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Ni har väI varlt pä Mälarsalen och dansat tiil Gugge?
Härtigt med eldsJä1ar som han!
Halvtid för cafåsäson0en, mänga fina kvallar kvar tills det

under

barakväilstjusettaröverhanrJenochvltarSommarpauS.
Vi tänker starta lgen i september, s0n] van119t, närmare bestämt
den 242e.
Hur tycker f,li det

är att fra J azzcafÖet 1 Föreningsgärdens lokaler

Ar det bättre eller sämre iämfÖrt med Bibllotekets cafeteria?
Hör av Er! V1 har förstäs ocksä stäende önst<nlngar 0m synpunkter

från

tr

pä Programsättningeh

DN0ch så det här med rnasskommunikation. Jag sor"Jer och sal<nar
Nordost. Där kunde vl få ut budskap orn nägot särsk'11t intressant
0m kLubben och cafÖe
sOm även h0jde intresset och uppmärksamheten
Nu ann0nserar v1 omväxLande i DN och svenska Dagbladet.
T11i de fyra äterstående värkvällarna pä cafÖet: Sångare frän
xriirr.*a med utf sanrlbergs Tr1o, Märten Holmberqs Jazzlingar,
ErIing Ribblngs Kvart,ett och 01le 0rrJes Band samt ett värJam.
svensk
Samt itrtllgen gltarrlegenden Barney Kessel med förnämlig
topp-trio! sen kan v1 ta s0mrnalIedlgt, ra0ga pengar ti11 höstens
pr0gra111, boka banden, damma aV hängmattan, puts fÖnstren och
eller
kanske träffa varann på Skeppsholmsfestlvalen och Haag

i

Molde.
Ha

det sä bra !
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Att återupprätta

hai' under en följd av år varit det
spelstä11e i Stockholmsområdet, som
dag'ligen bjudit på jazz, och även
annan improvisatjonsmusik, med bred
representation av stilar.
Det ärFasöing som har speglat utveckl ingen i Sverige och som haft cle
intressantaste utländska gästspelen.
Det är fullt adekvat att ka11a Fasclting
inrprovi saiionsmusikens national scen.

står dock Fasching inför sin
definitiva avveckling. Den här måNu

alla planerade konserter
'inh'iberats, med undantag för fem
programkvä'l1ar, som TV resp P2 och
P3 står för. För att genomföra marsprogrammet i sedvanlig omfattn'ing
skulle det ha behövts 800.000:som inte kan klaras med entr6intäkter och kulturanslag.

naden har

Fasching har haft mer eller mindre
kroniska probl em. Programsättningen
har t.ex pendlat något. I börian
var den en aning snäv och ganska
inåtvänd. På senare tid har ins'laget
av ljudstark fusion och mindre
angelägen blues-rock varit påfallande storto emellanåt.

Fasching

är

så-

ledes inte någon lätt uppgift. l4en
faktum kvarstår: Stockholm måste
självklart
ha ett centralt be'läget forum för svensk
iazz och utländska gästspe1. Något annat är
oacceptabelt, och skulle innebära
ett mycket svårt slag för jazzen
i vårt land. För att bara nämna
en sak, som direkt berör oss, kommer förortsklubbarnas möif igheter
att presentera gäster utifrån att
m'inska på ett mycket drastiskt

sätt.

Våra gästande grupper och

artister har of,ta kunnat
oss enbar[

nerat

sitt

genom

komma

til'l

att de har kombi-

framträdande med en
Fasching-spe'lning.

Vad som krävs är nu samling och
nytänkande inom hela jazzrörelsen.
0m vi kan utveckla något av den
energi, som 0perans och Dramatens

vänner nyligen lade i dagen, finns
det säkert en chans också i det här

fal'l et.

sin nationalscen!
Aterupprätta Faschi ng !

Jazzen måste ha
BN

Största och allvarligaste problemet
har varit den något tv'ivelaktiga
lokalen. Klubben är fakt'iskt inhyst

i något som mera är en övermurad
gränd än ett vanligt hus. Ventilat'ionsproblemen har varit i det närmaste o1ösliga, akustike' svår.
Dessvärre saknar man också ett
normalt kök. Att rusta upp de
nuvarande I okal erna t'il I ett skick
som skul I e kunna godkännas av
mynd'igheterna skul I e gå 1öst

på 1,2 miljoner.
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Föreningsgärden, Bibliotekshuset Täby Centrum

Vocal Parade
med s.iu sångare

och

hrister FrÖssÖn Kvartett
Vokal: Annica Grundström, Tina
Iläfr§lson, Eva Janzon, Bitte Larsson'
Ann'ika Lindström, Leif Persson '
Lars Ring.
Kvantetten: Svante Söderholm tso

ffiefi-f'Åffhfd.YJf
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Vår gam'le vän Leif Persson tar
regelbundna sånglektioner för
Iräne Sjögren På Kulturama. De

övriga här uPPräknade sångarna
är ti11 överväEande delen hans
kurskamrater. Ett Panorama över

turamas jazzsång-el ever,
sål edes. Sångarna öch sångerskor- '!
na framträdeF en i taget med Christer
f rUssäli och l<oiiipet'-, Det bl i r även
ert r.lel 'instrunentala lrilr,l.ler av
Kvartetten "
Att Leif Persson är en utmärkt
sångare känner vi alla till.
Vi ier fram ernot att få höra
vad hans kamrater går för jazzsång har iu blivit en av våra
ipecialiteten, och här finns
kanske morgondagens På1äggsKul

kal

var.

i,led toPP-komP

!

ffiffi

Mårtens Jazzlingar.
Erlins Ribbing Kvartett
.-

Jazzf inqarna: t4årten Holmberg cor,
ts, Håkan Rosenqu'ist g
rqä.iin t,JuIff b, Ingemar Biörkman dr'

ffinreson

Kvartetten: Er'ling Ribbing ts/bars/cl

Siffiial6en pl Göran Pettersson
rtin Löfgren dr.

b

Mårten Holmbergs skönt melodiska kornättspet har glatt oss sedan 89: -täiÄii-norianl Den här kombinationenän
ii.-ri hörl honom i sedan lite mer

ett år ti'l I baka . NYtt namn- i sammanhanget är tenoristen Roland
E.ik;;öt, som kommer från det väl -

ijuaanae veteranbandet Storbanditerna'

Erling Ribbing är också han en-trotSanäi. på Jaizkaf6et...Han spe]ade
riär ort i^edan första säsongen, På
hösten -79. Senast vi hörde honont
,n"ii *en eqna kvartetten var i oktohr',r il1. 6et nl'ir naturligtvis en
i
u1r1,v itrring av häftig
-bebop 1.!
från
frbbte skoian, med inf]uenser
äe §tan Getz och Dexter Gordon '
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Kommer

mYcketni ihåg en På s'in tid "Jammtn,

omtalad kortfilnt från 19M,
ihe Blues"? Lester Young, Coleman

Uu*fins, B'illie Holiday; en l{ttg
råå u, jazzklassiker.Och På gitarr
un ,ng iYkoml ing: BarneY Kessel ' - -

Jazz

Band

;;iweaish PastrY"

Jam Session
cor, 0'lle 0rrie tb
ts
Al f Gl e'isner
, Fol ke l'lester'lund p
g,
Kurt Lindgren b
Loffe Norman
dr.
Jan Franz6n
Lasse Törnqvist

Husplanist pä Jammet:
0'l1e 0rrje premiärspe'lar fakti skt
på Täb.v Jazzkafä. Lasq lgllry§_

vi, nten 0rrie-bandet, sorn

fasta spe'lmiliöer, har
vi missat alldeles för länge. Desto
roligare att det nu äntligen blir av!

är en av

hans

Föru[om Törnqv'ist och den legenda- --

riske basisten Kurt Lindgren, är

samtl'iga nya bekantskaper för oss.
Att få-höra den berömde Loffe Norman
- för att bara nämna ett exenrPel
är väl bara det värt entr6biljetten!
Entr6n är annars fri för a'lla, som
medför 'instrument den här kvällen.
Det bf ir janrigen, och Tonrny Larsson

utlovar ypperl'igt

eller "Carv]1j bl and kal I as '
den
Tlre Bi rd" , som
Han har rest mYcket med JATP
och på 50-taletn nän han brukade vinna Down Beats favoritområstn'ingar, hade han en uPPmärksanmad trio tillsammans med
Ray Brown och ShelleY Manne'
Han har besijkt Sverige åtski'l'ibl and har han
1 i ga gånger,

Tommy Larsson

Känner

Hän iöetäde med Re<l Norvo och Stan
Hassel gard den ti den . Ti I I sammans ,
nred Chärl 'ie Parker skrev han

komP!

taäit-emöt elever i s.k'r'lork
Sf'öpt. 0ch nu komnrer han..till
iau, ,:u zzkaf e! De, som hörde

Kiel I Fernströms
kompsekt'ion v'id Sverigeturn6n
i fiol, säger att han har kvar

honärn nled

helä sin vital itet och s'itt
st'il b'il dande gi tarr-sound '
Vilken säsongfinal,

va?
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PIREN STöDBR JAZZKLUBB NORDOST

Piren är ett renodlat fastighetsbolag noterat

på

Stockholmsbörsen.

pirens affärsid6 är att vara marknadsledande på att
utveckla fastigheter och hyra ut dem till näringslivet
i norra Storståckholm. Sveri§es mest expansiva kommersiella sektor.
Pirens rnål- är att skapa en tillvåxt i substansvärdet
som väsentligt överstiger inflationstakten. Piren ska
samtidigt ha en synlig vinstr §oR möjIiggör utdelning
i nivå med branschgenomsnittet.
pirens fastighetsbestånd är marknadsvärderat till 2,2
miljarder kronor.

AB PIREN, Box

Tel 08-753 38

35, 182 1I- DanderYd
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Den 16/4 är det dax för JANO's

VÅn-OaU ti11

vilket samtliga

spelare inom och utom föreningen
härmed kallas och inbjudesMedtag j-nstrument, sPelglöd,
nötter och/eIler gehör! Kvällens
stämton är a ( 440 swings ).
Väl i stämning spelas dock i
lWAmN66owT
Bb och C.....
oF n( HEAgf
Vad trevligt det vore om gamla
kända kåimpar tog med sig apparaten
och kom. T.ex:
Mårten Ilolmberg
Rune Henriksson
Tage Svedestig

Magnus Schenström
Hans Marschall

Jannes Karlsson

Pelle Andersson
Malte Söderqvist
Kay Welander

Lasse Bulow
Bernt Olofsson

Rune'Svensson
Gerd OtLosson
Bosqe Pettersson

Sören Svedestig
. I;asse lrlelander
Staffan Sjödin
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för publik, komp och sPelare kommei äntalet 'samtidiga' spelare På
scenen att begränsas vänligt men
bestämt. Detta för att undvika s"k"
evighetslåtar och för att få största
möjIiga omväx1ing.
Förutom instrument medtages givetvis
och med fördel vänner, bekanta, grannar, föräIdrar, någon gammal moster,
bensinstationsföreståhdarinnan, ovänner som ni vilI blidka, tillfälIiga bekanLskaper och alla övriga-..
rHur Ni gör med svärmor?
'Medtages givetvis' (På egen risk)
Väl mött den 15:e aPril ! ! t
Er huspianist

w

Puppe

reser västerut

!

Erik "Puppe" Lundmärk,reser till canada nu i.mars
fÖr ett fyra veckors engagerl|ang I calgary och

vancouver. Han lansäras där 1 eget narnn tillsammans
med canadensiska musiker. I somras var hela gruppen
"Panta Re1" över och spelade pä fem JazzfestivaLer.
uppskattnlnoen var stor och gruopen lär vara välkommen igen.
Vi häiIer tummarna för "puppe" och hoopas att svensk
Jazz i Västerled blir uppskattad.
PS

! Puppes & Panta Reis senaste platta ( CD)

finns ute nu! The Dance continues Llve at

Fasching!

gamla bekanta, kära Iäsare! Ulf
Larsson var belysningsmästare vid en av

Idel

våra Jazzfester i Tibbte Teater för
några år sedan. Peter Da1le har vi hört

i

Basement Swingers.
som gästso'list
har varit på
Jennefons
Och unge Joakim

KANDISAR
Vi har en liten nten god nyproduktion
av stjärnor i landet, även på underhållnings- och musikfronten. Har ni

t.ex sett

Gogonatt med

Ulf

Larsson och

Peter Dalle?-Den sistnämnde komnter f.ö
att uppträda på Benns i dagarna; med
Tommy'Körberg. Och ni har förstås noterat, att t^läst Side Story gått upp på
China - med en viss Joakim Jennefors
i en av huvudrollerna.

Täby -låzzkaf6 inte mindre än två gånger:
Som bas'ist i huskompet v'id jammet
i september -85, och som sångare, med
Johan Söderqvist och Christian Spering,
på en kammariazzafton året efter.

Vi har haft glädien att kunna presentera många lysande artister genom åren en de] av dem redan innan den stora
breda publ'iken har upptäckt dem.
Det kan vi väl få lov att känna oss
lite glada- och malliga för?

NOTISER

ffiw
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Alltihnn\
Stockhohns ftirsta specialskivaffiir

j*roch

ftir

klassisl«t.

Nttid senaste nytt!
Stor amerikansk import!
Vi satsar på: - personlig service
högsta ljudkvalitet
beställa
vad
helst
som
Och hos oss kan du
- utan extra kostnad.
Och du kan naturligtvis lyssna på våra skivor innan du bestämmer dig.

37, 1I3 53 STOCKHOLM, Tel 08/3289 BB.
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Ordförande
Ca1le Zachrisson
Klövjevägen 45
rB3 38 rany
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Bo Nereli-us
Teknikvägen L7
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Kerstin Wallerman
Tlngsvägen 3
183 40 Täby
ter.08/756 49 D3
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' Medlemsregister

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
183 44 Täby
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