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Ungdom under 16

HöstpremiärkväLLen på caf§et söndagen den 23 september
kunde våL knappast ha varlt bättre t Först Blngerts KafE
som rev igång så att taket höLL på'att Lyfta! vlsst
spel-ade dom fint, det är roLi9t att vi får unga, duktiga
musikanter ti].1 vårt caf6. Vo}ymen kan dock kanske trots
al.Lt bLi litet väL hög ibLand! Se-n här1iga Nannie Porres
med sitt fina komp: Bernt Rosengren, Claes-Göran Fagerstedt,
Torbjörn HultcranLz, Leif Wennerström samt slst men inte
minst Lars Fernlöf. ! Succ6n var given- TACK!

Det var roligt att träffa både gamla och nya
och publ-iksiffran 82 var inte så dum!

medlemmar

FLer svenska musikanter av elitklass väntar i kul-isserna
på att få träda in på JANO;s scen, såväL pä Jazzfesten
Lördag den 27 oktober som på söndagarna framöver. se

vidare

programmet,

i detta

nummer.

TiLl sist en EFTERLYSNING. Vi efterlyser g}ada, id§rika,
dansanta medlemmar som vil"1 vara med att arrangera JANO:s
JULFEST. Som väl aIIa vet brukar JANO varje år ordna en
hejdundrande juLfest, de senaste åren på Bergtorpskolan
någon 3-ördag i början av december. vi har varit ett gäng
entusiaster som utgjort en festkommitte r III€D trots att vi
haft vansinnigt roligt så börjar orken och id6ert'ra tryta.
Alltså: viI1 ni ätt det skall bli jul-fest även i år ring
mej snarast, te1 756 85 03 (b), 768 97 23 (a).
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Jazzklubb Nordosts elfte Jazzfest - Lördag den 27 /1A
Föreni-ngsgården, Attundafältet 2 (Bibllotekshuset) Täby C.

13.00

Dlxleland Band spelar glad-dlxle i Täby C
Tommy Ekenståhl cor, Hans Pettensson tb, Tomas Örnberg cI,
Sven Erik Blom bjo, Tilna Sarlln tu, Rel Tldeström dr.
Blommans

13.45 Parad från centrum tilI

Förenlngsgården.

Dlxieland Band spelar i Förenlngsgärden.
15.O0 Bim Bom Bossa spelar bossa nova-muslk.
Sören Svedestlg ts/ss/fL, Henrj-k Söderho1m 8,
Paula af Malmborg voc/p.
JAZZFI,I-M i- Grupprum 1

14.O0

Blommans

15.0O Knud'Jörgensön - Bengt Hansson Duo högrytmisk kamrnariazz.
17.O0 Eh ta-bas Jazz Band spelar revlval- jazz.
Peo Österholm tp, Carl Hyberg tb, Sören Rasmussen cl,
Sven Erik Blom bjo, Ingvar Lundfeldt b, Ivar ll0ennborg dr,
Eva Ohlsson voc.
JAZZFRAGESPoRT

18.00

19

.

i- Gruppnum L

Be Bop Unit.

Stig Söderqvlst tpr Bo Llndenstrand as, Chrlster FrössÖn
Anders Ullberg B, Hans Larsson b, Anders Nyberg dr.
JAZZFII-IrL i Grupprum 1

OO Arne Domnerus Tri-o.
Arne Domnerus'as, Rune Gustavsson

g, Arne trflllhelmsson b.

20.OO Kimbara spelar dansbar salsa-muslk.
Magnus Schenström

tp/voc,

Anna

p,

Nilsson fL/voc,

I,.ars

Annersten as/voc, GabrieLla Rudstam p/voc ,
Lars Thurberg b, Pygge Henrlksen, Per Hjalmarsson, Mikael
Nilsson perc, Maria Stenberg, Fernando Alvarez voc.
JAZZFRAGESPoRT

i

Grupprum

L

Jazzfllmerna visas av Ingemar BJörkman, Jazzfrågeeporten
leds av Jan Ottosson och Jan Berg. Skivbytet övervakas
av Calle Zachrisson. Tommy Larsson och Blrgltta Andråe
är konferenclerer och scenmästare är Bo Nerellus
Jazzfestkommlttö

är Jazzklubb Nordosts styrelse,

som sammankallande

och Festgeneral.

med Tommy Larsson

Festen sponsras av Täby kulturnämnd, Folkunlversitetet och Plren

a1ntr6:
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Ungdorn

under L6 gratls.
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PRO GRAM

1 g,g ,0

TABY JAZZCAFE
,

Söndagar

., .

,.

ik} 1B .00

21 .00

Föreningsgården, Bibliotekshuset

Täby Centrum

21/10 Kayza & Co
Rune Carlsson Kvtntett
Kayza: Håkan Carlsson

Karin Hedl6n voc.

g,

Bo Nerelius

Kvintetten: Bernt Rosengren ts, Ake
Johansson p, Torbjörn Hultcrantz b
Le'if Wennerström dr, Rune Carlsson
voc.

b

27/10

Karin Hedlän har en 1ång historia

sig som JAN0-medlem och art'!st
på våra kaf6er och Jazzfester. Hon
debuterade våren -84, då hon var
mycket ung. Hennes band bestod av
jä-m-n'ä-ri ga , men omb'i I dades snart
till en trio med Niklas t.Ii'116n på
piano. Sedan fö'ljde en t'id med
Stephan Forkel i d och ol i ka komb'i nationer, från duo till större
grupper, och ett minnesvärt framträdande med Christer Frössän
bakom

nirrn

,fut ros

förra hösten. I början av sep-

tember provstartades det nu aktuella
Kayza-bandet på Mosebackes Tradjazzfesti val .
Rune Carlsson

år en av våra

var i många
al I ra främsta

jazztrumslagare. Sedan ett par
år tillbaka koncentrerar han sig
på,iazzsång, med utomordentligt stor
framgång. Gruppen står 'i en klass för
sig, vilket ju framgår bara av en
snabb ti tt på sättn'i ngen . . Kayza har hand om den första timmen,
kring k1. 19.00 kommer Rune
Carl sson.

Uit'rD-

,fohlrrr
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PROGRAM

19 9 o

TABY JAZZCAFE
Sönda gar
För en

kl 18.00 21.00

i D gs g å r d e n , Bibliotekstruset

4/11 Carlsson-Lundgren Kvartett
Jam Session

Kvartetten: Mårten Lundgren tp
Håkan Carlsson
Tom Sörhus dr.

g,

Dan Borglund b

tarristen

Håkan

Carlsson har många strängar på sin
gura, om man får säga så.
Förutom finlir med Kayza & Co
spe'lar (och sjunger) han bluesrock med egen grupp och utövar stilren bebop mäd den här kvartetten,
som f . ö ti I I konr sotn ett resu'l tat
av JAN0:s vårjam i'fjo'l , där
Mårten och Håkan möttes för
första gången. Ny i bandet'
är bas'isten , ett norrl ändskt
stjärnskott, som nyl igen börjat
på Ackis 'i huvudkomnunen.
påpekar åter.igen, att Jam
Session inte är en jazzgrupp

Vi

1

rostat bröd... Huskompet är det
gamla vanljga, och det har ju
visat s'ig fungera synnerf igen
vä]. Medtag era instrument och/
eller sångröster! Efter de första
fyra e] ler fem I åtarna ( standardrepertoar) blir det naturligtvis

tillfälle att 1åna komp-

musikernas instrument!
Jammet beräknas

börja

kl.

dr,

Gerd Ottosson voi.

Göran Stachewsky bjo, Lasse
Lindbäck b, Sigge Dellert dr.

Soul Clinic tar emot'igen, vi har
räknat ut att det blir för tredje
gången på Täby Jazzkaf6, debuten

i

var mars -86, men det har varit
många andra t'i1 I fäl I en
höra
gruppen, inte m'inst dansanta
sammanhang. På en stad'ig mainstreamgrql'd bygger man upp en hardbopinfluerad
med många välvaida
I åtar och ri ka ti I 'l fäl i en f ör

i

19.00.

att

stil

bandets vokalist
gä1

1

ande.

att

Harlem Jazz Camels

och

att ,begreppEt inte heller har att
göra med 1ämp1 i gt på'l ä99 t'i 1

också

Kliniken: PeIIe Andersson ts, Tommy
p, Jan Ottosson b,. Ingemar

Larsson

Kamelerna: Bent Persson tp, Jens
Lindgren tb, Göran Eriksson as,
Claes Brodda ts, U1f Lindberg p

Huskonrp

Unge super-gi

11/11 SouI CIlnlc
Harlem Jazz Camels

Björkman

på Jammet: Tommy
Larsson p, .Jan 0ttosson b
Ingemar Björkman dr.

Täby Centrum

göra sig

håller sig

till

tidig 30-talsswing, bandet svänger
rejä1t och har med fördel fungeiat
som bakgrund för de ypperl.iga

L'indy Hop-dansarna i The Rhythm
Hot Shots. Som framgår av sättn1'1gen är det närmast fråga om en
All Star-sättning med de 6ästa
av musikerna från Kenneth Records,
eller kanske kan man säga Kustbandsfa1 angen.

ANTTI SARPILA

heter en finländsk tenorist och
kl ari netti st, som v'i kan rekommendera på det al I ra bästa. Han har ett
bett och en intensitet, som överträffar
många instumentkol'legor. Jazzklubb
Väst, på Spånga-Folkan, har Antti
på programmet den 2/1? k1. 15.00
N'i hinner al I tså både höra Antti

- med Kjell Fernströms trio och gå på Täby Jazzkaf6s säsongfinalkväll. Annars kan nl höra samma
attrakt'ion nå Stampen, den 5 och den
7 december.

ANDRINGAR OCH TILLÄGG

När de här raderna s.krivs har höstsäsongen bara precis ,börjat på
Täby Jazzkaf6, men vi .kan ändå
meddela en del justeringar i det
utannonserade programmet. Uppningskvällen den 23/"9, då vi hade.82
entusiastiska beta'lande åhörare i
Kaf6et, hörde vi först Bingerts Kaf6
- där hade vi glömt ett,s .i orkesternamnet. Gruppen hade vikarierande

bas'ist, han hette Leif
Nann'ie

''MILES, SJALVBIOGRAFiN"
är namnet på en 474 sidor lång be-

rättelse

om

Miles Davis,

om hans

musik och - i hög grad - om
hans privatliv. Norstedts har gett
ut boken, n'i kan få den t'ill ned-

satt pris om n'i kontaktar Kay
We'lander 08-87 53 47. 0m Kay 'inte

är i trafik, r'ing er tillgivne

sekreterare 0762-706 69/748 98.

to, ,r,
\\

Porres Kvintett

kunde

presentera en u,tmärkt gästsol ist:
Den här i stockholmstråkten sällan
hörde Lars Fernlöf. Kompositör till
musiken 'i 25 filmer, upphovsman
"Att angöra en brygga', och
llll
"Farfars vals" - och en'fascinerande
improvisatör, med kornett och f1yge1horn som instrument.
Den 30/9 hade vj dans
0ctopus,
som jnte medförde någon vokalisl,
och The-Happy Jaez Six," Eessvärre
hade v'i förvrängt den rsistnänrnda gruppens namn, vilket vi l,ovar att aldrig

till

göra

sH'BAt4

Johansson.

om!

W,

TÄBY
TRÄVAR.U AB
iljeföretaget
med persontig service
Fam

Allt I byggnadsmaterial och trävaror

OPPETTIDER:

HAGBY GÅRD
183 43 TÄBY

Va

0v62-203 50

rdag a r
Lördaga r

leder ett improvisationsseminarium lördagen den 3 november i JANOs lokaler i
bibliotekshuset:

''KOMMUNIKATION'' .
inom oss själva, med våra instntment och med omviirlden - iir överskriften.
En presentation av Red för Pi-Janos läsare iir nog överflCrrdig. Sedan slutet av 40-talet har
han spelat med de namnkunniga inom jazzen. Minnen.oc! episodqr tå, fytu decennier
blir eit spiinnande inslag i seninariet. [Uti4an av femti,otaleibesökte han Sverige for
första gång.n, då med 5t a gittie Holiday. ie6A Rytuae han hit och har sedan dess berikat
det svenska musiklivet, inte minst som pedagog.
Seminariet pågar mellan kt 14 och 22 med middagsuppehåll kl 18_-20. Tlg 1ngd instrument
om Du vill inen miirk att "lust to play jazz"ar det enda som lsävs för att få deltaga.
Samt den blygsamma avgiften 150 kronor.

Annuilan tilt Ingegerd Harvard te|756.20.69

o$s* äol^

ft=r{ \

c/o TENNARI wISIERIUND. PIOGGAIAN

l,

S'11634 STOCKHOI,M, SwEDtN, PHONE +1618

64r'4058

Harold Nicholae, en av världerrs genom tideme mest frametående stappoch sångartiet kornmer i oktober hit till Stockholm för att uppträda ttllsarmans mrd d6n gvenska dansgruppen lhe Rhythm llot Shote och en proffsorksetar bgötåa,rdc nv bl.a. Ronnie Gardiner, Bent Percsonl Jens Lindgren ete;
För den Bom into känner till Harold kan vi berätta att han varit, professimelt
äi.lt§sdan 1912 (l) då han debuterade på den tegendonsuEade nattkl.r.öben
Cotton tlL§ i Nen York. Han bildede rnder drygt tjugotalet år, tillsanmans
med ein bror Fayard, ett av historiene absolut bäeta danstearn med stepp och
akrobatik sonr speelalit6, The Nicholaa Brothera. 8rödema har til.lsaqoaas
medverkat i ett trettiotal filmer, varav en av de eeneste var TAP (1988)
med Gregory Hinea. Harold, som nu tnder många år uppträtt ecrn soloartist
rmtom I världcn, är fortfaranda i utmärkt världsklasa inon sin genre och.
ekulle väl för att göra en jämförelae, krnna betraktag aom cn artiat mitterneflan Frad Aetaire och Sarmy Davies Jr.

.rtiot

Ihe Rhyttun llot Shots är en unlk avensk dansgrupp som specialiserat sig på
afroamerikansk ehowdans från fremförallt 20-, )0- och 40talet; mycket stepp,
akrobatik, Lindy Hop, jazz och eång m.a.o. Gruppen uppträder vanligen rtrotorl

i

Sverige, men har även meriter från Norge, fngland och USA. t]rder senas,t§
Tho Rhythm Hot Shots uppträtt på bl.a. Berne, China och Globen (titl;
sarrmans med The Count Basie Orchestra) samt i fllmen 1919 och i lv-prö9r6m.
thder 1989 kom gruppen i kontakt med Harold och så småningom växte planema
på ett earnarbeta fraro. Och nu är det alltaå dagsl

året har

r'XtElQ,DAlDW
Black and white show med Broadwaysdärnan
Harold Nicholas och The Rhythm Hot Shots.
Medverkande musiker: Ronnie Gardiner,
Jens Lindgren, Bent Persson m fl.

13/10 Södertälje Folkets Hus 20/10
Kl. 16.00,
Kl. 18.30
l'iirköp: Södra Teaternrr Förköp: The Rhythm Hot Shots2)

Södra Teatern

19.30

Tcl. 08-44 99

00

Tel. 08-643 40 58

Numreradc hiljctter lian ll0:2)Biljetterna, som iir onumrerade,
kan förbeställas genom insättning av
100:-/biljett på postgiro 62 86 43-9, Yeah Man. (Biljetterna finns sedan att
hämta i kassan i samband med föreställningen). Spontanister kan i båda
fallen, i mån av plats, köpa biljetter direkt i kassan på föreställnintssdagen.
rr

med

I anslutning till Showen 20/10
STOR SWINGDANSKYÄII
start kl 21.00 i Söderrålje Folkets Hus.
Kustbandet spelar upp till dans!

upprysnrngar och informatlon lärna8 8v Lonnart weaterlrnd, tel. 08-6414058.
att' Ann-charlotte Knrg tel'(ern' er' kväll) 08-991a43

GRANNKLUBBARNA

10 novembeg

kl

1!1.00,

ffitu
äM

SOLNA CB{IR'I'JM (fri eotr€)

Arae Domnems hintetl
Anoe Domueruq allsa4 ldar{nett
[Jlf Jobaqsson, piauo

Ruse Gustafsson, gitarr
Bo Stief, bas

Aage Tangaard, trummor
12 december,

kl

19.30, SOLNÅ KROG

§veriges Jazzband
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STORYVILLE

Den 11 november höqtldiighåller StockhoLms muslker mlnnel av
Storyvi.lles stängni-ng med oarad från Slussen
Mosebacke t{1 13.30
På Mr:sebacke
det. konser:ler och stipendlerttdeining.

titl

blir

i

oaraden kommer gi.veIvls Jn grat.i,s pä
Mosebacke oeh b'lrrds dessutom oä en öl.. Arr. Trad ,1azz Stockholm

AIIa rnusi.ker snm deltar

NflAStsYPARK CENTRUM
TEL 08-732 04 45
MÅNDAGSKVALL pÅ

o

npou-o

STAND-UP COMEDY

K
T
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Med LENNIE NORMAN.

"...Sveriges roligaste medborgare."
"Frustande och lråck."
"Lennie Norman är definitivt en höidare."
"...fri och frisk som en vind." GT |DAG
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RIMMAT MEN ÄNDÅSKÄMT
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En kvåll med Dramaten- och Sladsteaternskådespelaren STIG TOHSTENSSON
även känd
som "Börje" frän den populära W-serien "Svenska hjärtan." Här sjunger och kåserar han med

-

B
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PERSONLIGE
VREESWIJK

K
T

o
B
E

NICKE WAGEMYR med musiker vaskar gutdkorn ur Cornelis visskatt. PHEMIÅR på Apollo

R

Teatern, därefter turn6.
tr,tÅru

oecsxvÄLr pÅ npolLo

N

0

TEATERSPORT

E
M

B

Favorit på begåran! Denna gången med HELGE
SKOOG som inprskare ruÄn SxÅorspflqRf
TÄVLAH MoT VARANDHA BLIR DET oFÖRUT-

E

SAGBAR, HISNANDE OCH ROLIG UNDER-

B

t-tÅLt-tttt'tGt Pubiiken agorar domare

AlltiJmmp,J
fr

Stockholms ftirsta
cialskivaffar ftir
jazz ochklassiskt

Alldd

senaste

nytt!

Stor amerikansk irnportt
Vi satsar på:
personlig service
högsta !ludkvalitet
utan extra kostnad.
.Och hos oss kan du beställa vad som }elst
0ch du kan naturligtvis lyssna på våra skivor
l..taÄä.iäig.

_

-

-

-

irrirä,

Sä1,ies
KONTRABAS

P.A.

3/4,

ANDERSSON 1945.

Nytt stal I,

nVa strängar.

BiLlis
K.

$Itlll§PfrffiffiY
Tulegatan 37,

Il3

53 STOCKHOLM, Tcl:08,/32 89 88.

SVENSK

G. Asoman

07 52

/7

9?

95

Länge lev-e

hltrlren!
/,
/

Många känner kanske inte Pireniterna som de glada fyrur vi dr.
Vi är nog mer kdnda som ett
renodlat fastighetsbolag noterat
på Stockholmsbörsens A1-lista.
Pirens affärsid6 är att Yara
marknadsledande på att uweckla
fastigheter och hyra ut dem till
näringslivet i norra Storstockholm. Sveriges mest expansiva
kommersiella sektor.
Yärt mäL år att skapa en tillväxt
i substansvärdet som väsentligt
överstiger inflationstakten och
samtidigt ha en synlig vinst, som

möjliggör utdelning i nivå med
branschgenomsnittet.
Pirens fastighetsbestånd är t
dagsläget marknadsvärderat till ca
tre miljarder kronor.
Vi ses pä Jazzclub Nordost!

AB Pircn, Box 35, i82 11 DANDERYD,
tel 08-753 38 00.

VALKOMMEN TILL'FO LKUNIVERSITETET!
Täby - Valtentuna -.Österåker * Vaxholm

Folkuniversitetet - studieförbundet .i CentrumVi ser fram emot ett spännånde samrbete med JANO!

EGEN STUDIECIRKEL
,

FU:s uppgift år bl a att sprida kultur, där passar
såmarbetet lrled JANo våI in.

är ett studieförbund, tillj.ka stiftel§e.
FU är helt fristående, inga bindningar åt något håll.
FU:s huvuduppgift år folkbildning/vuxenutbildning,
främst genom studecirklar.
FU anordnar uppdragsutbildningar efter önskemå1.
FU

- Ni som spelar. tillsammåns eller plånerar
att göra det
- Ni som vill studera något t ex ur jazzens
historia och eller dess legender
- Ni som har ett gemensamt intresse och VILL VETA MER
Välkommen till
oss, vi hjäLper er att komma i-gång.
Vi kan åven betala vissa kostnader för cirkeln.
vi hår öppet vardagar mellan 09.00 - 1?.00. Nä! vi
inte är dår, går det bra ar-t lämna meddelande på
te lefonsvararen.

Vår adress: Akerbyvägen B2-84 (Storstugan) te1: 168 0B 50

Folkuniversitetet

U
h.,t-r
=:,

Kursverksamheten vid Stockholms universitet

,fftnt

Jrz2ftuaat@Dp,gr

ninb

Ordförande

UNY

GAMMAL''

PR

Birgitta Andr6e
Eskadervågen 32
L83 s4 Täby
tel 08/756 85 03
*
Sekr. o. bokningar

ANSVARIG

Jan Aberg en av JAN0's grunOare((
och fd ordfOrande i vår jazzklubb

har kommit tillbaka

Bo Nerelius
Teknikvågen L7
186 32 Vallentuna
tel 0762/706 69
748 98
*

!

Nu som PR-ansvarig. Jan har efterträtt Lars Hillborg som numera är

bosatt i PARIS.
Vi hälsar Janne

välkommen tillbaka
och önskar honom lycka
med
att sprida kännedom om JAND och
JAN0's verksamhet .

Pi - Jano
Kerstin Wallerman
Tingsvågen 3
183 4a Tåby
te1 o8/7s6 49 53

til1

r&yf"aihomrrl

R€p.o t

ggo

*
Kassör o.

(o-ko

Medlemereqint.ar
Ylargit Anneratet)t
Täbyvägen Z5B

183 44 Täby
tel 0762/503 zO
*Postgiro 192583-3

