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Populär information
från Jazzklubb Nordost
Årgäng 25 Nr 2/2003

Ett välfyllt program
medan kvällarna blir ljusare!
Program mars-april 2003:

t6l3 Litl-Bength Erixon Trio
och Ragnhild Sjögren
23t3 Algotsson-setterlind Duo
Peter GullinTrio
30/3 Oblique med Adam Forkelid

Anders Barnö Kvartett
6,4

Ronnie Gardiner
Tivoli Happy Jazz Band
tI!

t3/4 Lars Erstrand Swingtett:
!i minns Ove Lind
w

Arr. Jazzklubb Nordost
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ju
/avisst! I skolan fick vi lära oss att björnen

r/ ldock ej isbjörnen!) var allätare!
Men jag menar "allatarc av musik"! För många år
sedan frågade en programledare i ett musikönskeprogram i radio en uppringande lyssnare vad
han tyckte om för musik. Han svarade: "Jag är
alldtare"t. Programledaren sa: "Jagtror inte att det
finns några alliiare, musikområdet ar så stort att
det inte gär att tycka om allt".
Programledaren hade nog rätt; vem karV
hinner med att lyssna på (och tycka om) all musik
som skrivits och framftjrts från Hildegard av
Bingen (1098-1 179) ttll senaste pop-låten är 20031
Vem lyssnar på musik av alla foljande slag,
t ex ars nova (1300-tal), renässans, barock, klassisk-romantisk, wienklassicism, nationalromantik,
operett, musikal, modernism (t ex tolvtonsmusik
och slumpmusik!) eller blues, jazz och rock? Eller
t ex folkmusik, schlagermusik, orientalisk, indisk
eller kinesisk musik?
Det finns ingen möjlighet att"hdnga med"
i allt detta hur gärna man än vill, om man inte är
helproffs!
Men även i vår lilla musikform, den omkring 100 är gamla jazzmusiken, ar det nog heller
inte lätt attvara helt uppdaterad.
I Nationalencyklopedin (NE) finns under
musik en tidsrelaterad tabell med namnlista på ca
150 stora kompositörer och stilbildande musiker.
Där står bl a Palestrina (1500-tal), Vivaldi, Händel,
J S Bach, Mozart, Beethoven, Schubert,
Wagner,Verdi, Grieg, S ibelius o ch. Stravins§.
Fyra företrädare finns medtagna frän jazzmusiken, nämligen Ellington, Armstrong, Parker
och Davis! (Under rock finns Presley och Beatles!)
Enligt NE är "JAZZ (ord av afroamerikanskt
ursprung), äldre starming jass, term lanseradpä
1910-talet som benämning på dans- och underhållningsmusik spelad av musiker från New Orleans."
Första inspelningen gjordes l9l7 med Original
Dixieland JazzBand.
Vad hände sedan? Vad "gömmer sig" i dag
bakom ordetjazz? Jo, detta! -nägra axplock:

New Orleans, blues, tradjazz, ragtime, soul,
dixieland storbandsj a zz, swtng, mainstream,
bebop, cool jazz, västkustjazz,hardbop, free jazz,
jazz-rock, fusion, neobob, R&B (rhytm and blues),
funk mm mm.
Det är inte lätt att vara alldtare ens i detta
lilla hörn av musikkonsten!
Är Ou gourmet (finsmakare) eller gourmand
(storätare och finsmakare) (enl SAOL)?
Spelar ro11? Huvudsaken är att Du lyssnar
och njuter av vad Du hör. Men pröva garna
något nytt musikområde! Det kan ligga ett guldägg och vdrrtabakom trummorna!
Tala om for oss i JANOs styrelse om det är
något speciellt Du vill höra! Vi ska forsöka ordna
det om möjligt.

Lev vril! Lyssna på! Koppla av!
-påTäby lazzCaföt

Tillgivne
Stig Linden
Ordftirande
och "ovetenskaplig tyckare"
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TABY.JAZZ CAFE
Täby Park Hot,el, Komi§tvägen 30, Tä,by
söndägår kl 18.30

16 mars

Lill-Bength Erixon Trio
och Ragnhild Sjögren

Lill-Bength Erixon acc, Bertil Fernqvist g, Curt
Andersson b, Ragnhild Sjögren voc.

Ragnhild Siögren siöng redan l9B7

på Ttiby
Till

vcinster

F ernqvist,

JazzkaJä.

från vrinster: Bertil
Lill-B ength Erixon,

Curt Ander.sson.

fre, ,"ri"

\-/

medjazzdragspelare har vi awerkat
I en rad av de bästa svenska artisterna. Vi börjar nu
komma i det läget att det blir aktu ellt attläta en del
grupper komma tillbaka. Lill-Bength Erixon kommer
tlllTaby Jazzkafe lor tredje gången. Senast var han
här i februari 2000,även då med just den här
eminenta och väl samspelade trion. Det är en ytterst
kvalificerad ensemble: Gitartisten Bertil Femqvist och
basisten Curt Andersson hör båda till eliten på sina
respektive instrument, och båda är utmärkta solister.
Lill-Bength debuterade som musiker 1 93 8.
Han har spelat på heltid sedan l9l5.Hanspelar i en
smidig, drivande stil i Joe Mooneys efterfoljd. I höstas

spelningar med Ragnhild och Lill-Bength, bl
Sundsvall s j azzl<htbb.

a

hos

Ragnhrld Sjögren har också en långkarÅär,
började 1968 medbandetNew Orleans Crusaders,
har sjungit med Pygm6 JazzBandoch Bunta Hom,
gjort TV med Bernt Egerbladh och arbetat med egna
gruppen Ragnhild's Early Blues Band. Hon har sjungit
på Täby Jazzkafe också, men det var så länge sedan
som mars 1987, då hon framträdde på duo med Kurt
Lindgren.
Ragnhrld har alltid haft mycket blues ibagagetBessie Smith hör till husgudama. Med Lill-Bength tar
hon fram gamla goda jazzstandardlåtar och det blir

inbj öds han och trion att ackomp anjera sångerskan
Ragnhild Sj ögren på Östhammars j azzklubb. Både
Lill-Bength och Ragnhild kommer från den delen av

också mycket bossa-rytmer. Man återskapar den
klang som Sivuca fick fram genom attanvandaordlös
sång unisont med dragspelet.
Räkna med en fullmatad och omväxlande afton,

landet, men det var florsta gången de framträdde
tillsammans. Försöket slog väl ut och det har blivit fler

lor alla dragspelsvänneq bluesvänner och diggare av
foäschmainstremnjazzl
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23 mars

Algotsson-Setterlind Duo
Peter Gullin Trio
Duon; Johan Setterlind tp, Mathias Algotsson p.
Trion: Peter Gullin ts/bars, Harri lhanus g, Filip Augustsson

fÄn^rgjort en kväll med kamma4azz:Inte

/

ett

trumset så längt ögat når!
Först ut är två musiker ur den något yngre generationen. Johan Setterlind är en ganska ofta sedd gäst här
hos oss (senast med Ulf Johansson-Werre). Han har
har skaffat sig en egen nisch som god exponent for
den lyriska stil som brukar forknippas med Chet
Baker. Mathias Algotsson är mångas favoritpianist bland många andra meriter kan nämnas att han är
huspianist i Hannge jazzkibb. Tillsammans odlar
dessa två unga lejon den intressanta duoformen. En
timme ffir de på sig att interagera i disciplinerad frihet.
Sedan presenterar vi en yngling som nu nått den
ynge medelåldern: Peter Gullin, son till den store Lars
Gullin. Peter har haft en oomstridd position i vårt

jazzl;

de senaste dugo åren. Han har mest arbetat i
trioformat de senaste åren. Detta är hans senaste trio,
med välkände Filip Augustsson på bas och ett rytt
intressant n amn pä grtan,Harri Ihanus. Den sistnämnde är flodd l964,har studerat gitarr vid Musicians Institute och Berklee (där han gick ut som kur-

b.

fick en gitarc av Howard Roberts). Han har
spelat medTim Hagans, Jerry Bergonzi, Tom Garvin
och Norrbotten Big Band. Vid sidan om egna musicsetta och

erandet undervisar han vid musikhögskolan I Piteå.

skivori egetnamn,
denforstakom 1980. Han fickOJ:s Gyllene Skiva for
Peter Gullinhar gjort fem

trioplattan "Tenderness" , 1992. Han blev professionell
vid 17 års ålder, har spelat med danska och finska
radio jazzgruppernaochkomponeratlorochspelat
med Radioj azzryppen För Rikskonserter har han
skrivit ett verkfor jazztrro och blandad kör, till texter
av Kristina Lugn. Han har skrivit skönlitterära texter,

bl

a en

novellsarnling.
Peter Gullins trio spelar standard och egna

kompositioner, och Peter interfolierar med prosapoetiska berättelser. Musiken är melodiös med rötter i
nordisk j azztradition.
Vi ser fram emot mycket läcker musik med
variation och högt niiringsvdrde !
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30 mars

Oblique med Adam Forkelid
Anders Barn Kvartett
Oblique; Klas Toresson s, Adam Forkelid p, Prir-Ola Landin b, Calle Rasmusson dr.
Kvartetten: Anders Barnö bars, Lars Siösten p, Pelle Karlsson b, Sören Holmström

dr.

Anders Barnö
(foto: Sven Boija)

Lars Sjösten

Från yrinster Prir-Ola Landin, Calle Rasmusson, Klas Toresson, Adam Forkelid.

Oorrrne

är en kvartett med pianisten Adam
i spetsen. Han kommer från
Vallentuna och debuterade som sjuåring påTäby
J azzkafö. Numera studerar han jazzpiano vid KMH
och har hunnit med att spela med Mats Holmquists

l.-/porL.lid

Stora Stygga, Viktoria Tolstoy, Svante Thures son,
Anneli Rydö och Bosse Broberg ,för altbaranämna
nägra.

Bandet Oblique harhörts på Fasching, Glenn
Miller Cafe och Berns Salonger. Egna kompositioner
o ch j azzstandards, komp o s itioner av B ill Evans,
Buddy Täte och Jimmy Rowles ingår. Man vinnlägger

sig om nyansering, lyhördhet och en homogen klang.

Gruppen gillar att spela ochvisardet, vilket lyssnarna
brukar notera med tillfredsställelse.

Anders Barnö ärproducentpå SVT ochhar
gjort många av de bästa j azzprogtarffnen i tv. Handr
en forträfflig barytonsaxofonist och med den hiir
kvartetten gör han en hyllrring till Lars Gullin. Denne
skulle ha fyllt 75 i år och kvartetten hedrar hans minne
genom att till stor del basera sitt program på hans
kompositioner. Bandet innehåller pianisten Lars
Sjösten, som spelade ofta med Gullin under en foljd
av år. De båda var nära vänner och Sjösten, som själv
är en svenskjazzklassiker, är en av dem som vet mest
om Gullins musik. Han kommer också att dela med
sig av sifivetande

Till vcinster: Peter Gullin trio - Filip Augustson,
Hari lhanus, Peter Gullin. Lilla bilden visar Johan
Setterlind
PiJano 2/03

(oto: Christer Landegren)

till

oss.

Åter en fullmatadkvällmed svensk, traditionsforankrad jazz av bästa märke!

6 april
Ronnie Gardiner Tivoli Happy Jazz Band
Från vänster på bilden:

Karl Olandersson tp, Claes Askelöf g, Claes Brodda s, Ronnie Gardiner dr
Mathias Algotsson p, Anders Norell tb, Hans Larsson b.

Ronnie Gardiner TivoliHappy J azz Band består
av sju toppmusiker, alla intressanta solister, även

fÄ^r

r*mslagaren och medmänniskan Ronnie

/Gardiner att tacka for mycket. I närmare 40 år

harhan gjort Sverige trevligare genom sinfinamusik,

sinvänligaframtoningochgenuinavrljaattvaratlll
hjälp. Han har t ex utarbetat en metod att hjälpa
stroke-patienter tillbaka till ett normalt liv genom
rylmterapi.
Ronnie var i mängairr fast medlem av Charlie
Normans trio, en väsentlig glädjespridare i vårt svala
land. Och i tio årharhan lett en egen orkester sex
dagar i veckan på Gröna Lund. Det bandet har glatt
otaliga dansanta lyssnare och även gjort tre stycken
plattor. Det är den gruppen vi presenterar denna
afton. Vårpublik har ofta önskat aff vi skulle boka
bandet och nu, när det ftar jåmna år, passar vi på.
6

kapellmästaren

sj

älv, fasfän han vanligen undviker

långa trumsolon. Några av bandmedlemmama, främst

Claes Askelöf, Anders Norell och basisten Hans
Larsson, sjunger också, den sistnämnde unisont med
basen ä la Slam Stewart.

Musiken består av präktiga standardmelodier

i

enkla effektiva arrangemang, ofta signerade Anders
Norell. Mathias Algotsson bidrar också med en del
egna kompositioner. Den här septetten är en ypperlig
repre sentant for mainstre amj azz, en p erfekt le gering

av swing och bebop. Och det är få grupper i vårt land
somhafttillf;ille attbli så oerhört samspelta som den
här lyckliga konstellationen.

Missa inte detta. Vi trorpå godtillslutning och
en helgj uten succ6kvä11

!
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13 april

Lars Erstrand §wingtett:
Vi minns Ove Lind

Bernt lggstrdm cl/s/voc, Gösta Svensson p/s, Lars
Erstrand vib, Leif Norberg b, Leif 'Gus'Dalberg dx

ve Lind (1926-1991) betydde oerhört
n
\-/mycket ftir den swingstil som byggde på
Benny Goodman. Från slutet av 40-talet och fyra
decennier framåt var han en centralfigur i swingmainstreamlägret. Han spelade med Simon Brehm,
Charlie Norman, Bengt Hallberg och Silj abloo Nilsson (hanvarmedpå dennes inspelning av låten

Siljabloo 1969).
Han ledde egnagrupperundernamn som
Swinging Swedes, Svenska Swingeliten och Swedish
All Stars. Han var kapellmästare på Skansen i
programserien "Happy J azz" . Hansl«ev också fina
alrangemang ftr Radiobandet och olika radio- och tvprogram. Under en lång tid transkriberade han berömdamusikers bästa solon i tidningen OrkesterJoumalen.
Ove Lind var en riktig klippa. Och vid sin sida
hade han ofta vibrafonisten Lars Erstrand, en av

världens främstapå sitt instrument. De två deltog t ex i
en underbar inspelning med Teddy Wilson 1 970. Vi
har hört Lars Erstrand m änga gänger pä T äby J azzkaf6, men den här gången kommer han med en ny
programid6 och en ny uppsättning medmusikanter.
Temat iir Ove Linds musik, standards som han ofta
återviinde till och arrade. Naturligtvis fär vi också höra
Ove Linds mest kända komposition, "Swing In F".
Bandet har också tagit upp en eller annan av Reinhold
Svenssons kompositioner. Och gruppen är rekryterad
ur den norrländska jazzeliten. Klarinettisten, saxofonisten och sångaren Bernt Iggströmkommerfrån
Sundsvall, Gösta Svensson och LeifNorberg är från
Forsa och "Gus" Dalberg, som numera bor i Köping,
har sinarötter i Hälsingland.
PiJano 2/03

Lars Erstrand har besökt Tciby Jazzkafö många
gånger, men kommer nu med en ny programidö
och nya medmusikanter.

Foto:Kent Pehrzon

Det finns en cd ute i handeln med det här
bandet: "Swing

inAll Keys"

(Phontastic 8865).
Den vittnar om en ovanligt välbalanserad grupp som

formligen sprudlaravtrivsel och spelglädje. De här
pojkama ger Ove Lind den finaste hyllning han kunde
ffi - och oss en fantastiskt fin avsluhring på vårsäsongen!
7

Jazz och Blues
-

stor sortering på CD och LP.

Skivfynd Jazz & Btues
Schelegat an 12 (snett emot Rådhuset)

Oppettider:
tisdag. onsdag och fredag 1 1.00-14.00.
1 5.00-1 8.00, torsdag 1 5.00-1 9.00,
lördag I 1.00-15.00. Måndagar stängt.

Soft Jazz
for dans ochfest!
I TNI,-.\
'^ .^ UNO
Jazzgruppen

Dansa i Täby:

Storbandsjazz

J Ullberger0S-590 70622, B Nerelius
08-577 706 69, G Olsson 08-765 4421

De tre bråkarna Buse
Svängig trio med djur som spelar. CD-bevis firms.

Boka live till partajjet!
Kontakta direktör Dicken Hedrenius på
gurgelkott@telia.com

Täbys eget storband, Sonora, spelarupp till dans
på Täby Park Hotel torsdagarna 27 mars och
^8
maj tt ZO. Entreför JANOs medlemmar cir
60

ln (ordinarie pris

95 kr).

Kontrabas
Liten tysk turnöbas (plywood), oöm och
lättspelad, säljes på grund av ägarens franf;ille.
Ring Inger Lundqvist 08-758 49 63

Hallå alla JANO-medlemmar!
Du får L}oÄrabattpå noter och tillbehör
och 1 5 oÄ rabattnär du köper instrument
eller likvärdig utrustning. Erbjudandet kan ej
kombineras med andra erbiudanden.

Gitarrer * BIås *
* Hem kelrboard Tillbehör
8

Dettjänar

HHå![I

du pä.

Arkaden, Täby C. 08-758 99

Hos oss
fär du råd.

11
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TJurdu förlagt ditt exemplar av PiJano? Eller
L I vill du kolla programmet när du ändå är ute
och surfar?

JANOs hemsida ger firllig information utan att
vara överlastad. Du hittar forst och främst allafal<:ta
om Jazzklubb Nordost och programmet.

Björns SkivorlBear Records
Björn Egneby
Bagarfruvägen 62, 128 66 Sköndal

S aj

ten uppdateras fortlöpande.

Tipsa dina vänner om wwwjano.nu.Ddr finns också
bilder från olika evenemang somkan inspireratill ett
"provbesök". Färdvägen beskrivs med karta.
Yiawwwjano.nu kan du också kontakta JANO!

Vi satsar på musik och
kultur. Välkommen!

Hemsida:
http ://home. swi pnet. se/

bearrecords

E-post: bear. records @ swipnet.se
Telefon och fax: 08-604 41 94

medd'Arkolan
Stockholmsregionen, Tiibykontoret
Box 3 l 03, 1 83 03 Täby
Telelon

08

544 434 60. Fax 08- 544 434 70

E-post: sodra. roslagen@medborgarsko lan.se

9
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Premiär-explosion!
/},
l-,/

2 februari startade värsäsonge

n med tJlf

nnansson-Werre Big Band Explosion. Och
explosion blev det! I dubbla led köade jazzfolket
långt före start.329 betalande kunde vi räkna in.
Stämningen var på topp. Rotundan sjöd av
trivsel. UJW och hans Big Band var en glad överraskning för alla. Toppkrafter pä alla stämmor,
Systrarna Hammar hade förhindeq men
ersattes fortjänstfullt av Bertil Strandberg och
Magnus Svedberg. Anders Färdal var gitarrist, och
Anders Bromander fanns vid pianot. Kvällens
överraskningsartist var Hayati Kaf6, som gjorde två
låtar med bandet.
Enda nackdelen med en sådan inledande
succe är att medlemmarnas förväntningar ökar ett
snäpp. Men JANO ska lorsöka motsvara förvänt-

ningarna. Och vi rekommenderar UJW Big Band
Explosion på det varmaste till alla våra grannklubbar!

-BN

Påminnelse:
o

-

*

underbara affangemang. Mats Engström - en ny
bekantskap för oss - svarade for ett föredömligt
trumspel. Han var också den som höll i det administrativa och praktiska, medan UJW naturligtvis
var den explosiva motorn och centralpunkten. Han
lät höra sig mest på trombon, men gjorde också ett
fantastiskt boogie-woogie-nummer på pianot. Han
sjöng - och exekverade enjojk...

Arsmöte!
Söndag 9 mars 2003
i Täby Park Hotel

kl

Vrilkomrnen!

Avgifterna våren 2003
Medlemsavgiftlhalvär

150

någon musik som man tidigare inte
känt till.

kr

Abonnemangsavgift/halvår 350 kr

Entr6avgiften ftjr medlemmar

Medlemsentr6/konsert
60 kr
Entr6 fiir icke medlem 100 120 kr
Ungdomar under 20 år gratis entr6

JANO önskar att många löser abonnemang av två skäl:

*
*

Att få en stampublik
Att tidigt få in pengar till kassan

Om man tänker gå pä fyra konserter
lönar sig abonnemang, och när man
ändå har betalt så kan man ju titta in
utan extra kostnad och kanske hitta
PiJano 2/03

så

höjs aldrig oavsett evenemangets
kvalite, vilket däremot kan ske med
entr6n for icke medlemmar. Medlemmar får klubbtidningen PiJano samt

övrig information hemsänd.
Alla JANOs inkomster går till
musikergager, tidningen, administration, pianostämningar samt en liten del
till övriga kostnader. Observera att
inga arvoden utgår till klubbens
funktionärer samt att Täby Park Hotel
står för lokalen.

Bidrag till nästa nummer
av PiJano önskas senast
den 25 augusti 2003.
Skickas till red.
Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
I 87 50 Täby.
E-post:
margit. annerstedt@swipnet. se
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JANOs styrelse
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Ordförande

r;"-'

r, Prisvärd,"Jazzbuffä'', '''"
,, Fullständiga rätligheter,; ''
'
Re§taiirangen röPPnar kl I 7.30
.

TeVfax: 08

- 758 91 36

e-post: stig.linden@telia.com

. , ' .ä,b$§beställni'ng!:
r

Stig Lind6n
Åvavägen 11
187 32Täby

Vice ord-

fiirande

::.,,:':rKonstutställning:

Mats Blomberg
Vasavägen 10
187

73Täby

Tel:08-510

Så här hittar du oss
Från Stockholm crty (17 km).
Med bil : Följ s§ltar mot motorväg E 1 8 till Norrtälj e
eller E 4 nomrt mot Arlanda/Sundsvall.
E 1S

folj motorvägen nomrt mot Norrtälj

vid avfarten Täby kyrkbyA/iggbyholm.

Kassör/

Margit Annerstedt

Redaktör

Täbyvägen 258
187 50 Täby
Tel: 08

Sväng vänster

till Täby Park Hotel.

folj motorvägen nomrt mot Arlanda/Sundsvall'
Täg av avfart till El8 nomrt mot Norrtälje. Se f;irdbeskrivningEl8.

E4

Med allmrinna kommunikationer : Ta tunnelbana
eller buss till stationTekniska högskolan. Diirifran
avgår Roslagsbanan mot Täby regelbundet under
hela dagen. Ta linjenmot Österskär ochkliv avpå
station "Galoppfåltef '. Sedan foljer du Kemistvägen
till slutet där hotellet är beläget (ca 1 0 minuters
promenad).
V^lL€NrU\t4

- 5 10 503 20

e-post: margit.annerstedt@swipnet. se

e. Ta av

och fortsätt överjärnvägen, därefter forsta vänster
igen vid Badmintontiiltet (l\4arknadsvägen)' Vid
Statoil bensinstation svting höger och folj Kemistvägen

129 70

e-post: mats.blomberg.taby@telia.com

Sel«./

BoNerelius

orkesterbokare

Teknikvägen 17
186 32Vallentuna
TeVfax 08-511 70669

Öwiga

Hans Ling

ledamöter

Nils Andersson
BirgitLiuell

Suppleanter

Hayati Kaf6
Åke Arell

Per§ellberg

MiaWallin
BengtPalmgren

JANOs adress är TäbYvägen 258,
187 50 Täby. Telefon 08 - 510 503 20
Postgiro: 19 25 83 - 3
Hemsida: wwwjano.nu

r/PFtÅi.Es-

vÄsgv

rÅgy nnrgy

JANOs medlems- och entr6avgifter
stårpå foregående sida. En av fordelarna
med att vara medlem i JANO iir givetvis
rab atten på entr6avgift en till T äby J azzkafö.
S amt forstå s att fa P iJan o hem i brevlådan.
Som JANO-medlem fär du också
rabatt när du besöker andra SJR-anslutna

klubbar i Stockholmsområdet- det finns ett
tiotal. Se exempel på sida 10!
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