Jazzklubb Nordost unik
kulturaktör under mer än 40 år
—

jazzklubb Nordost, ofta förkortat ]ano och med LTS-medlemmen Mats Blomberg
som drivande kraft, har bjudit på högklassig musikkultur i mer än fyra decennier.
Musik & Ljudteknik återvänder till Vallentuna norr om Stockholm.
Av Claes

Blomberg, medlem i Ljudtekniska
Sällskapet, har genom åren hållit ett antal
U',
uppskattade medlemsmöten om högtalarkon—
struktion med mera. Mats är också sedan 1981 en—
gagerad som styrelseledamot och ljudtekniskt an—
svarig i ]azzklubb Nordost, ofta benämnd ]ano.
]ano är en aktiv och högt uppskattad jazzklubb med
bred definition av genren och en ambition att hålla
hög kvalitet på musik, musiker och inte minst den
akustiska och tekniska ljudkvaliteten vid konserterna som ges i Vallentuna teater norr om Stockholm.
Mats

Klubben erbjuder bra betalt till artister och musiker
enligt Musikerförbundetsrekommendationer samtidigt som allt övrigt arbete med verksamheten ge—
nomförs helt ideellt utan ekonomisk ersättning.
Arbetet med konserterna omfattar viss repertoar—
selektering så att en publik med skiftande preferen—
ser alltid ska kunna hitta guldkorn och känna igen
sig. Bland de artister som konserterat hos jano finns
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både den svenska musikereliten och internationella
storheter som Svend Asmussen, Barney Kessel,
Monica Zetterlund, Putte Wickman, Scott
Hamilton, Povel Ramel, jojje Wadenius, Bo
Sundström, Stacey Kent, Robert Wells, Charlie
Norman, Sven Zetterberg, Svante Thuresson, Nisse
Landgren, Esbjörn Svensson med flera.

Styrelse
Verksamheten i ]ano drivs som brukligt i liknande
ideella sammanhang av en styrelse vilken utöver de
vanligt förekommande ansvariga för verksamhets—
administrationen omfattar en specifik artistbokare.
Sedan mer än tjugo år tillbaka är den musikaliske
ledaren och artistbokaren ingen mindre än Hayati
Kafe, den välkände och framgångsrike sångaren som
engagerat verkat inom såväl jazz som pop enligt
vida genredefinitioner sedan 1960-talet.

De senaste åren har ]ano samarbetat med produk—
tionsbolaget jazztv som spelat in och tillgängliggjort
ett antal konserter via internet. Se www.jano.nu
för smakprov och ytterligare information.

Medlemskap
Bland ]anos medlemmar torde det finnas olika skäl
till medlemskap där intresset för livemusik med
musikalisk, akustisk och ljudteknisk kvalitet utgör
den röda tråden. Också möjligheten till billigare
konserter, en önskan att stödja musiken och jazzen
och det trevliga umgänget vid konserterna finns
med som skäl för medlemskap. På föreningens
webbplats finns information om priser och med—
lemskapets Villkor. Värt att nämna i sammanhanget
är att även personer som inte är medlemmar kan
besöka konserterna men till högre entréavgift.

Ellen Andersson och hennes kvartett spelade på
]azzklubb Nordost i november 2021 .

Historia
janos historia började 1979 i och med att ett antal
jazzmusiker startade en jazzfestival i Täby. Sedan
dess har lokalbyten, ett ökande antal medlemmar
och en allt större publik vid konserterna varit en del
av verksamhetens utveckling till vår tids framgångssaga med svensk och internationell toppklass
på artister och musiker.
Verksamheten har alltid haft ett självklart musik—
fokus där livemusikens närvaro och kommunikation
mellan musiker och publik är en grundbult.
Dessutom finns en helhetstanke om att hela upp—
levelsen i samband med konserterna ska vara entydigt positiv och inspirerande _ dels med ljudkvaliteten och respekten för de akustiska instrumentens
ljudmässiga förutsättningar och en sund och
respektfull användning av PA—ljud, dels med den
sociala kontaktytan som alla mänskliga möten utgör
omfattande ett medvetet inkännande och trevligt
bemötande från funktionärerna samt ett genomtänkt upplägg med inledande livemusik innan själva
huvudkonserten börjar.

Förmånserbjudande till LTS
Mats

meddelar att Ljudtekniska
Blomberg
Sällskapets medlemmar är välkomna till janos jazzkvällar och som förmån åtnjuter samma rabatt som
medlemmar i andra jazzklubbar, exempelvis
Fasching. Rabatten är 50 kronor på ordinarie en—
trépris. Om mersmak uppstår är alla välkomna att
lösa medlemskap eller köpa frikort för ännu bättre
förmåner. Representanter för jano ger också ett
medlemsmöte för LTS framöver. Planering pågår.

Musik och ljudkvalitet
När musik manifesteras som ljud är den också ljud i
fysisk mening. Ljudets fysiska uppenbarelse och
människans psykoakustiska förutsättningar påverkar
i hög grad hur vi som lyssnare kan tillgodogöra oss
klingande musik. Vad gäller musik i livesamman—
hang är det onödigt och skrämmande ofta så att så—
väl den akustiska som den ljudtekniska kvaliteten är
låg, inte sällan i kombination med ett ljudtryck som
är för högt i förhållande till graden av tekniska fel i
PA—anläggningen och bristen på transientdynamik.
Med denna för musiken bekymmersamma verk—
lighet är det särskilt inspirerande att jano genom
LTS—medlemmen
och
konstruktören
Mats
har
helt
ambitionsnivå
Blomberg
en
för den
annan
tekniska ljudkvaliteten.
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är jag glad och stolt över att min
arbetsplats Studio Blue, som bland annat utbildar
ljudtekniker och musikproducenter, har fått förtro—
endet att låta två av våra andraårsstuderande prakti—
sera som ljudtekniker vid janos konserter under
Mats Blombergs ledning. Fullständig samsyn om
respekten för musiken som konstart råder inklusive
(behovet av hög teknisk ljudkvalitet där PA-förstärkning endast utgör ett komplement till det akustiska
ljudet från musikinstrumenten. Samarbetet har på—
gått under åtskilliga år och uppskattningen från
såväl publik som musiker har varit en stor inspira—
tion.
Av samma skäl

Avslutningsvis vill jag med glädje informera om
möjligheter till fantastiska konsertupplevelser med
jano vårterminen 2022 och följande program. Vi
ses på Vallentuna teater!

13/2 Hebbe Sisters

&

jan Adefeldt Swingtime Trio

Tre systrar utstrålar glädje och musikaliteti sin
förkärlek för swingmusik tillsammans med jan
Adefeldts trio.

27/ 2 Erik Söderlind och Lars jansson Quartet
Ett musikaliskt möte mellan generationer.
13/ 3 Frida Öhrn &The Blue Sounds
har sett henne med Cookies in, Beans,
sjungandes Pär Lagerqvist med Bo Sundström och
nu senast hennes soloprojekt Ohrn. Få vet att Frida
sjungit jazz sen barnsben.
Vi

27/ 3 Alexander Lövmark

Program på jazzklubb Nordost våren 2022

Han vann 2017 som första skandinav i den stora
internationella jazztävlingen Montreux jazz Festival
Vocal Competition och han är nybliven mottagare
av Monica Zetterlund Stipendium 2021 . Här
tillsammans med Carl Bagge, Arvid jullander, Axel
Mårdsjö och Adam Ross.

30/ 1 Hyllning till Charlie Norman

10/4 johan Stengård

Försenad hyllningskonsert till Charlie Norman som
skulle ha fyllt 100 under pandemiperioden. Med
bl.a. Olle Eilestam och Ronnie Gardiner

Storbandet som spelar originalarrangemangav
amerikanska stjärnarrangörer som Nelson Riddle,
Billy May, Neal Hefti och Quincy jones.

W

Big Band

(Med reservation för ändringar)

Hayati
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que &Martin Åklint

Sessions Vid ettframträdande

påjazzklubb Nordost. Foto: Håkan Mossberg.

