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I den blomstertid som kommer tar vi
en paus i pI-JAN0produktion och jazzkaf6_
aktiviteter. ry.ien musiken fortsätter att 1åta.
5å byter tilr exempel några grupper ut kaf6värmen
mot solvärmerr vid bassängkanten i Kvarnbadet i ua1lentuna. Andra kanske bevistar någon jazzfestival
och 1åter oss andra få ta der av uppleverserna därkanske i f orrrr av en dikt eller recension r sår.unda
f öl jande Gunilra GransLröms, Lasse Bi,ilo,s och BossB Nerelius exempel, vilka alla har inspirerats
av jazzmusik ti11 sina poetiska alster.
I detta sista nummer inför sommaren ki,n ni också
1äsa om Sazzrixdagen I en rapport av Kerstin
Uallerman samt Bosse Nerelius botaniserande
bland stora och små jazznyheLer.
EN GLAII S0tvll'lAR

önskar RedakTioneN

Vi ses & hörs i höstt
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aLla jazzvännerl Jazzkafderna
i. Täby ogh Va1lr;'ntuna är ju
stängda f ör säsonger.l r men snart
stundar SkeppshoLmsfesten, och
ni kan höra ett och annat, JANUband på Gamlingen t exroch ni
höra jazzmusik i Kvarnbadet
l"n
r Uallentuna en fö1jd av torsdagskvä11ar i juli öch augusti.
Några JllN0-entusraster reste
till Nordsjö-

med abonnerad buss
festivalen i Haag i

fjo1, och
det var såpass givande, att de
tänker göra om resan i år igen.
Ui kanske ses där, e.ller på
qot a;lnat sommarevenemang. nå/\nnars på åter seende i septemberi. Täby Jazzkaf6 öppnar
den 15/9, i Vallr,nluna ses vi
k, ns..e också, lite senare i

Sommartld kretsar Va.llentunas sociala
1lv i hög grad krtng Kvarnbadetl ett
tempererat bassängbad, med se:rrering,
simskolar o1önsa.m aquanrtsch m.u
Nu

t

somnar

har frltld.sfönraltntngen

1 Vallentuna fått den utmärkta lddn
att göra KvarrrbadsmilJön ännu mera
händelserlk och attraktlv. Sou ett
letl i tlessa strävand.en bjuder man
på musik på torsilaglcträlIar uncler
hela sonmaren. BörJan gjorcles av
Blommane DixieLand Band aen 5O/5 oct.
bland kommande evenemang kan vi niimna
föIJande:
Torsilag

n
n
u
"

11/J §winglantt Sextett
1e/7 Jazz-Rock
25/7 Kayza
1/8 f,ari Sjöstrand Trio
B/8 Viperr s Duo

samma månad.

Musiken börJar kl. 19.00.

Sola er och trivsj

Vl kan också näimna, att Karirs Trio
framträder på Tuna torg 1ördag clen
18/8 k]-. 1 1.00.
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styreLse, förstärkt av
övrlga förtroendevaldal nyligen glck

o

Irl&ir JÅl(O:s

lgenom resultatet av våra. medl-emsenkäter, var det en sak som stod hel-t
utom diskussion: Jazzfesterna är brae
och bör tnte förändras i något av-

seende.
Täby Jazzfest är ett fon:m för norttosl)azzen. Den ska ge ett tvärsnitt av
1äget i det lokala Jazzlivet. Den ska

också ha en ka.ra.ktär av revy, ctär

många grupper passerar

takt.

förbi l.

snabb

Eftersom ilet loka1-a Jazzlivet bygger
på ett antal fasta, regu1järt arbetande
grupper, är det ofrånkomli gt att Just
dessa grupper kommer lgen på Jazzfesterna. Det skulle kunna bI1 monotont men ett faktun är, att de här grupperna utveeklas för varJe år1 samtidigt
som de delvis onbildas. Det är en ut-
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Styrelsen har sammanträtt och bI.a
tgenom d.e gvar vi ftck på den
stora enkäten tj-ll_ Jazzfestbesökarna
f mars. Vi ha.r oekså kompletterat den
enkäten med, en särsklld rr:.ndfråga ti11_
våra anslutna jazzgrupper.

I

V, ftck 1n drygt 150 svar frå.n Jazzfeatbeeökarna.. Alla åldersgrupper var
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veckLing, som all-tlct är intressant
att fö1Ja. Och vt har dessutom varJe
år flera nyblldade, el1er åtmlnstone
i Jazzfestsammanhang nya grupper. I
år var exempelvts sju grupper, av total-t s.iuttonT nya.
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gätt

repreeenterade, och bland de svarande
fanns både medllemmar och andral clär
fanne eådana, som brukar gå på. JazzkafCerna, och sådana som ännu inte

hlttat dl,t. Av med.l.ems-Jazzgrupperna

har ltte ner än en fJärdedel svarat.
U, har fätt en ganska bra bil-d av
hur man ser på vår verksarnhet, oeh vl
har fått många bra uppslag till förbättrtngar t o1lka aveeenden. Dem
ska vt DörJe realleera redan ti1l

höetea.
Bn åtgärA, Bom vl vldtar redan nu, är
en Uvareyn av Llstan på J.fi§0-anelutna

I
o
lazzentpper. Föf att trouma med på
I l1stan
måete en grupp fortsättnlngs|
O vie ha mlnet häLften av medlemmarna
anelutna t111 förenlngen. En kyartett
II ska
ha 2 JAlVO-medlemmar, en kvlntett
Man hör lblancl synpunkten, a.tt 6am1-a,
eka ha 5, e1ler gärna fiera.
I
väLkända grupper kanske borde rrge
platsrr för nya. l,rten sakförhål-1a.n<1et är, I Vt bör.'lar på ett nytt verksamhetsår
I
att vt praktlokt ta,,-et a.ld.rlg awisar
halvårssktftet. Avgiften kommer
i vld
någon gmpp, som vt1l vara med på
att förbl1 oföränd.rad: 40:- Om nl
I
Iesterna. VarJe Fest utlyses 1 goci tlit
o viLl, kan nl redan nu sätta in er
I vår nedlemsttdnlng, och det program
avglft för 1985/a6 på JANO:s postglro
v1 sedan presenterar, består heLt
I1 t9 25 B7 - 3.
o
enkelt ev ale grupper, eom har anmä1t
Isig'
o-.;- O-*- O- o- a-O-f- 0
§ågon tendenc t111 stagnation

är verk-

1lgen svår; eLLer omöj1ig att upptäcka.
Det frangår särsk1Lt tydl-lgt i år,
när vi har haft miijLighet att i Lugn
oeh ro se hel-a Festen på vld.eo. Här
ser man båcle kontlnutteten och förnye1sen, och de kvalitativa topparrra flnns
inte minst hos veterangrupperha -

? vAtrrEr[TUrvA
I

o
I

o
I

o
I

vl verkligen inte vara utanl
$ästa Jazzfest är den 16/1 1986, väl_komna tillbaka då! [i11 dess: I{öp
hel-a Festen -85, el1er delar av den,
Dom

v111

på vicleo från Ertk Sanströmr teL
aa/ 56 55 07.
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har lnte gått så bra på ststa ttden. I
våras noteradee 26 betalande per kvä11
vlIket är en al-l-tför dåI1g snlttslffra
för en Lokal, där tlet ryms tlo gånger
oå nycket fo1k. För närrarande riis-

kuterae en omorganlsatlon av Va11en-

tunaverksarnheten. Eva Rahmqvlst, känit

bI.a för sitt arbete på kuLturkanaLlet på orten, har åtagtt stg att försälFa samla några YaLLentunaentusias-

ter för att clrlva verkaåeheten vldare
i någon lntlmare och trevllgare 1okaL.

ALI-a Vallentunabor, son vi11 vara
med och hjäIpa tiI1 ombecles kontakta

Eva Rahnqvi.st

eller

Bo Nerellus.

Lyssnade på en skiva en söndag

i april. Det var Steva Dobrogosz
trio och LP:N Songs. Jag fastnade för det första spåret I

\*,*Lrlft

rflnnocentsft. fnnocent,s kan över-

sättas ti11 oskyldigheter. Ute
stretade våren emotr hon är inte
1ätt att locka fram. Hon står så
oskuldsfull och vacker, så där i
mitten av maj, men i april håller
hon emot allt vad hon kan. Våren
sveper vindar omkring sigr liksom för att skyla sig. Hon manipulerar oss med sina vindarr som
far förbi och susar ti1I, Iikt
f sland östlunds cymbal_er. Då och
då bröt solen fram bakom de snabbt
förbipasserande molnen. Då passade
den på att värma: och det gjorde
den ikapp med Steves sensuella
piano-spe1. Solen trängde igenom de grå molnen som Steues Iåt
tränger fram ur kompet. Stark
och påtagliq är denr men bestämt
tillbakahå11en av molnen.
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trfnnocentsrr är Viualdis våren
översatt till jazz och detta blev
min personliga toLkning, som manades fram av april-vädret den där
söndagen. Itfnnocentsr stretar och
drar genom att Steve DobroeosZe
nästan tjatigt, upprepar några

ackord-följder tills melodinr ett
fåta1 gånger, bryter igenom.
Det tråkiga april-vädret är envist och tjatigtr men sådan är
våren innan hon ger upp och 1åter
oss helt berusas av hennes
oskuldsfullhet. Istä11er f.ör att
stänga april-vädret uter skruva
ner volymenr stänga dörren elIer
stänga av stereon. Istället går
jag rakt ut i blåsten och tar
emot våren, för den tränger snart
fram, fika säkert som melodin i
ttfnnocentstr tränqer fram. fylen jaq
måste skynda mig, för det dröjer
in t,e 1än ge f örrän det är sommar och
våren står där rosig och för evigt
befriad f rån sina rroskyIdi.Oheter,,.
-&l _
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Blåa dagar och gråa dagar
sltter John }ewls i ?arken.

Flyglar hänger i träden.
Han tänker pyramider och eylindrar.
Ha.n l-yssnar på vinden och stl1tjen.

?å kväLIen sätter han upp

ett sorgset

flaggspel.
Grrd slår lgen sin butlk.
Flaggorraa

lyser mot himlens nttatle plåter.
-

liatt.
hör nätt och j ämnt att
heLvetet brinner.
Ir'ian

Fotnot l
Ovanstående dikt påbörJades för ganska 1änge sedan.
Utgångsnunkt var skivor mecl John Lewls och The Moderrt
Jazz, Quartet (tU,fQ). oen här publtcerade versionen
skrevs efter Bernclt Egerblaclhs nycket minnesvärda
franträdande på fäby Jazzkaf| d,en ?-B/4, då han
bI. a tolkatle John lewl-st komposttlon rrDJangorf .

rrr s. -. rr,
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( coltrane
i denna båge spänd av musik
andas jag mörker och ljus
som en obeveklig pil
dansar med krossande steg med svindel i minnet
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JAZZRIXDAG
Årets Jazzrixdag hö11s i Malmö 16 19 maj. Som JANO:s representanter
deltog Bo Nerelius, Lars Gottfriedz och undertecknad.
Att vi i är skickade tre representanter beror pä att vi fått en
speciell inbjudan. Jazzxlksförbundet hade bland Sveriges al:-.a Jazzklubbar valt ut tre som fick berätta om si-n verksamhet och sitt policyarbete, nämligen: Jazz i Umeå, Fasching och JANO.
Bo N hö11 ett föredömligt anfönande om vån klubb, som i många avseenden
skiljer sig från de övriga iazzklubbarna I landet, genom vårt stora
medlemsantal , vära många konserter och vår satsning på amatörmusiker.
De flesta klubbarna sysslar ju enbart med proffskonserter och då oftast
bara några få per är. Det som väcker stor förundran bland övri-ga iazzklubbsrepresentanter är vårt enonmt flna samarbete med Täby kulturnämnd,
utan vars stöd vi. Ju inte sku11e kunna hå11a verksamheten igång.
Något om programmet på j azzrixdagen som iu dels är en kurs för iazzklubbsfunktionärer öe1s är en kongress med år:smöte.
Projekt Jazz -86 amatörverksamhet , ät ett intressant proiekt som SJR
ska11 jobba vidar.e med,tillsammans med Folkparkerna. Kanske kan det b1i
någonting i st11 med gamla AT-iazzen.
I övrigt ur det digra programmet, grupparbeLen och diskussioner t. ex.
Vad styr progr.amsättningsarbetet? Mediadiskusslon sä1ier vi musik e11er
musikanter? Hur skriver man en pressreleas mm.mm. ti11 ca k1. 22.OO varie
kvä11 då vi äntligen fick höra JAZZMUSIK, b1 a Nexus som vi iu har hört
på vårt caf6 tidigare t är och Bent Jaed,ig/ Richard Boone kvintett.
En årligen återkommande punkt på programmet är SM i Jazzfrågesport där
Bo N i är kom på tredie p1ats. Grattis Bosse!
Med många positiva minnen och ganska trötta satte vi oss på söndagen
på Stockhomståget och snaskade på Bosses största last näst iazzmtslken,
"Djungelvrå1" som han åt utan uppehå11 under både dit- och hemresan.
Kerstin Wallerman
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Jazz Äabassadlors
gjorde ordentltg suecd på Gamlingen
den 11/5 - stancll,ng ovatlonl extranummer

avhöl-ls 1 sedvanllg ordning I Krlsti
Htnmelsfärtishelgen, t Malmö den här
gången. JÅ,NO repregenterades av ordf.
Kerstln lVal-lermanl vtce orrlf . Iars
Gottfrtetlz och sekr. Bo Ne::e1ius,
Frågor som avhandllades var bl-.a musikpolttlkenr ett amatörJazzproJekt i
Folkparkerna totnmaren ,-85 e samt Orkerter
Jourrnal-ens framtld. Läget i Jazzröre1sen tyeks vara gott, ett par nya
kLubbar har ttLlkomnlt oeh dtskussionerna var myeket skärpta. Bra jazz
från Malmö och Köpenhamn avniöts

etc. Den tltllgare avtseraale junlspelningen b1lr dock lnte av, den har flyttats ti11 hösten.
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HAgtlme Hevlvar

p_Å c

har nu drygt ett verksamhetsår ba.kom
stg. Det går framåt hela tldenr meddle1as det, och nu har tlden kommtt för
debut på St**pet. Söndag den 30/6 är
ctet ttags!

ockgå.

från ett framträför några år
sedan, har återuppstått. Den nya sätt'
ningen ärr L,ars Dahlgren, Martin
Tldlund s, Tommy lrarsson Pr Berndt
Kllngebortr b, Befth Vlngha,nmar dr.
som nl kanske minns
clanrle I Ylggbysalen

Jazzklubb Syds medlemsbl*d $[ZBIA,H,
har uppmärksammat vår genaste Jazzfest, Det är bra gjorte för Praktiskt
taget heLa den övriga pre§sen i riket
har missat detta omfattande evenemang. Det är multllnstrumentalisten
Rune §.jögren som rapporterar. Han är
nöitle efter att ha hört tlo grupper
melLan kL. 15.00 och 18.30. I{an nämner särsktLt Gr:nnar och Kay lYeJ-l-ancler
sa.nt Market §treet Stompers. Däremot
tyckte han, at* Jazz Ambaesadors hade
ftför få sollster/för få sololnslagrt,
och Crazy Rhythm ger han råtlet att
skaffa en trtrmslagare.

Kllngeborn och bandLetlaren Ylngharutrar
är kvar från förr oeh etiLinrlktningen, mainstreemJazzr lrvarstår
också.

EH ITA-BA§ JAZZ

SAITD

ett av våra älttsta

och påIltIigaste

mecllemsband har upplösts. Det är lmappt
mankau tro det, men lnte deeto mlndre
sant. 6r, s',rgö?ancle faktor var, att
kLarjåettlsten Sören Rasmusson flyt-

JAT"Z,BTTADEII tar också upp frågan om
Ezz6;Gns programsättnlng, b1.a
den prlnclptel1t vlktiga frågan om
v1lka banil soF ska speLa på Festema.
T1l-1 tlen frågan återkonner vt i en
seParater-Tt

tade ttll Flnspång. Om vt har förstått
situattonen rätt pågår vtssa reorganiseringsförsök.

JAZZK. IUBB- - SYD
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TÄBY

?RESGRAI[N.[R-OM
JAT.ZFEST

JAZZORtrPPEII DIÅCCOBD
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i Göteborc
planeras tll-1 tlen 21 - Z5/9. Bl-anil
tll-ltänkta attraktloner märtes Chet
Saker reil glssa-vems-trio!
Jazzilas,ar

avslutade stn vårsäsong med ett Ja:n
1 Rågeveits Folkets l{ue d.en 28/5.
Man återkommer den 5/1a, då Peter
Gu11lne grupp spelar 1 Fareta Gård.
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Orhcsteapurrhcltrr
SverLge

har

som bekant den

äldsta ännu

levande Jazztidningen t värIden - 0J,
Eom nu går på stn 5lle årgång. Det är

a
O

,

lfrån eäkert att dei bitr nåera -o
ytterl-lgare årgångar, för 0Jrs ekonomt 7
hålLer på att brlyta stsrt'nl&ho Främet be- :
ror clet på, att aIltför få Jazzvåinner
3 Populär Information från JAN0
bryr stg om att prenumer€?&o
a @l
Den giiagge gvenska attttytten tiII OcI a Roger & Taija Nyborg
är en lite l-ätt nedlåtande oah avetånds-f f/larknadsvägen 259 3tr
1 B3 34 TABY
tagande. OJ anse§r vara tråktgl bara
O
spegla Jazzllvet t huvudkonmunen, lnte e Tel: 768 31 13 (n) ?2 O? 40 (")
vara nog ithlptr osv. Inte desto mtndre o
verkar det, aom om tle flegta )azr,tntres-l Jaz zkluFb No rSLost ( :jrrrO )
serade faktlekt l-äser 0J. Men, som eagtrl
'
0rdF och medlemsregister:
prenunerera ger n"n sjt tton I.
7 Kerstin
Uallerm..n
Vi menare att rletta är 3-öJ1tgt1 på eran-3 fingsvägen 3
sen tl1l- urfånlgt. Vlset har v1 alLa
i 183 40 riiuy
ett klart lntreese av, att OJ får leva , Tel: ?56 49 53
o
vtdarel Och vlset har ni allesammaJrE
o Sekr och boknir;lqar:
utan vldare rårl nedl cle futtiea 17jta
som en helårsprenumeratlon på 0J
a Bo Nerelius O?62/?06 69
kostar! !
o
a lvledlemsavgif t : AO - / Oudgetår
a Postgiro: 19 25 83 3
l{atur}lgtvis kan man ha en he1 rail
o
önskernåI om förbättringar av OJ. Den
a
kan säkert bll betydltgt bättre, säro
sklLt om vl, a1La Jazzvänner i 3.anclet,
. r*Y3Elqrmn R.P,ortt6
a
hjälper t111 på oltka sätt. Men yad
o
vt nu, föråt av nLlt, måste göra är
o aaoa.a.aooaar.aro.a
aIltså att sätta in 1?5:- på poetsl{§)
a
452550-4.
a
1-ångt

z

Och obserrera! Ingg undanfS"ykter
dröJemå.L nut

,

eller

a

a

a
a

Annonser
Mettelråldlers truq§rLa,reare .

Trrrmpote,re

son också spelar tnrmpet oeh som har
söker grupp att spela med. stig
ganska nycket ruttnl söker spelkanra- Dahlgren 0762/ 417 19.
ter. SpeLar gärna ewlng eIl-er di-xleLandtr bebop gåt också bra. Rlng Ragnar
Ltnddn, 758 64 29.
Ambltlös trrr:nelagare .
Komooitarrist sökes
son gått lgenom Ku.lturamas sLagverksSouthern Comfort, ett väletabIe- IlnJe, söker grupp. Gärna jobb, även
rat StockhoIms-band, söker en'
dlansepelnlng o.dy1. Helst malnstreanrr/
gitarrist ti11 sitt fina komP.
bebop. ?eter samnemd oB/ A1 60 G2 (h)
oa/ u ,1 5o (a).
Ring K G Aspman 0?62/lgZ 95
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