb. Men vi lovor ott fronfar
ollt efter årsskiftet komrrr Du ott niirko
ott Du ör med i en jozzklubb.

Xlubbcn
Svcrrrko

hrr bcrlutoi ott

gö nrcd

t

Jorzrlkrförbundetl Det innebör bl o ott Du f6r dcros nredlemstidnlng fyro gångcr pcr år. t a.n iiiis

myckct

Vt

vill

lntrcsscrt läsnlng.

lnom klrrbben löggo oss

rimlig obltfonsniiå. tUed
det menor vi ott vl intc skoll köro
för höri från borJon nred för töto
tröffor och fOr mlcket etoblerode brtd
etc.. Dan nfy{ vf lögger oss p6 vill
på cn

vl

kunno höIlo.

Yt hode tttrkt oss Låserloftnor, rpisorkvöllor, donskvöllor m m. Ett
por gånger om året hoppos vi ott vl
kcr engogero n6gro ov de mero etoblerode jozzmuslkerno.

Vl hor ttrnu lnte någon permonent
lokol ott Mllo ttll r. Det betyder lnte ott vl ör helt husvillo.
fitrlg vidorc får vl löso lokolfrågon
från gång tlll gång. Det beror ju
också på vod vl skoll §gno oss åt.
En konsert fordror konske en onnon
lokol ön ett kåserl.

vi letor efter en
lokol. Även om vl hor en
del cgno fUrslog sö för Du gtirno
höro ov Dig om Du ktlnner till n6gon
Men tom

sogt

pcrnronent

lokol

som kunde

voro lörlplfg.

vi skoll ordno en
trUff fOr madlenmorno en gång per

Vi hor ttfikt ott
ndnod.

En sok

vi

hoppos på

ör ott

kunno

bildo ett husbqrd, Ett eget Jozzbond

i

Solno

ollts6.

On Du

ment och

Dig

får

tiU

ihop.

vill

eller

spclor nögot instruvoro rned så hör ov

någon Du konncr

oss, så får

Hur vår styrelse ser

vl

se vod

ut ser

vi

Du på

slsto sidon. Det ör en interimsstyrelse from till det försto örsnötet i morr 1988. Exokt dotum

för örsmötet

foststöl.lt.

meddelos så

fort det

inte ott höro ov Dig. Det
96r bro böde per brev och telefon.

Gltin nu
Rol

f

ör

E
n

VEM

ffi

Än DET SoM RITAR ALLA

"@;=
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HÄRLI GA JAZZ-

TrrEL-GUBBARtPTJmo?

ver

NTE Hun mÅnal sÅNe en .rRe rÅrr
DEN rnÅsnm, SA xu Än DET vERKLIGEN pA

Jne

I

TIDEN ATT VI PRESENTERAR HONOM'
Deru SKICKLIGA TECKNAREN HETER ANI)ERS LUNDIVIARK
ocH HAR TILLSAMMANS MED HUSTRUN Guntlue
VARIT MEDLEM T JNNO SEDAN STARTEN.
FÖnuToM ALLA FESTLIGA TECKNINGAR, HAR
Anoens RrrAT gAoE vÅnr rtugsl,lÄRrr ocH
LoGoN TILL PtJRno,
Trur- pRoFESStoneru ÄR HAN Anr DIREcToR pA
EN neKLlr{svnÅ, oÄn HRn Än RngersKAMRAT MED
vÄn TtDIGARE onorönRuoe Jnn AgERo,
Vr ÄR venrlrGEN sroRT TAcK sKyLDIe Anoens
rön RuuR FYNDIGA ILLUSTRATIONER SOl TöNGyLLER vÅnr MEDLEMSBLAD, T A C K Auoensi i i
KEnsr

'cJrx

Eu€t

t

ru
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PRESSÖVERSIKT AV JAZZPROGRAi'I
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21.30
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6.3
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8.3
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ö
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&
§

för ev.

4.00
.00

I

P?

ändriftgar

Jazzkrönlkan (Alexander Agrell, Pål Erlk§3ötl)
Jazzforum: John Coltrane.

(Berti

I

dei

1ö

Sundih)

Jazzstudi o

Jazzforun (repris)
Jazzmagasinet (Lars lJestin)

9.3

12. 30

Jazzmagasinet (Lars ltestin) reprl§

10. 3

21.30

club Jazz' Direkt

1t .3

14

13.3

14.00

15.3

1

17.3

2r .30

Jazz på Scnarinska. t/mel

18.3

14.00

Kurt Järnberas kvtntett fied
och Lisa Linä-Bosse 5ylrcfis

20.3
?2.3
23.3
24.3

r4.00

Jazz på Scharinska. (rept't3)

19.30

Jazznytt (Hans Frtdltlhd)

12.30

Jazznytt (repris)

2r.30

Improviserat varJehantlä (lhomos
Mård, Lars Svantesson)

r4.00

Pianisten Nils LindDerg

14.00

Improvi

19.30

Jazzkrönikan (Påt Erlktton, Atexander Ågrell

12.30

Jazzkrönikän (rePtls)

14.00

Jazzstudio från Luleå {toget (ellåray'lg6 litlthcell)

14.00

Från Umeå Jazzfestlval

1987

19.30

Från Umeå Jazzfesttval

,l987

12.30

Frän Umeå Jazzfestival l9B7

2r.30

Jäzzforum: John coltrane. Dol

14.00

Jassmedia

19.30

Jazznagasinet (Lars tJestln)

12.30

Jazzmagasinet (repris)

2r.30

Jazz på Scharinska.

14.00

Jezz

14.00

Jazz nå Scharinska (rePris)

25.3
?7.3
?9.3
30.3
1.4
3.4
5.4
6.4
7 "4
8.4
12.4
13.4
14.4
15.4
17.4

.00

9.30

fr

Jazklubb FsschlflE' gtöckholfi

Jassmosaik (Lars Resber§)
Club Jazz (repri§)
Radioiazzklubben (Elise

äln#sdotterr Curt [undberg,

uicnaät Söderlundh + glst)

serat

tlnltrikåfl
lvrrtett.

varJehanbå (repri

(iristln

nuth Åitnlund

,firut

3
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Ca11e Zachrleaon

KlövJevågen 45
183 38 räby
tel. og/75$ 7A

35

s

Pl.-Jano
te (Bertll

Sundin)

Lorentesonr E*a Sahlttr)

Umeå

nl$h

Kerstln

o.

Bedlem§re8
WalLernan

Tlngevägen 3
183 40 Täby
te1. 08/756 49 53
t
Sekr. o. boknlngar
Bo NerelLus
Tekni.kvägen L7
186 00 vallentuna
te1. 0762/ 706 69
T
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