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Antligen år jazzhösten här!
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Söndag 12 september
Triby Park Hotel

kl 16-21.30

Pianisten, kompositören, TV-personligheten mm Berndt Egerbladh
gick ganska oväntat bort i våras. Vi
tyckte mycket om Berndt, men kanske är det forst nu, när saknaden
kommer, som vi märker hur mycket
vi uppskattade honom.
Uffe Flink, som arbetade mycket

laydoefr mer
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Lris mer om minneskonserten på sidorna 4-5 !

3 oktober

MP5

l9 september

l0 oktober

Sånggruppen
Vocation

RebeckaGordon
l7 oktober

26 september

Gharlie Norman

Arr. Jazzklubb Nordost

tillsammans med Berndt Egerbladh,
hartagttinitiativet till att göra denna
minne skonsert. Uffe o ch }{ay ati Kafö
har kontaktat ett stort antal av dem
som stod Berndt Egerbladh nära.
Trettiofyra av dem har samtyckt till
att medverka.

-

Trio

Jan Adefelt och
Mingus Fingers

Triby Kultur- och Musikskola

-

Medborgarskolan
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Hei igen alla iazzränner!
T
Fl

Tooous ni haft en skön sommar, trots en och
annan skur. Och att ni kanske haft turen att
1 L ha vägarna forbi någon av de många jazzevenemang som ständigt arrangeras runt om i landet,
inte minst under sommaren då JANO tar semester.
Redan nu är vårsäsongen historia, dock ingen dålig
sådan - det bjöds mycken och varierad musik, som
fick ett gott gensvar. Avslutningen med vår 25-årsfest
den 18 april blev hellyckad med alla goda lokala band
och inte minst den härliga tävlingen mellan ungdomsgrupperna från Täby och Vallentuna musikskolor. Vill
passa på atttacka alla inblandade for en väl genomford dag, där festkommitt6, musiker, hotellets personal,
övriga funktionärer, dagens entusiastiska och pålästa

konferencier Leif Domnörus och publiken alla bidrog

Söndagen den 19 september är det så dags lor den
vanliga höstkonsertserien med vår sedvanliga blandning av olika typer av jazz.Vi kör sedan elva, normalt
tio, söndagskvällar i rad och hoppas ni står ut med
några prisjusteringar, framfor allt abomemangsavgiften som höjs till 400 kr. Med så mycket eget arbete
som möjlig forsöker vi hålla nere alla kringkostnader,
men vill gärna behålla vårt goda rykte hos de många
musiker som vill komma till Täby jazzcafö genom att
ge dem rimligt betalt, inte minst de som har musiken
som yrke.

Varmt vrilkomna
i höst!

vember forra året och tillsammans med bl.a Ann
Kristin Hedmark och Uffe Flink gladde alla närva-

Triby Park Hotel
PER KJELLBERG

likamycket.
Nu i höst spinner vi vidare på att detta är ett
jubileumsår for klubben och rivstartar redan söndagen
den 72 september kl 16-21 .30 med en konsert till
minne av den härliga underhållaren och jazzpianisten
Berndt Egerbladh, som gästade oss så sent som i no-

till

{\

rande.

Id6n till denna konsert kommer från nämnde Uffe
Flink, mångårig vän och medarbetare till Berndt och
som också visste att många av dennes gamla vänner
gärna ville ställa upp. Det spännande programmet och
kontakterna med de medverkande har skötts framfor
allt av Uffe och vår styrelseledamot Hayati Kaf6.
Detta är alltså ett specialarrangemang fore starten på
den ordinarie säsongen, och det överskott vi alla hoppas på ska gå till en fond till minne av Berndt
Egerbladh.

{I)

Avgifterna hösten2004
Medlemsavgift/halvår

150 kr

Abonnemangsavgift/halvår 400 kr

Medlemsentr6lkonsert

80 kr
Entr6forickemedlem 100-140kr

Ungdomar under 20 år gratis

entrö! Gdller riven lcirare med
elev(er) i srillskap!
JANO önskar att många löser
abomemang av två skäl - att fr en
stampublik och att tidigt få in
pengar

till kassan.

Om man tänker gå på fyra konserter så
lönar sig abonnemang, och när man
ändå har betalat så kan man ju titta in
utan extra kostnad och kanske hitta
någon musik som man inte känt till.
Entr6avgiften for medlemmar höjs
aldrig oavsett evenemangets kvalite,
vilket däremot kan ske med entr6n lor
icke medlemmar. Medlemmar ffir klubbtidningen PiJano samt öwig information hemsänd.

Alla JANOs inkomster går till
musikergager, tidningen, administration, pianostämningar samt en
liten del till öwiga kostnader.
Inga arvoden betalas till klubbens
funktionärer. Täby Park Hotel står
ftir lokalen och hoppas givetvis att
många smakar på den prisvärda
"Jazzbuffön".
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unsdomstävlinsen
T/rfi rade ju 25 -årsj ubi leet
/ a"n ta aprit med åtta timmars
musik - idel lokala band på hög
nivå. Det var mycket lyckat
alltsammans. Inte minst då de
inledande två timmarna, dä fyra
grupper från musikskolorna i
Täby och Vallentuna drabbade
samman i ädel tävlan. Som jury
fungerade Jan Adefelt (ordforande), Cecilia "Tessan" Milveden och Stephan Lindstein. Juryn
överlade i timmarna wå och återkom sedan med ett välformulerat
domslut av foljande lydelse:
Första pris: Lukas Brar, gitarr, gruppen Bad Sound, Vallentuna. För en imponerande instrumentteknik, med harmonisk variation i eff energirikt framftirande
som lovar gott inftir framtiden.
Andra pris: Konrad Agnas,
trummor, gruppen Agnas Brothers, Vallenfuna. För stor egen
inlevelse och rytmisk säkerhet i
kompet som trummis och inte
minst som slagverkare.
Tredje pris: Kasper Agnas,
gitarr, Gruppen Agnas Brothers,
Vallentuna. Med en benforing och
output i bästa Jimi Hendrix-stil
visade Kasper var skåpet ska stå.
Lukas Brar får resa till UngPiJano 4/04
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domsj azzkursen vid Mellansels
folkhögskola. Konrad och Kasper
Agnas får varsitt presentkort.
Juryn utdelade också ett antal
hedersomnämnanden. I fiirsta
hand till de musiklärare som gjort
grupperna till vad de är: Christer
Krokstedt vid Täby kultur- och
musikskola, Dicken Hedrenius
och Peter Wahlberg vid Vallentuna kulturskola. Dessutom till

trombonisten i Vallentuna kulturskolas storband, Joel Karlsson.
Vi önskar alla de unga musikanterna lycka i framtiden. Vi ska
forsöka hålla kontakten och hoppas att de dyker upp ofta pävfua
konserter. Gratis entrö för alla
under 20! Griller även kirare
med elev(er) i srillskap!
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Diesel-Jazzl
Länsmusiken i §tockholm fortsätter att ge oss jazz en fre*
dag varje månad, ifd Dieselverkstaden! Passa på alt utnyttia detta, det år allas våra skattepengar som finansierar verksamheten. Hösten startår' med:

24 september Lars Jansson Trio
22 oktober Joakim Milder Kvintett

Plats:OrkestersaleniDieselverkstaden,§iekla,
Tid: kt 19.00. Barservering från kt 18"00.
Förband kl 18.30.
Biljetter bestålls hos Dieselverkstadens information' . '
08-718 82 90.

Jazzklubb Nordost (JANo; i samarbete

Söndag 12 september, Täby Park Hotel kl 16 -21 .30 (obs tiden!)
Entrö denna dag 140 kr för alla, även medlemmar!
Pianisten, kompositören, TV-personligheten mm Berndt Egerbladh gick ganska
oväntat bort i våras. Vi tyckte mycket om Berndt, men kanske är det först nu, när
saknaden kommer, som vi märker hur mycket vi uppskattade honom.

Uffe Flink, som arbetade mycket tillsammans med Berndt Egerbladh,har tagit initiativet till att göra denna minneskonsert. Uffe och Hayati Kaf6 har kontaktat ett stort antal
av dem som stod Berndt Egerbladh nara. Trettiofyra av dem har samtyckt till att medverka.
De kommer och hyllar Berndts minne, var och en på sitt vis, och de gör det utan anspråk
på gage. Förhoppningen är att konserten ska kunna ge ett överskott, som ska kunna bli
grundplåten i en minnesfond i Berndt Egerbladhs namn.

De som medverkar cir:
Skådespelarn aBv aBysing,

Ulf

Isenborg och Sven Wollter.
Sångarna Bertil Englund, Ann
Kristin Hedmark, Hayati Kafe,
Svenolof Svensson och Östen
Warnerbring.
Trumpetarna Jan Allan, Bosse

Broberg och Johan Setterlind.
Saxofonisterna Ulf Andersson,
Gunnar Bergsten, Urban Hansson,
Lars Göran Uhlander och Kajtek
Wojciechowski.
Pianisterna Jan Andr6n, Calle
Bagge, Alf Häggkvist, Charlie
Norman, Jerry Stensen och Jan
Strinnholm.
Jan Allan,
återkommande

... liksom Sven Wollter vtilkrind

gcistartist hos
JANO, kommer

skådespelare på

till

minneskonserten...

film,

teve och scen.

Gitarristerna Claes Askelöf och
Stickan Granberg.
Basisterna Jesper Andersson, Jan
Bergn6q Peter Gunnarsson, Peo
Jönis, Hasse Larsson och Per
Nilsson.
Trumslagarna Janne "Loffe"
Carlsson, Uffe Flink, Jesper
Kviberg och Sten Öberg.

Programmet kommer att
lriggas upp enligt fdljande:
Kajtek& StickanDuo
S.*"rffrm er Bo ss c Po, n r» il<
Sten Öberg Projectmed Urban
PiJano 4/04

med Uffe Flink presenterar en

Hansson och Lars Göran

Uhlander
Bertil Englund & Jerry Stensen
-Jan-AJtan & J an Strinnholm
Ann Kristin Hedmarkmed Bosse
Broberg, Gunnar Bergsten och
Uffe FlinkTrio
Svenolof Svensson & AlfHäggkvist
Janne "Loffe" Carlsson Kvartett
medUlfAndersson
Östen Warnerbring & Jan Andr6n
Eva Bysing, Ulf Isenborg och Peo
Jönis med Uffe FlinkTrio
Hayati Kaf6 Kvarlettmed Johan
Setterlind och Calle Bagge

Hayati Kafö har tillsammans med
Ulfe Flink arbetat hårt för att åstadkomma denna uppslutning av musikanter och andra.

Berndt Egerbladh blev 7l år och
hyllas med en stor minneskonsert.

Ulf Andersson stciller upp i likhet med
över trettio andra artister.

Broberg cir med...
... liksom Östen Warnerbring

Ann Kristin Hedmark har i många år
samarbetat med Berndt Egerbladh.
Sj rilvklart

med

på minneskonserten.

Vi i JANO ar glada att vi fått vara
med och arrangera denna konsert,
och vi riktar ett stort tack till Uffe
Flink och HayatiKaf6 som gjort
arrangemanget möjligt. M är
övertygade om att många kommer
att strömma till for att avnjuta den
här excellenta artistparaden och
därmed även bidra till att stad-
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fästa minnet av Bemdt Egerbladh,
en i
PiJano 4/O4

verklig mening folkkär artist.

Vcilkomnq!

19 september
Vocation
Agnas Brothers

(förband)

Vocation: Leonor Ågeryd, Helena Insulander Josefin Nygren, Rolf Pilotti, Jonas Åman,
Johan Lundgren voc, Klas Lindqvist as, Martin Persson p, Martin Höper b, Jon Persson dr
Agnas Brothers: Kasper Agnas, Mcturitz Agnas, Wiliam Lord, Mikaela Grundin, Peter
Wahlberg g, Ella Lundblad b, Konrad Agnas dr

ocation, tre damer och tre herrar
som sjunger sexstämmigt - tankarna går naturligtvis till gruppen Gals
& Pals, och det år rdit. Vocation har
tagit upp ett antal av Lasse Bagges Gals
& Pals-ar:rangemang. Och Monica Dominique och Helena Insulander har

gort ytterligare arr i liknande stil. Låtmaterialet är idel ädla jazzstandards.
Man kan säga att gruppen liirenar perfektion på Real Group-nivå med friskheten hos Gals & Pals.
Omväxling skapas genom att en
del av numren framftirs a cappella,
medan andra görs tillsammans med
instrumentalkomp och den eminente
saxofonisten Klas Lindqvist.
Gruppen har sin upprinnelse i ett
framforande av Ellingtons Sacred Concert som Örjan Fahlström giorde med
storbandet på Kungliga Musikhögskolan 1999. Fahlström tyckte så mycket
om vokalistelxa som deltog uppforandet att han uppmuntrade dem att fofisätta som grupp. De fick sedan göra sin

diplomkonsert tillsammans och alla
utom Johan Lundgren, som inte kommer från KMH, kan numera titulera sig
konstnärliga kandidater.
Vocation har hunnit med en hel
del. 2001 bidrog de med ett nummer,
Owe Törnquists "Torsten på skorsten"
på SKAPs jubileums-cd "Osannolikt
svenskt". När de uppforde samma nummer live på SI(APs jubileumskonserl

Sånggruppen Vocation 'förenar perfektion på Real Group-nivå med
Jriskheten hos Gals & Pals". En del av numren framJörs a cappella,
medan andra görs tillsammans med instrumentalkomp.
satt kompositören själv i publiken och
han uttryckte också sitt stora gillande
över vad han hörde. Året efter fick man

publikens pris vid en vokalgruppsfestival i holländska Tilburg.

Nyligen var man med i direktsändning på tyska kanalen WDR 4 i ett program som också bjöd på Bibi Johns och
SylviaVrethammar. Man har gjort

Blommorna kommer från

norlandsturn6 med Fredrik Nor6ns
High Coast Jazz Orchestra. Och till
hösten väntar en turn6 i Italien.
Framtiden ser utan tvivel ljus ut
ltir Vocation och vi är mycket nöjda
med att nu kunna presentera dem för er,
kära läsare/lyssnare.
Som påbröd får ni prov på ytterligare några ännu yngre talanger, gruppen
Agnas Brothersl som ni minns från vår
ungdomstävling i våras. Konrad och
Kaspar Agnas belönades ju då med med
juryns andra respektive tredje pris. Nu
tar de hand om musiken under kvällens

{tirsta timme.
Ta med er barn och barnbarn eller
andra unga vänner - alla under 20 kom-

mer in gratis!

Ellagårdsvägen 40, 187 45Täby. Tel 08-792 29 20, Fax 08-768 38 50

Öppet mån-fre 10-18, lör 10-16, sön 1 1-16
PiJano 4/O4

26 september
Charlie Norman Trio
Charlie Norman p, Peo Jönis b, Ronnie Gardiner dr.

/a
\-

na*eNorman

är än en portalfi-

g.rt i svensk jazz. När han började
som helt ung man på 1930-talet var
Sverige fullt av skickliga pianister som
spelade kraftfull slängbas och lämnade
litet eller inget spelrum åt basisten.
Det fanns heller inte så många basister,
många orkestrar nöjde sig med piano
och trummor. Men swingstilen krävde
ett luftigare pianospel ä la Teddy
Wilson. Stig Holm inforde den stilen
hos oss, och han fick en av sina florsta

efterfoljare i Charlie.
Karl-Erik Norman foddes 1920 i
Ludvika. I november 1936, nyss fyllda
16 är,hade han eget ban4 kallat Charles
Dansorkester och med det deltog han i
landets forsta dansorkesterlävling, anordnad av Orkester Journalen i Park-

hallen i Borlänge. Det var publikrekord,
1.473 betalande, och en kvalificerad
jury bestående av Thore Eltrling, Zrlas

Görling och Thore Jederby utnämnde
Karl-Erik/Charles till kvällens bäste
pianist - och OJ skrev sedan att han nog
också var den bäste solisten. Närvarande vid detta tillfiille var också Stig
Holm och på hans rekommendation

kunde Charles sluta sitt jobb på ASEA
och ta anställning i Sven Fors orkester
som spelade i Varberg sommaren 1937.
På hösten samma år började han med

Pierre Collianders orkester på La
Grande Visite (numera Jazzklubb
Fasching) i Stockholm. 1938, ännu i
sina tonår, blev han anställd i Håkan
von Eichwalds orkester, landets ledande, baserad i Stockholms finaste
lokal, Fenix-Kronprinsen. 1939-41 var
han med Seymour Österwalls orkester
på Nalen. Sedan blev det folkparksturn6er med Alice Babs. 1945-47 hade
han egen orkester på Salle de Paris och
vid juletid samma år började han spela

med egen kvartett på nyöppnade Harlem Club på Nalen. Han återfanns ofta i
skivstudios under 1940- och 50-talen,
med Alice Babs och mänga andra bl.a
var han med i Estrads Elitorkester 1945
på skivmärket Sonora, med Peanuts
Holland och Thore Jederby 1947 pä
Odeon, spelade dubbelpiano med Reinhold Svensson på Metronome 1950,
gjorde på samma märke några berömda
sessioner med Roy Eldridge 1951 och
med Delta Rly.thm Boys 1952. Under
eget namn gjorde han en lång rad plattor från 1943 och framåt. Han började
skriva arrangemang redan under sin tid
hos Seymour, ett exempel är "Charles'
Boogie", som Sel,rnours band spelade
in i mars 1941 och som blev starten på
en länge pågående boogie-woogiefeber. Han blev inofficiell hus-arrangör på Sonora. Tidigt på 4O-talet blev
han skribent i Orkester Journalen och
med radioprogrammet "Nattugglan"
1949-50 blev han en våra första "disc
jockeys", vilket ledde till att han lanserades som soloartist på China-varieten,
där han spelade ackompanjerad av
teaterorkestern och med en jättestor
bild av enuggla i scenfonden. Steget
var nu taget till underhållningsfacket.
1961 blev han en av de forsta attstarta
krogshower, på Hamburger Börs. Och
det har rullat på allt sedan döss.

Alla kulturintresserade rekommenderas att läsa hans självbiografi
från 1980, Musikant med brutet ge-

hör.Yi rekommenderar också En liten

Karl-Erik Norman
föddes 1920 i
Ludvika. Snart
85 år senare rir
Charlie en av de

frcimsta
jazz.
PiJano 4/04

i svensk

bok om stor gkidje, som kom 2000.
En lång och trevlig intervju med honom
finns i Orkester-Journalen nr 10: 2003.
Som sagt: Charles/Charlie Norman är en portalfigur. Och bäst av allt:
Efter nästan 70 år som aktiv musikant
kan han glädja sig ät attvara livligt efterfrågad och mer uppskattad och älskad än någonsin.

Vi

ser fram emot den här kvällen!

3 oktober
MP 5 med Martin Pålsson
och Anders Ekholm
Martin Pålsson tb/voc, Anders Ekholm as/ts, Håkan Carlsson g/voc,
Christian Paulin b, Janne Kullhammar dr

rombon och saxofon ger en mustig ensemble
klang. Dessutom finns två goda sångare i
bandet.

Anders Ekholm dr en av de ddr jazzmusikanterna som kan spela såväl swing (t.ex med Ekholms
Limehouse Swing) och friform (med gruppen
Abash). Han arbetar som musiklärare och är utbildad pianotekniker, men framforalltår han en personlig och intressant saxofonist. Blåsarkolle gan
Martin Pålsson sjunger i alla tänkbara jazzsttlar och
har ordentligt skjut i trombonspelet. Han har spelat
salsa och suttit i storband och showorkestrar, bl.a i
uppsättningar av "Hair" och "Five guys named
Moe".
Bandets back-line hörde vi hösten 2002med
Borislazz 'n Roll Band. En solid grund ftir en
musikalisk resa, som den här gången gär fränEllington och Parker, över jazzstandards till Beatles och
Marvin Gaye. Martin Pålsson har över 500 låtar på
sin reperloar!
Missa ej!

Anders Ekholm

MP 5

-

en

personlig och intressant saxofonist.

v Janne Kullhammar Martin Pålsson,
Håkan Carlsson och Christian Paulin.

-.fr
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10 oktober
Flebecka Gordon
Bad Sound'{Iörband)
Rebecka Gordon voc, Claes von Heijne p, Filip Augustsson b,
Gilbert Matthews dr
Bad Sound: Milda Zygure violin, Lukas Brar: Johannes Lindqvist g,
Peter Wahlberg b, Konrad Agnas dr

ebecka Gordon ldlttala om sig 200l,nar
hon kom med en skiva påTouch6 Music,
"Yiddish 'r'' Jazz". Där använde hon traditionella
judiska sånger på jiddish, tolkade ganska rakt, men
med viss bluesfärgning.
Den eminenta komptrion bidrog med kontrasterande jazztriolfeeling, och särskilt Claes von Heijne
utmdrkte sig solistiskt. Han är lite av en doldis, hör
til1 våra bästa musiker, men har faktiskt aldrig spelat
hos oss tidigare. Det verkar varapätiden nu!
Rebecka Gordon har frarntrdtt en hel del efter
skivsläppet och samlat på sig en hel del lovord från
recensenterna. Till våren lanseras hon av Rikskonserter i deras turn6utbud.
Passa päatt stiftabekantskap med en fin grupp
och en ny, intressant vokalist! Rebecka kommer att
ägna hälften av konserten åt jiddisch-repertoaren
och andra halvan åt standardlåtar.
Vi bjuder på ett forband också, Bad Sound från
Vallentuna, som bl.a har två prisbelönta musikanter
från vårens ungdomstävling: Förste pristagaren
Lukas Brar och, än en gång, andre pristagaren Konrad Agnas.

Rebecka Gordon cignar sin konsert åt
både jiddisch-repertoaren och

standardlåtar.

,!__A\.
meoDorgarsKolan
r

Stcckholmsregionen, Täbykontoret
Box 3103, 183 03 Tiiby
Telefon 08-544 434 60, Fax 08-544 434,74

E-post: scdra.roslagen@nredborgarekolan.se
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17 oktober
Jan Adefelt &
Mingus Fingers P*Y'§qr;;;
Nils Janson tp, Mats Å'leklint tb, Peter Fredman as, Nils Berg ts/bcl,
Adam Forkelid p, Jan Adefelt b, Mattias Puttonen dr

f
L

rururpresenterade vi en grupp
ftan Kungliga Musikhögskolan
under ledning av kontrabasisten,
huvudläraren i kontrabas och elbas,
tillika metodikläraren Jan Adefelt.
Gruppen hette Ellingtonz och spelade
musik av Ellington och Strayhom.
Konserten blev en av de bästa den
säsongen och visade hur långt man kan

komma med ett seriöst ftirhållningssätt
ett högkvalificerat material. Nu
kommer saflrme Jan Adefelt med
ytterligare en grupp från KMH som tar

till

sig an ett trettiotal av Charles Mingus'

kompositioner.
Charles Mingus (1922-1979) var
en av ftirra århundrades största konstnä-

rer, en märkesgestalt jämforbar med
Charles Ives eller Duke Ellington. Hans
fasta punkt i tillvaron blev musiken, den
tidigaste influensen var svart kyrkomusik. Vid åtta års ålder hörde han Duke
Ellington, som sedan blev hans stora
ledstjärna. I high school 1ärde han sig
spela cello men gick snart över till
kontrabas. I slutet av 1940-ta1et kom
han till New York, gick runt på stadens
jazzklubbar och hörde Art Tatum och
Charlie Parker live. Han har berättat att

det tog tid lor honom att inse Parkers
storhet. Men så småningom, när han
fick möjlighet att spela med honom
blev det "som en religiös upplevelse,
en stor inre frid".
Han spelade med Louis Armstrong
194345 och Lionel Hamptot 1947.
Hampton insåg sin unge basists kapacitet och lanserade honom i ett nummer
som bar samma namn som kvällens
orkester, "Mingus Fingers". Han blev
ordentligt etablerad och spelade med
en rad av bebopstilens ledande namn.
Han var med en kort tid i Ellingtons
band 1953 och samma år framträdde
han i Toronto, Kanada med ett berömt
All Star-band med Parker och Gillespie. Konserten som ägde rum i Massey
Hall finns på skiva - det är en av dom
skivor ingen bör vara utan. Detsamma
kan sägas om praktiskt taget alla album
som §ordes från 1955 och framåt under Mingus' eget namn.
Mingus komponerade över 300
verk. Det till formatet största heter
"Epitaph" från 1960. Det är 4000 takter långt, är skrivet for en 30 man stark
ensemble och tar två timmar att fram-

Jan Adefelt & Mingus Fingers
startade på KMH hösten 2001. Band-

och projektledare Adefelt är som sagt
lärare, de övriga i bandet har nyligen
graduerats från KMH. Vi känner igen en
del av dem. Pianisten Adam Forkelid är

ju

en bygdens son, debuterade hos oss
redan som 1-äring och har §ort en
spikrak karriär sedan dess. Han har
blivit många sångerskors favoritpianist.
Hans egen trio har r,unnit en tävling ftir
musiker från landets musikhögskolor.
Adam vann J azzkannan 2003 och blev
Faschings Vänners stipendiat samma år.
Nils Janson och Peter Fredman har
gjort sig kända som medlemmar i Fredrik Nor6n Band. Peter har vi också hört
med Ulf Johansson Werre Big Band.

Mattias Puttonen fick Ronnie Gardiners stipendium i fiol och är känd från
Karl Olanderssons kvintett. Nya bekantskaper for oss är trombonisten
Mats Äleklint och saxofonisten/
basklarinettisten Nils Berg, duktiga
unga musiker bördiga från Öland res-

pektive Göteborg.
Orkesterledaren, fodd 1959, är
en ovanligt duktig och all-round basist

med formåga attvälja och genomfora
ytterst intressanta projekt.

föra.
-rEri

Vi påminner återigen om att alla
under 20 - och musiklärare i sällskap
med elever har fri entr6!

Från vcinster överst: Mats Å'leklint,
Nils Berg, Nils Jansson, Peter
Fredman. Frcimst Adam Forkelid,
Jan Adefelt, Mattias Puttonen.
10
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Tidning med lugn puls

därav namnet tradjazz.

ofta, är 2024 sidor tjock och berättar
om, verkar det, allt som händer på tradfronten: Konserter, jazz pä finlandsbåtar, in- och utländska festivaler, skivor, tidskrifter och jazzböcker. Allt
behandlas ingående, musik, människor
och miljöer. Dessutom finns ett kalendarium som tycks ffinga in allt som går
att finna av tradjazz i storstockholmsområdet.

Den som blir medlem i FTV Föreningen Tradjazzens Vdnner, blir
samtidigt prenumerant på tidningen
Tradj azzpuls en. Den utkommer ganska

Mänga tr adj azzv änner ski ckar bitill tidningen och blir tydligen
alltid publicerade. Särskilt viktiga händelser som t.ex Jazzfestivalen i Alings-

f
L,

urr"när nog den musikform som

har de mest inbitna och mest
organiserade anhängarna. Sverige har
FSJ fiirjazzrnusikerna och SJR for de
arrangerande klubbarna. Och så finns
fiadjazzföreningarna, for dem som
ft)redrar ragtime, New Orleans, dixieland och swing-dixie. Dessa stilar
anses som mer traditionella än andra,

Kan du
Pagemaker?

drag

få så mycket som tre separala rapporter om. I särklass flitigast
vid ordbehandlaren är gamle jazz- och
ragtimepianisten Lasse Mattsson, känd
från bl.a Olle Sundhs orkester pä 1940ås kan man

talet. Han fyller huvudparten av sidorna
med en lugnt och stilla framfll.tande
stilkonst som är oändligt rogivande.
Man blir medlem i FTV genom att
sätta in 200 kr på postgiro 85 09 94-5.
Medlem kan också ansluta sina familjemedlemmar for 100 kr per styck och
BN

AL

Hallå alla JAN0-rfledlemmar!'

Undertecknad hj älper redaktören
med montering/sidbrytning av
PiJano i programmet Pagemaker
fi)r PC. En "resery" söks. Inte
stressigt och inget betalt! En chans
for dig som är orutinerad att fä
göra layout och lära mer om
Pagemaker - och om
jazzmusik(er)...

15% rabatl når du köper instrument eller likvärdig
Utfustning, {Erbiudandet kan ej kornbinens tnd andra eöjudaftdsn.)

Ta kontah med Åke Briclcrnan,

du på.

08-758 44 42, akbac@telia.com

Gitarrer *.Brås * Hemkey,board * Tillbehör
#os oss
får du råd.
Det tjänar

Jazzriksdagen i Kristianstad 7-9
å blev det dags for ärets jazzriksdag, den 56:e i ordningen,
återigen i det av mat och musik sjudande Skåne. Malmö 2002 foljdes av
några härliga majdagar i Kristianstad i
år där Blue Bird Jazzclub, i fantastiskt
sam-arbete med kommunen, ordnat allt
till det bästa. Från JANO deltog
undertecknad och Margit Annerstedl.
Givetvis var också Bosse Nerelius på
plats, både representerande oss och
Stockholmsregionen i Svenska Jazzriksforbundets styrelse.
Sj älva kongressftirhandlingarna,
med insprängda grupparbetsuppgifter,
ägde rum i Kristianstads konserthus.
Grupparbeten ger, som vi alla vet, inte
alltid så mycket, men upplevdes i år av
många som ovanligt struklurerade med
bra slutredovisningar.

S-HfrlHI

ffisgsgll

m{

Under diskussionerna kom vi ftirstås in på gamla favoriter som fler ung-

domar och kvinnor och bättre jämställdhet. Appropå kvinnor så upplevde
jag att det i år var ovanligt många kvinnliga delegater som dessutom var mycket aktiva under florhandlingarna.
Årets huvudfr äga v ar do ck j azz klubbarnas finansiering på lokal nivå
idag och i framtiden, hur olika klubbar
arbetar for att få ledande kommunpolitiker att förstå och uppskatta
jazzklubbens betydelse i en orts samlade kulturutbud. Klubben harju betydelse som arbetsgivare for yrkesverksamma musiker men också som en
chans ftir t.ex musikskolans elever att
göra sig hörda. Vi måste synas nu, då
många kommuner börjat dra ned på siu

kulturstöd. Som ett foredöme framstår
i detta sammanhang lllla Aneby, omkring 7.000 invånare, som SJR utsett

tlll årets jazzkommun frr det stöd den
liv aktiga j azzklubben åtnj utit under
PiJano 4/04
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många år.

Vad beträffar de yttre forutsättningama for en lyckad helg var inget
glömt. Jättegod mat serverades med
stolthet över att så många råvaror och
rätter hade lokal anknytning. Musik av
hög klass bjöds också. XL Big Band
fiirsta kvällen och andra kvällen årets
vinnare av forbundets utmärkelse "Jazzkannan" Maggi Olin med sin kvintett.
Därefter fiiljde en oforglömligt häftig
totalupplevelse med danska New Jungle
Orchestra under ledning av Pierre
Dörge. Hoppas vi kan fä dem till Täby
Park Hotel snart.
Slutligen kan noteras att gitarristen Rune Gustafsson tilldelades SJRs
hederspris ftir livslång insats forjazzen, och att forbundssekreterare KjellÅke Svensson avtackades efter 28 fu i
lorbundets tjänst. JANO instämmer i
det välfortjänta tacket. Han efterhäds
av Kenneth Karlström.
PERKJELLBERG
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Täby JazzCat€
.§ii1$agartl t8.38
Tä§y'Park'F*otel, ',.
00

JANOs styrelse
Ordftirande
6,186

Per Kjellberg, Violvägen

Frisvård."Jaaå$l*å"
Full§t'rättigfieter
Heslaurangenöppnar
k1.17,3O,.'' ,'

Fblrq§b*qtällninsl
Konstutställnin§

34 Vallentuna

Telefon: 08 - 5ll 728 67
e-post: per.§ellberg@kb.se

18-5064&r

Vice ordftirande
Hans Ling, Hjulsta Torg 1, 163 35 Spånga

Telefon: 08 - 760 22 05
e-post: hans.er. ling@se.abb.com

Kassör/Redaktör
Margit Annerstedt, Täbyvägen 258,187 50 Täby
Telefon: 08 * 510 503 20
e-post: margit.annerstedt@swipnet.

se

Sekreterare/Orkesterbokare
Bo Nerelius, Teknikvägen 17, 186 32Yallentuna
Telefon/fax: 08 - 511 706 69

Så här hittar du oss
Från Stockholm city (17 km).

Med bil: Följ s§ltar mot motorväg El8

till Norrtiilje eller

folj motorvägen norrut mot Norrtälje. Ta

av

vid

avfarten Täby kyrkbyA/iggbyholm. Sväng vänster och
fortsätt överjärnvägen, därefter ltirsta vänster igen vid
Badmintontältet (Marknadsvägen). Vid Statoil bensinstation sväng höger och folj Kemistvägen till Täby Park
Hotel.
E4

Övriga ledamöter
Birgit Litzell, Anne-Christine

Anders son,

Larsson

E 4 nomrt mot Arlanda/Sundsvall.

El8

Nils

folj motorvägen norrut motArlanda/Sundsvall.

Tag

av -avfart till El8 norrut mot Norrtälje. Se fiirdbeskrivning

E18.

Med allmdnna kommunikationer: Ta tunnelbana eller buss
till station Tekniska högskolan. Därifrån avgår Roslagsbanan mot Täby regelbundet under hela dagen. Ta linjen
mot Österskär och kliv av på station "Galoppf;i1tet". Sedan
foljer du Kemistvägen till hotellet (ca 10 min promenad).

Suppleanter
Hayati Kaf6, Mats Blomberg,
Inger Lind6n, Hans Åberg

JANOs adress är Täbyvägen 258,
187 50 Täby. Telefon 08 - 510 503 20

Postgiro 19 25 83-3. Hemsida wwwjano.nu
Medlems- och entröavgfter står på sida 2.
En av fordelarna med att vara medlem i JANO är
givetvis rabatten på entr6avgiften till Täby Jazzkafe. Samt forstås attfa PiJano hem i brevlådan.
Som JANO-medlem fiir du ocksårabattnär du
besöker andra SJR-anslutna klubbar i Stockholmsområdet - det finns ett tiotal.

Tid.ningen PiJ*no
utgqs av Jazzklubb Nardost,, Täby.,,
A*svarig, utgivare: Margit Annerstadt
Tryck: Orion, Täby 2004
.
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