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Hej igen!

att Ni haft en God Jul! God JuI för mig, det omfattar
också att ha varj.t med på JANO:s julfest. Som vanligt var det
full fart, god stämning och en mycket dansant publik. I år
drabbades festen av några halvgalna ljus i en adventstake.
Fyra änglar j- nätstrumpor svärmade omkring dem och försökte
täridä dem. Det lyckades delvis.
Gott Nytt Är på Er a11a. Vi startar säsongen 22 januarl - i
Föreningsgården i Bibliotekshuset i Täby Centrum, a11tså
med ett förnämligt proffsgäng från stan , I-ngen mindre än
Muffy Falay med Sextett med bI a Bernt Rosengren. Sen kommer
kaf6kvä11arna att ticka på fram till i mitten av april
Med några uppehå1l för sportlovet och Påsken. Vä} mött ti11

Hoppas

PROGRAMANDR I NGAR
Åkersbergabandet 0ctopus gästade oss den 6/ 11, och hade med
s'ig ett par överraskningar. Själ vaste Thorbjörn Ankarstav spelade bas, och man presenteräde
ett nytt sångfynd, Ann'ie Hedin.
Hon
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ZFRAGESPORT

För femte gången hö1 I s jazzfrågesport på Täby Jazzkaf6 den 23
oktober. Frågorna sträckte sig från
Armstrong och Bix Beiderbecke till
Sonny Rol I i ns och 0rnette Co'l eman ;
för att premiera deltagare med s.a.s
normala kunskaper gavs högre poäng för de mindre specialistbetonade deifrågorna. Tanken var,
att ciet är viktigare att 'identifiera Armstrong än att veta exakta
sättningen på alla hans inspel-

ningar. Trots att alla stilarter
från 20-tal till 60-tal var representerade och trots det extra

demokratiska poängsystemet så
vann Christer Fröss6n i alla
fal I . . . Närmast fö]jd, gi vetvi s,
av Christer Krokstedt.
I,tera frågesport fö1jer, närmare
bestämt den 12 mars. Då är det
ett riktigt proffs,
Sven Boija,
som står för 'ledn'ingen.

sin

var

ett fint tillskott,

med

sympatiska framtoning och
goda uppfattninE. Bandets altsaxofonist, Göran Söderqvist,
passade också på att framföra
till redaktionen att han bor
'i Näsby Park, vilket inte var
vad vi uppgav i förra numret av
Pr -JANq.

6/1,l hade vi även g1ädjen
ha Late Entry Blues - ett
ungt band, som leds av Henrik
Den

att

Blomm6. Esbjörn Svensson spelade
piano och som extra attraktion
presenterades trumpetaren

Lars Lindgren. Två trumpeter
i Henrik Blonrm6s Late Entry
Blues, a1'ltså. L'indgrens
smattrande, ettriga stiI och
Lars Alnrqvists harmoniskt oriqispelsiftt var en myckät irvande
l.nq
kombi nati on .
Mon'ica
.Borrfors, som gav höstsäsongen
en. värd'ig avslutning den 4/12, hadä

vi kari erande bas.ist: Vår gaml å
bekanting Patrik Boman. Hän hör till
de mest anlitade just nu, och det är
mycket lätt att förstå vårför.
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Söndagar

kI 18 .00

21 .00

Föreningsgärden, Bibliotekshuset Täby centrum
?2/l

Någe

Sound

r,taffy Falay

29/1 Täby mus'ikskolas iazzgrupp

/*

sextett ryffi

-v'

*åge S: i4årten Lundgren tp, urf
Andersson ts, Tomrny Larsson p,
Jan Ottosson b, John Brodin dr.

as/ts/fl , Carl Fredrik 0mje p
Patrik Boman b, Al i Djerid"i dr.
Första bandet har sitt namn efter
platsen, där det kom till: Ingesunds musi khögskol a. Där sarnrnanträffade på en kurs i somras
'inte okände tenoristen och pedagogen Ul f Andersson med några begåvade elever: Två av dent var,
som ni ser, från llordostreg'ionen;
trumpetaren är inte heller helt
obekant, han medverkade på vårt
höst-jam. Herrarna I åter
nrärkl i gt 1 i kt goda Presti ge-

lffiE:'!i'?ii,l['ä#$:t.li]?'
§

I

Sextetten återfinner vi ett
par för oss nya musjker: 0rkesterledaren själv och den legendari ske 50-tal stenori sten
Bernt Rosengren. Maffy Falay
upptäcktes, som n'i säkert
minns, av D'i zzy Gt l l espie i
s'lutet på 50-ta1et. Han var
verksanr i Tysk'land en tid och
var medlem av Clarke-Boland
Bi

g

Band

hw

; ti'l I vårt I and kom

han 1960; han har varit medlem av Radiojazzgruppen, Bernt
Rosengrens storband och Sevda;
Sextetten bildade han 1985, den

har rönt mycken positiv uppmärk-

samhet och framträdde b'l .a på
höstens Unreåfestiva'l . Gruppen
står för en mycket, fräsch,, bebopT

förankrad

jazzmu:

SK

IIffiI 4

mc

Not Quartet

T.l'l.J: Anders westin, ch.ister Krokstedt
Pontus söderqvist p' Rojne
Gabrielsson b' Henrik Jansson dr'

ts'

W.N.Q: Anders Löwstedt tp/tth, Göran
Larsson g, l'lartin von Schnralensee b
Jan Robertsson dr.

Sextetten : i{af fy Fa1 ay tpl f I h
Elvan Araci tb, Bernt Rosengren

att döma...

hJhv

Alla,

som

5/2

Adams Grop

har vår senaste Jazzfest i
färskt minne, konmer ihåg de här
båda grupperna. De inledde respekt'ive
avslutade programmet på Tibble Teaters
stora scen. Kvartetten har Vallentunaanknytning och spelar i den sent'ida
M'il es Davi s ' anda. ttlus'ikskol ans grupp
1 igger mera åt mainstream/bebop-hållet. Tillsammans ger de en uppmuntrande bild av återväxten på den
#,il\
lokala jazzfronten!

Bernt Rosengren - Knud Jörgensen
Bengt Hansson Trio
Adams:
i4of

Christian Tancredi, Patrik

in g, Peter Wahlberg b,

Forkel

id dr.

Trion: Bernt as/ts/fl,

Adam

Knud

p, Bengt b.

N'i kanske kommerihåg Christian TancrediPeter Wahlberg Duo, som inledde höstsäsongen -88 på Täby Jazzkaf6. N'i minns
säkert också Adams Grop, som vi hörde
första gången på Jazzfesten i Vallentuna -87 och på Täby Jazztest i höstas.
Det är alltså frågan om musikläraren
Peter l,Jahl berg och några av hans
mest lovande elever. Musiken hämtar
'inspiration både från Django Re'inhardt
och bebop/mainstream.

Trjon ger oss tillfälle att årer-

knyta bekantskapen med Knud Jörgensen
och Bengt Hansson - båda har ju varit
hos oss i olika sammanhang t'idigare.
Och så har vi åerigen g1ädjen att
se och höra Bernt Rosengren.

JAZT 88
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ANTIKVARIAT BLÅ TORNET

För andra året har Folkparkerna och SJR genomfört sin riksomfattande tävling för amatörjazzgrupper. Av någon 'icke närmare
utredd anl edn'i ng hö1 1 s tävl i ngen
även den här gången i den dimm'iga
månaden november. Riksfinalen hade
dessutom förl agts ti'l 'l den första

i backen, Drottningg. 85.
specialiserar sig på jazzskivor, och vi har fått en auktionslista, som verkar högst
intressant. Där finns både 12,,
ligger

l,lan

och I0" LP-skivor och Ep, en
hel del av dem från 50- och
60-talen. Konditionen anges
som mycket god. Ring 20 21 43,
eller gör ett besök, om ni
tvi ngas resa 'i n ti I 1 s jä 1 va

i Advent... Den gick av
stapeln 'i Brunnsparken i Urebro,
ett stäl1e som 'l'igger utanför stan
och huvudsakl igen frekventeras
sommartid. Inne i stan var det
den första jul skyl tsöndagen,
Maritza Horn gav två gratiskonsöndagen

huvudkommunen någon gång!

rt-(E

E

serter
i köpcentrum och den omått'l 'igt
popu'l ära I oka'l revyn hade

-D

premiär...

GRATTIS

Att det ändå kom ett femtiotal

Vi har fått en hel rad anledningar
att gratulera gamla bekanta på

personer t'i 1 1 jazztäv1 i ngen vi tt-

om jazzintresset. Särski'lt
som denna skara entu.siaster fått
h'itta
utan
vägledas av
särskil mycken förhandsreklam.

nar gott

dit
t

sistone. Se här:

att

Tord Larsson

stad

som

riksfinalen, d.v.s

Svenska Dagbladets utsände frågade
Fo1 kparkernas kul turchef, Rolf
Theorin, om hans syn på ev. komman-

de amatörjazztäv1ingar. "Utvärdering ska11 göras", svarade
Theorin. Det låter utmärkt! Vi
hoppas att de rätta slutsatserna
ska infinna sig... Med lite PRarbete och rätt placering i almanackan kan det här initiativet
säkert bli riktigt framgångsrikt.
Kostnadstäckning för gruppernas
ut1ägg, speciellt resorna, borde
nog också höra till det själv-

klara.

Lycka

till, får man kanske säga!

Blommans Dixieland

vars spe'l bådar gott för den
traditionel 1a jazzens framtid

i

Sverige."

Jghan Söderqvist, kompositör och
F1ä[iE-ffäri-Nä§by Rai"k, bl ev en
9y Täby kommuns kulturstipendiater
1988. Johan närvarade vid stipendie-

Hagström b.

Urebro.

i

Band-5l ev TFets v'innare av Tradjazz
Stockhol ms Armstrong-sti pendium.
Sti pend'iekommi tten kal I ar Tord
"en ung och lovande saxofonist,

Tre banci möttes 'i den slutliga
kraftmätningen: Gula Floden från
Kungsbacka, Spectra från Hel s'ingborg och Basse Hagström Duo från
0iebyn. Den sistnämnda gruppen
vann, enligt samstämmiga uppgifter mycket övertygande. Sättningen:
Christina Enqvist voc, Arne
Segrargruppen får frarnträda på
kommande Fo'lkparksforum, och sannolikt kommmer den också att låta
höra sig på -89 års Jazzrixdag,
som kommer att äga rum 'i samma

!

utdeln'ingen i Sjöv'il lan i Hägärnäs den 29 november, och gav-då
också livligt applåderat irov
på sitt p'ianospel .

Ann-Sofi Söderqvist. trumpetare

ffiesläi<tmed
ovannämnde Johan
S)

fict ett av

Stans s.k Kasperstipendier.
I motiveringen står det att hon
"metodi skt vidareutveck'l ar si tt
trumpetspel och därmed ger sitt
'instrument en förtätad lysDN På

kraft.
Vår

"

ordförande, Cal1e

!äre
Zachrffill

%

En"EfTör §tidra Löntagarfonden .
Calle, som sagt att han,'inte
begrip91" siffror, kommer antag'l igen
att tillträda andra kvartalet:gg.
Han blir dock kvar i Stockholmsområdet; hans kontor kommer att
.liggu vid Hötorget. Vågar man
kanske hoppas på nya sponsorinitiativ - t.ex "Löntagarfonder
för jazzmusik" ?

THORE SWANERUD
avl ed den B december på Ersta

sjukhus. När jag skriver detta
den 30, gräset lyser grönt
och saftjgt utanför fönstret och
kl. 14.00 hölls en minneshögtid
för Thore i Marja Magdalena kyrka.

är det

Jag skul I e vi I ja skri va om
Thore, men kan inte. Jag fick
0rkester Journalen med morgonens
post, och där skri ver Lars ['lesti n
ungefär det, sonr jag v'i11e säga;
han stod dessutom den avlidne
nära.

För rnig var Thore själ va grundackordet 'i svensk mus'ik. Jag har
lärt mig ytterligare en sak om den
cien senaste t'iden: Hans sk'ivor är
bra att sör"ja tilI, tjll allt

annat.

I"iaturl'igtvis är Thore en central -

gestait, och helt naturligt

att

komrner

alla sätt. En
stipendiefond, "TjII nrinne av

han

hedras på

Thore Swanerud", har instiftats.
Den ska stödja lovande jazzrnusiker, postgironumret är

4296871-9.
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Familjeföretaget
med personlig service

Allt I byggnads.
materlal och trävaror
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a762-203 50
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Täby Jazzkaf6 har funni ts 'i snart
10 år nu, och utgör kärnan j vår
förenings verksamhet. För mänga,

Vi brukar be dem sonr v'ill
på kafeet

rjal -

särskilt för utsocknes, har kaf6et
bl i v'it synonymt med kl ubben . Det
är bl.a därför av största vikt,

ett par år tillbaka har vi
ett programråd, som
ska se till
att programmen bl .ir vad de bör

a

er tillgivne
medl em.

Rådet försöker hålla sig ti11
vissa riktl injer; till att börja
med måste det ta hänsyn ti11

dT
v
,l

fören i ngens mål sättni ngsparagraf ,l

där det

att
att

bl. a heter:

skapa

fl er arbetsti

j första hand för

II

fäl

I en

jazzgrupper
med anknytning ti11 l,l0-regionen

verka för ett gott förhållande
an jazzmusi ker av al I a
kategori er"

mel I

Rådet har al I tid en uppdaterad

ista
jazzgrupper.
Vj
lokala
över våra
försöker hålla oss ä jour med utvecklingen; nya grupper får alltid en
chans att visa vad de kan, och
v'i fortsätter att boka in sådana
en

bandskö och en kö av proffsband. "
V'i försöker vä'lja ur båda köerna ,

så att inget av jntresse ska blj
bortglömt och ingen b1i favoriserad
i överkant. Vi försöker dessutom
att se på det, sotn inte finns
'i köerna. Finns det, frågar v'i oss,
musiker eller grupper, som kan ha
en speciel 1 dragningskraft, kanske
också på lyssnare, som'inte djrekt
hör till jazzspecialisternas led.
I början och slutet av varje säsong
försöker v'i ha något sådant ibl and kan det bl i något i m'itten
också. Något, som både är högtstående musik och extra attraktivt. Ett exempel: Innehavaren av
vårt pub'l ikrekord Svante Thuresson.

?zZar:

MW W@

att främja "ett gott förhållande
mel I an jazzmusi ker av al I a kategori er"
anl itar vi professionel 1a grupper.
Det brukar bli fenr eller sex sådana
varje säsong. Vi hoppas, att det
ska ge våra lokala musiker stimulans att höra våra bästa musiker
För

på den egna henrnrascenen; det medför
också nrer varierade program. Vi
har också sett g'lädiande exemPel
på proffs-medverkan i de lokala
grupperna.

eller från

Vi har, kan man säga två köer
ti I I kafespel ningarna: En I okal -

'l

redan etablerade grupper, som
håller sin musik fräsch och har
trogen publ i k.

en

PI -JANO.

vara. 0rdförande Calle Zachrisson

Leif Persson, är tredje

l{est är det

är

gruppens rep-1 okal . En och annan
sk i va har v'i också f ått; då bl i r
det, om inte annat, recens'ion i

Sedan

sekreterare sköter kontakterna
och en av våra valberedare,

vi

förstås kasetter, från radiosändn'ingar, spelningar

utåt

spela

demornate-

det underlättar, när

gemensam bedömning.

kafeet bjuder på oästa möj1 iga program.

sammankallande,

skicka in

tre stycken som ska komma till

att

är

att

vj har skissat upp en hel säsong
vi en balansering: Vanligen
får vi ett stort antal bebop- och
ma'instreamgrupper. Vi ser t'il I , att
v'i också får med någon representant
för jazz med rötter i 20- och 30När

gör

talen; helst också något av det,
sonr komnrjt fram sti'lmässigt
ef ter 'i9b0. Vi vi ker en hal v
kväll för jani session och reserverar en knapp tinime för jazzfrågesport.

Kaf6besökare och musikanter kommer
med synpunkter på programmen.
V'id ett par tillfällen har vi gjort

ofta

stora enkäter, för
samla

att

systematiskt
synpunkter och förs1ag.

in

Vi tycker att tiden är

nrogen

för

en sådan rundfråga nu. Vi ställer
en rad frågor, och vill ha in
svar från så många medlemmar som
möj1igt. N'i kan skicka in svar

till oss, eller lämna dem direkt
i Jazzkaf6ets kassa. Ti11ämpar ni

den sistnämnda metoden belönar vi
er med gratis kaffeite/läsk plus

JAN ERIK

VOLD

presenterade vi' i förra nuntret.
r en kornpl etterande noti s . - Innan
Chet Baker gick_bort hann han göra
jazz & poetry-pl atta ti l l samrnais en
med Vold. "Blåmann! Blåmann!" heten
99!, inspelad på Hot Club RecorJs
liä

44, distr.ibution AD Lib. Vold
läser där dikter ur sin i.näri.
samling, den trettonde, som heter
"Ln man som hette Abel Ek,'.
HCR

bulle!
Här

är våra frågor:

1. Ar det

någon

mer av?

stil ni vill

Någon musiker
sakna r?

2. Ar någon stil
Något
utan?

JAM SESS ION

eller

höra

grupp ni

överrepresenterad?

inslag ni helst velat

vara

band och proffsgrupper bra?

Bör proportionerna ändras
riktning?
Ska jannnen vara
form?
Försl ag

5.

kvari

i

någon

Ovningarna

21.30 med huskompet
Per l4årtensson, Jan Ottosson och Arne
Els6n, som fick hjälp av Tommy Larsson,
Bo Nerel'i'us,'Henric Hammarslätt och
Berth Vinghammar. l4edverkande blåsare
var Mårten Lundgren tp, Yann LeNestour
ss, Kay l^Jelander cllbars, Lars Dahlgren bars och dessutom Leif Persson,
som sjöng Round Midnight.
Nästa jam blir den16/4, med Tonmy
Larsson som huspian'ist.

nuvarande

t'i11 förändri ngar?

Ska jazzfrågesporten vara kvar?
S1

,:azzt<at6ets nya

lokal avhölls den 30/10.

3. Ar proportionerna mellan lokala

4.

i
pågick ända till
Första jammet

opas?

SPELKOMPISAR SÖKES
Kimmo Järvinen - trombonist,
som
kan jazzstandards och har både storoch småbandsrutin. Ring 0762- 742 04,
kväl I stid.

av

6. Finns det andra, ännu oprövade.
programi ns1 aglakti vi teter, som
ni v'il I ha?
7. Tycker ni att tre personer är
lagom många programrådet?

i

Ar det rätt personer som sitter
i rådet, eller finns förs1ag

til I

förändringar?

8. Andra synpunikter och förslag?

Vi väntar med spänning på era
synpunkter, och lovar att ta fasta

på

dem!

Programrådet/BN

REP-LOKAL ER
ighet att förvara tung
utrustning på platsen håller på att
iordningsstä1Ias på Ekebygården i
Vallentuna. Intresserade, kan
med möj1

kontakta Lars Bengtsberg, 0762 89, säkrast mellan 14.00 och

851

17.00

J ANOF EST

JULF EST

FESTEN

!!!!!

Så var det dags igqn. Den fenomenala festkommitt6n har slagit t111

och inbjudit ti11 årets fest
Astas fasta rostbiff smakade som vanligt förträffligt
liksom potatissalladen och 1öken. Ett 1ltet avsteg från traditionen i år var kakan
i'
tilr kaffet. När'kommer "Mums-mums" tillbaka suckade caIre.
I stä11et fick vi träna stämbanden i allsång ledd av Marglt och Jörgen.
A11a undrade nog hur festflxarna skulle 1ösa problernet med att det var
långt kvar til-1 Lucla.'Ett luclatåg sku11e vara i tidigaste laget.
Någon ordning får det ju vara. Och se! Plötsligt lystes salen upp av de så
tjusigt skridande LJUSEN. Det var tredje advent och de tre ljusen
tändes av aQf;uvliga ÄftCLRnNa i vita gtitterförsedda vlngar äcn ti1lhörande svarta nätstrumpor. Det fjärde ljuset stod frusterad och ka11
och framförde slutligen en vädjan til1 den kvinnliga delen av publiken
att bli tänd och det på momangen.
Vad sorn sedan hände det fjärde ljuset är höljt i dunkel. De tre tända
syntes hela kvällen kurtisera så många de hann med. Änlarna lyckliggjorde några herrar genom att ge dem första dansen. Herr Schramm var
salig liksom Frank. Den senare frarnförde även ett tack till festkommitt6n för att de ordnat a1lt så bra i år igen. Det kan vä1 också
vi andra i JANO lnstämma i, eller hur?
Ett särskilt tack skall också Stickan och Göta ha. De är oumbär1iga
i detta sammanhang.
Orförande tog upp en skå1 för de vänner som 1åg hemma i influensa.
En av dem, Kerstin Wallerman, fick personiflera a1la frånvarande i den
skå1en.
För övrigt var det ca L}O personer som slöt upp. Glada och dansanta
som vanligt. I vimlet syntes de som,varit med varje e11er nästan varje
år som t ex paren Åström och !{a11er. Eje och Mariita svängde sina
lurviga liksom Bosse och Monika Grip. Lel1e var lite vilsen utan fru,
men en och annan dens blev det vä1. Många var där för första gången
Kettils kvj-ntett eiorde stor succ6. De äpelar verkligen här1i[t öch ar
sjä1va så grada och mysiga så man bara äääää1skar dem! ! |
, ^J
Pä
publicerar
allmän
begäran
vi
här
dlkter
och
sånger
som framfördes l/
I
J
festkommitt6n sam även i år bestod av:
I "
Andrö, Karln carlström, Ingrid rrlessling och Birgitra wikander

I Hiäeilii
I

Lasse Jansson.,. Anders Olseni, Mats Ha1lgren, Carl-Axel Zachrlsson
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ÄngIar t
Nu Lj-ndrar Janos )az.zel jus
i trevnad i vårt fröjdehus
låt gtädjen råda
må lli dansen tråda
1

Vi änglar skall bringa er sällhetens
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(Tre tända Ijus)
Nu, har dom tänt
på 'råra j us
?estett kan bör3a, hoPP failera
änglar i-ring, dansa omkring, dansa omkring B,Be
rafraa står nu tre av oss i staken
g
vem skall tända 4:an, med en slak en
e^ea
kanske kan någon, honom sända,
Fi"r
en liten gnista, den kraken'
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(Det otända I juset; ..
i.o, drömmer om en tänd veke
en-gnista från en änglahand
Jaq skall lYsa, stråIa
o åtå och pråla
veilTiii såtca mig i brarr'-i?
Att stå ensam här och vara otänd
det är ej 'rad man önskar sig
nej, mitå ljus ska brinna, ikväI1
jaq'skall finna den som tänder mej'
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Alh lJanzl
Stockholms ftlnsta

ftir

joroch
nytt!
Stor amerikansk import!

Alltid

senaste

Vi satsar på: - personlig service - högsta ijudkvalitet
Och hos ott kutt du 6eställa vad som helst - utan extra kostnad.
Och a" Lan naturligtvis lyssna på våra skivor innan du bestämmer dig.

tan 37, 113 53 STOCKHOLM, Tel:0-Bli2 !9-8&

PIREN sröpnn JAzzKLUBB rroRDosr

Piren är ett renodlat fastighetsbolag noterat

på

Stockholmsbörsen.

Pirens affärsid6 är att vara marknadsledande på att
utveckla fastigheter och hyra ut dem til1 näringslivet
i norra Storstockholm. Sverj-ges mest expansiva kommersiella sektor.
Pirens måI är att skapa en tillväxt

i substansvärdet
väsentligt överstiger inflationstakten. Piren ska
samtidigt ha en synlig vinst, som möjliggör utdelning
i nivå med branschgenomsnittet.
Pirens fastighetsbestånd är marknadsvärderat till 212
miljarder kronor.
som

35, 182 11 Danderyd
Tel 08-753 38 00
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