Populär lnformation
från Jazzklubb Nordost

Ol«tobers jazziga
l«vällar är här ige n!
Program oktober 1993
3/1 0

Mikael Skoglund Duo
Bernt Rosengren Kvintett

t0/10

Anders Wihk Trio
Mia Stenberg Kvartett

t7/10

DAI{S med Lasse Karlsand Combo
och Kay Welander Swingtett

24/1 0

Safety Sax med Johan Hörl6n och Thomas Driving

Christer Krokstedt Kvartett

i1/10

Hayati Kaf6 med Limited Edition

An. Jazzklubb Nordost * Täby Kulturnämnd * Vuxenskolan * Medborgarskolan
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omväxlande och
Start den 3 oktober i vårt kaf6 med, som vanligt, ett.fint
tiil sin speciella favoritstund hos oss.
stundom swingigt p;;g;r* Hoppas aira skafl hitta
J4)i9 §'ller 15 än 1994 och det
Det är många olika aktiviteter På earrg förutom kafdkvällarnu på allvar'
ttirit riu".tiligE" f6r det firandet tar nu fart
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JULFEST blir det som vanligt kring Lucia!
kvällar måste vi lägga på en extrapeng i
Medlemsavgiften är oförändrad denna termin. vissa
ätt ekonomin skall
enffö för an vi skall få det aff gå ihop.*,Vllå"ii:,
^f:r
insats! Förutom attiag vill se Dig ofta hos
klaras. Jag vill dåirför be Dig kiira medlem o,n ä,
som passar just Dig så vill jag att
oss och att Du sjalvklart b;i^l* 4." -iät.msavgift

t*i.l:t*gig k*l

DU VÄRVAR EN NY MEDLEM !!!
förstås, det är jutaraatt multiplicera
Du anar icke vilken effekt det skuile få. Jo.d.J qgr Du
kunna göra mycket för.
300 med 100, en svinAtanOe summa som vi skrllle
inte kiinner till att det finns en iazzklubb
Det är förvanande ofta man ffäffarmänniskor som
en e*tia kraft till
och att den heter JANO Vi har diskuiåä;R
gorgrt örn som skall få oss attviramer PR-pässiga' En ny redaktör for
oss. Det iir Björn
ekrtr*d. Båda hälsas härmed välkomna.
h;;.
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Duon: Mikael Skoglund p, Martin Sjöstedl

b.

Trio: Anders Wihk p, Kenneth Holmström
Johan Löwcrantz dr.

Kvintetten: Bernt Rosengren

ts/Jl, Göran Lindberg p,
Anders Ullberg g, Hans Backenroth b,

b,

Kvartetten: Mattias Vfrndemo g, Dan Berglund
Petur "Island" Ostlund dr.

Bengt Stark dr.

b,

Anders Wihk är en helt ung man, utbildad på
Berklee, som nu startar sin professionella karriåir.
Hans grupp är en pianotrio av den giingse sorten,

Det finns gott om duktiga saxofonister idag. Framfor
allt finns manga välutbildade, välttänade, friska
musiker, som kan spela alla sorters skalor i de mest
halsbrytande tempon, i alla tiinkbara taktarter och med
beundransvärt jtimn och övertonsrik klang över hela
registret. Starkt och vackert spelar de; det verkar som
om en Dave Liebman skulle finnas till reds för varje
kommersiellt gängbar session i alla stiider över hela

repertoaren består av standards och en och annan

pigg originallåt. Trycket iir starkt, liksom uttrycket.
Följ den hiir artisten från start!

Mia Stenberg har ett brett register. Vi har hört henne i
salsabandet Kimbara, på duo med Alf Htiggkvist och
som giistsolist med Sumpens Swingsters. Med egna
gruppen Mia Stenberg Band vann hon
Folkparksjazzenför ett par år sedan. "Med en jiimn
kvalitet, med fullödighet och tekniskt drivet
framförande, visar gruppen rotter i folkmusik och
traditionell jazzmusik med utblickar mot en
stimulerande framtid för jazzen", stod det i juryns
motivering den gången. Med den nu aktuella
kvartetten tar Mia fram den mera hårdsviingande

Jorden.

Förr fanns en vildvuxnare skarajazzsaxofonister. En
Lester Young, som kunde läta litervis med luft läcka ut
genom mungiporna, medan tonen, när den småningom
började ljuda. talade jublande eller djupt sorgset om
Livet. Stiindigt samma standardharmonier, ståindigt
nya funderingar. Dåir fanns Webster, Hawkins, Parker,
Getz, Dexter Gordon. Av den softens musiker är inte
alltfor manga kvar. Men vi har haft nagra av dem i vårt
land. Och en del av dem, som finns kvar och spelar
lika bra som alltid, är den här kviillens
huvudattraktion, Bemt Rosengren. Anda sedan han
slog igenom intemationellt, som medlem av det s k
Ungdomsbandet i Newport i 50-talets slut, har han
hört tiil dem, som man omedelbart käinner igen och
lyssnar uppmiirksamt till. Han berättar något, niir han
spelar, han säger mycket, som man sedan bevarar i
minnet och tiinker på.
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Combon: Göran Larsön ts, Lill-Bength Erixsson acc.
Bertil Fernqvist g, Inrs Karlsand b, Hans

Han har jobbat m-vcket med sitt stjämspäckade
storband de senaste ären. Hos oss har han hörts bl a
med Christer Frössdn och på trio med Bengt Hansson
och framlidne Knud Jörgensen. I kvartettformat har
han lyckats särskilt fint tillsammans med Anders
Ullberg. Denne gör sin Täbydebut i kviill, och till
kvartetten har adderats den utsökte Göran Lindberg,
som inte har giistat oss på liinge och som nu är så
mycket mera viilkommen tillbaka.

Ekberg dr.

Swingtetten: Kay Welander cl, Hasse Lidström p,
Ove Rohlön g, Rune Enlundb, RobbY
Pondman dr Monika Wahlbergvoc.
Dans till tvä swinggrupper, som på intet sätt iir okända
for Täb1'publiken, Lasse Karlsand hör till foreningens
grundliiggare och Kay W kom med kort efter starten
1979. Combon med den läckre jazzdragspelaren
Lill-Bength har vi hört både som kvartett och som
kvintett med "Lillen" Andersson på tenor. Göran
Larsdn fran Sollentuna är däremot en ny bekantskap.
Kapellmiistaren beskriver honom som konstant
spelglad. "Ingen tycks någonsin ha sett honom pä slan
utan-att han har haft saxen med sig". Gladjazz alltså i Swingtettens avdelning dessutom med tongåLngar ä la
Buddv de Franco.

den här klassiska gruppen har vi valt
en duo med två mycket unga debutanter från Uppsala.
Mikael Skoglund, 14 år, spelar i jazzpianots
huvudffir4 han kan påminna en hel del om John Lervis

Till forband för

emellanåt. En av vår programkommittds talangscouter
har hört honom på en av de bättre sommarkusema i
jazzimprovisation, och hans vittnesmål publiceras på
annan plats i detta blad. Stark utveckling är en av hans
iakttagelser.
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Safetv Sax med,Jotran ffCIrt€n äch'
.ThorrasDriving:::.;l:..:::.:::

Wl:\,:g

Christer f(iokstedt

Kvaitett

'

S Sax: Heleno Rennermalm. {llf Nylön as. Per
Wallqvist. Jens Lqrsson ts. Mottias Carlsson

Henrikv Horn p, Sta./Jän Sir;din b. Martin
llikström dr plus Johan Hörlön och Thomqs
Driving tP.
Kvartetten: Christer Krokstedt tsfl,
Anders Fdrdahl g, Sven Johansson b,
Nils Danell dr.
bars,-

,lttz

Den2l13 begicks värens Jamsession, som vanligt
med hjiilp av värt Huskomp: Tomml- Lqrqqonp'
Jan Oitoison b, Ingemar Biorkman dr. FÖljande
jammare besteg i tur och g scenen:

gästsölisten, Thomas Driving, är ocksa hulnen till
äon", aldei. Honom har ni hört med bl a Kustbandet
octicugge Hedrenius. Gruppen spelar arrav l,ennie
Niehaufäch Thomas Driving, stycken av litet olika
karaktär. Bland mycket annat har man också en
tresatsig svit av Reinhold Svensson på repertoaren.

Nils Andersson tp, Kay Welander cllbars, Lars
Dahlgren ts/bars, Annä Hedat as, Bq Ganebo och
Christer Frossdn p, Pekka Linna g, Berth
Vinghammar och Tolre Randin dr. Dessutom
hadä vi inte mindre iin tre stycken vokalister i
farten: Mårten Nilsson, Leif Persson och Mia

Kvällens andra grupp iir välkiind for kafepubliken.
Ett par tre musililärare ingår dtir, vilket kan ses som
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DenTlll blir det jam igen!
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VARJAMMET

Kvällens första band bÖrjade som ett pedagogiskt
projekt i T.vresö kommunala musikskola. Efter drygt
ieni ar ochhårt arbete böriar det nu låta fint om
saxkvintetten, vars medlemmar är i 20-årsädem nu.
Kompet innehåller ett par äldre krafter och

ett intressant sammanträffande..

röeusJ,Mursr6eD€J
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Johan Setterlind tp, Ove Lundin p. Olle Steinholtz b'
Johan Dielemans dr.

"Åntligen, efter att under lång tid haljungit med
olika slorband, presenterar nu en av Europas friimsta
jazzvokalister sin egen grupp-av handplockade
iooomusikanter. Repertöaren består av kiinda och
ud'cia standards. allt-inramat i en anda som ligger Nat
Kins Cole. Chet Baker, Bill Evans nära." Så skrev

s.a;rklubb.n Faschings programbladsforfattare, när
äen har gruppen spetade där i september. Och till
detta kai vii,at Uära foga, att vi är mäkta stolta Över
Hayati, Täby'bo och medlem av var forenings
stvrelse som han ärl
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jag var paWinter Swing i Uppsala i vintras och stod i kön till garderoben hördes en pianist spela en ,
Lf.Er"i'"äirl* u, Charlie Parker's Confiräation. Det lät som John Lewis men visade
mvcket sparsmakad
""f,
av lärarnapä jazzkur.sema på Visingsö. Nu.har vi
.#ä;;äi,ä;ilii.";;; ffi ta,ra. igen som ion till eni Täby,
så passa pä att lyss:ra P1.n,i.a generatlo-ns
ffii.äi,; ilono. o"t tiaåi"t ompis hir på lazzkaflet
urd heter Mikaei Skoslund och Martin
il?iåiriiiär',!ä';. ffi.ä tro f.rtona'ringrirorn är sensätiondttt k;;;;,su.aryat
zo"o0-taret att "Micke
kommer;il
ryssnar
Ni ö'',
ff.#ääiät ii,äi#äiiAil;;;;[
i februari
redan
dem
hörde
som
Andersson
e3u,
skhverNils
rrorG,
;ä"d;;;'i,#äi,lä iTa:ui;;au,

När
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Bernt Rosengren
Sarofonisten och flojtisten Bemt
Rosengren är ett välkiint narnn inom den
svenska och intemationella jazzvårlden.
Bernt började sin karriär på 5O-talet och
blev snabbt erkiind som en mvcket
begåvad musiker.
Hans första utrikes engagemang var
1958. när han spelade med "The Newport
lntemational Youth Band". Ett par ar
senare var han med och spelade in
musiken till Roman Polanskis stora
genombrottsfi lm "Kniven i Vattnet".
Kompositören Krystof Komeda inbjöd
Bernt att spela med.

Lr

1967 fllttade han till Köpenhamn, där
han blev niedlem i tvä ryktbara grupper:
George Rus,qell5 Sextet samt DoqCherry-s

Orchestra. Äret därpä återviinde Bemt till
Newport som medlem i Palle
Miklielborgs Quintet. 1973 forenade han
sig med Lars Gullin, och tillsammans
erhöll de Svenska Grammofonpriset
1977
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har Lennart Smidfeldt i Kristianstad tagit initiativet till. Listan ska uppta de biista skivoma ur
,i:p.a"[tionen, dvs friimst nyinspelad-e produkter. Även mera betydelsefulla återutgivningar kan dock
tas med på listan.
Tänken är, att massmedia ska tillställas denna topplista fl,ra gänger om året och att detta ska bidra till ett
fonogram. För att fä underlag til lisaan anveinder sig Lennart S av ett antal
okat intreise för jazzpä
^om
i laridet, som talar om vilka n1'a skivor de för ögonblicket helst lyssnar på
kontaktpersoner"runt
Det visar sig. att antalet personer utanfor de professionella skivre_censentemas begriinsade krets. som
följer med riiutgivning ei av jazzplattor, är rålativt litet. Lennart S har där r intresse av att få med
vttärligare någ.ä l1,ssräe i sin topplistepanel. Om du kiinner dig manad att delta. skriv till:

Lennart Smidfelt
Kvamstensgatan 6

29147 Kristianstad
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Täbys egen Hayati Kaf6

i
)
Nagra och femtio är ung. Hayqti Kafe är pdd I Turkiet av judiska foräldrar, gick.i fransk och
amenkansk skola. HanTyrrn"ad. på amenkanska skivor och slog igenom som tolkare av italienska
å"f, uÅiAtonska schlagårlätar. Fians skivor kom upp på den turkiska topplistan. Säkom Ha-vati Kafe
till Sverige pä turne med Ismet Sirals orkester.
Den planerade tumön pa tre manader blev två_ är lang Ha.ylti ftl.ide aldrig m-ed bandet tillbaka till
sig pä
f"if.i.i ,t6 stannade äCt Uo4ua. sjunga med Carl-F{enrik Norins orke_ster. Ha1'ati placerade
sedan
blev
krogare,
till
p-ry
glorä"
lp.Han
Övergick
pä
Bems,
*.nrf.topp"n, sjöng
-verksamh"!
Östen Wamerbring och Janne "Loffe" Karlsson'
o.t esterUot a..,"Ut äfor Era Ryciberg- "]"

Havati Kafe bor i nu i Täb-v Kl,rkby med hustrun Helena och tvä söner.

Mia Stenberg
Mia är en profil som ofta både hÖrs och s1'ns på
lazzkafeei. Hon har varit verksam som trubadur en
hel del är eftersom hon bö4ade redan som
17 -aing. Med my cket egen musik och egna texter
harhon successiw sökt sig in pajazzens
märngfacetterade stigar.

Mia Stenberg hörs ofta i Duo- och
Trio-konstellationer och även eget band. Den här
gängen är det en kvartett vi frr höra.
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oRKESTERJOURNALEN 60 ÅN
Världens äldsta jazztidning Orkeste{ournalen fyller sextio Lr i är. OJ är inte bara landets äldsta utan också
i sitt slag sedan hopslagningen med Jazznvu, SJR:s medlemstidning, forra äret.

den enda tidskriften

Tidningen grundades av Nordiska musikforlaget 1933. Frärn 1960 ägdes tidningen av HarryNicqla!!so11,,
dess redaktbr sedan 1938. Numera drivs tidningen av en stiftelse bestäende av SJR, STIM, SKAP, SAMI
och Svenska Musikerforbundet.
OJ:s betydelse som kulturtidskrift åir enorm, särskilt med tanke på dess ensamma stiillning. Men trots detta
och troti att många av Sveriges biista skribenter iir medarbetare i tidningen har den ingen mdjlighet att
konkurrera med de kommersiella tidningarna. Tidningens ekonomi är helt enkelt för dålig, och har sä varit
under större delen av sin levnad, trots att den till stor del drivs ideellt.

Antalet prenumeranter är id,ag inte fler iin knappa 3.000, vilket är forväinande inte minst mot bakgrund av
att SJR (Svenska JazzRiksforbundet) fclrr närvarande har 100 medlemsklubbar med tillsammans över
20.000 medlemmar. Tidningen har kort sagt varit for dålig på att marknadsföra sig. Allt for mänga känner
inte ens till att den fortfarande existerar.
Orkesterjoumalen utkommer med elva nummer per år och kan endast ås genom prenumeration.
Prenumeration kan påbörjas när som helst for att sedan giilla ett år framåt. Priset for ett ars prenumeration
iir i vanliga fall 290 kr. Men nu kan vi (genom vår anslutning till SJR) erbjudavära medlemmar en
årsprenumeration för ENDAST 250 KR! Du som iinnu inte är medlem i Jano - skynda di§ att bli det
(medlemskort kan köpas varje kafekväll i kassan)!

till på alla sätt vi kan for att öka spridningen av OJ så
fylla sin viktiga funktion i svenskt musikliv. Passa på att göra en insats du också

Inom Jazzklubb Nordost skatl vi naturligtvis hjalpa
att den kan fortsätta att

genom att varje manad läsa världens iildsta jazztidning!

Allt ilazz!

€*u7

Stockhohns ftirsta specialskiraftir for
jazzochHassisla

PAPLIKSIFFROR

Alldd senastenytt!
Stor amerikansk import!

Genomsnittsantalet for betalande publik blev for
vårsiisongen 44,2 per kviill. Det är v årt normala
snitt, som har hållit sig genom ären. med enstaka
fluktuationer (mest uppåt, men även litet nerät, vid
ett par tillfrillen). Biista publikkvällar var den 3ll1,
då Nice 'n Easy och Gustavo Bergalli med Jazz
Friends spelade, tradkviillen med Eh la-bas lazz
Band och Sumpen den 414 och Lina Nyberg den
r814.

Vi *tsarpå:
- personlig*rvice - hogstaljudkvalitct
Och hos oss kan du bestålla vad sm helst
- ute crtra kostnad.
lyssna på våra slcivor igmn du beståmmer dig
kan
naturligtvis
du
Och

$mu$PrffT
Tubg.37, t13

-

S1'1t1'1'n

53 STOCKHOLII, TFN:(8612 8988
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Anders Wihk Trio
Anders är 26 ar och kommer frän Arvika i Vämrland. Han har en stark kiinsla for klaviaturen och
dess möjligheter. Han har.prö^vat pä allt ifran reklammusik till betydligt mer avancerade utfll,kter
inom jazzmusik_e_ns omräde. Sin pryotid gf orde han hos Charlie Norman niir de bada upptrtiride
tillsammans på Hamburger Börs i Stockholm. I Göteborg vann han vid l7 ärs älder finalen i
folkparksforums tävling pä Liseberg.
Fem ar blev det sedan på Berklee College of Music i Boston, USA. Där studerade han saväl
"commercial writing" som alrangering, komposition och "peiformance". Lärare var bl a Jon
Alridge, Gary Burton, Ray Santisi och John LaPorta.
Anders har som solist och med sin jazztrio framtritt pa scener bäde i Sverige, USA och Japan. Pa
Skansen i Stockholm har lan varit gästsolist tillsammans med trurnpetaren Urban Agnas och Bengt
Hallberg/Ame Domndrus kvintett som kompband.
Om Jrumslagaren Johan Löfcrantz siigs det att han inte har släppt trumpinnarna sedan han fick dem
vid 3 ärs älder. Han är nu 23 är och är fodd i Södertälje. Musililinjen på gymnasiet var ett sjalvklart
y4 Iq, närvarande g{ hqn det fiärde oc_h sista året pä den individuel'la musikerlinjen pa
Musikhögskolan for bl a Petur "Island" Ostlund.

Kenneth Holmström, nu 28 är,
bö4ade sin musikaliska bana
som rockbasist vid 13 års
alder. När han var I 7 ar antogs
han

till musiklinjen vid

Igesunds Folkhögskola i
Arvika for tvä års studier..
Examen blev det vären 1990
pä musiklärarlinjen i Göteborg
där han studerade till

improvisationspedagog. Hans
lärare där var bl a Anders

Jormin. Matz Nilsson och
Gunnar Lindgren.
Kenneth Holmström har spelat
tillsammans med Anders Wihk
sedan 1986 och är numera
tnons givna basist.

Pä bilden ser vi fran vänster
Anders Wihk, Kenneth
Holmström och Johan

Löfcrarfiz
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Den 4/4 var det tradjazzkvdll med två
orkestrar frän Roslagen: Eh la-bas JazzBand
och Sumpens Swingsters. Sistnämnda band,
som debuterade hos oss, fick oannonserad och
populiir förstårkning. då allas var Mia
Stenberg satt in och sjöng ett par lätar.

Miissingslåppar smakar den
blä frukten
snurrar i svart bakelit
Bunk Johnson forst hos tandläkaren
när en bibliotekarie i New Orleans
frenetiskt söker en fonografrulle
med Buddy Bolden
snurrar i svart bakelit
en röd etikett ska just somna in
och hörs gnola "A kiss to build a

Den l8/4. då Lina Nyberg Kvintett giistade
oss, hade vi också gliidjen att fä en
oannonserad gästsolist : Viirldsbekante
Gustavo Bergalli befann sig i pubJiken och
hade trumpeten med sig. Han satt in i de sista
lätama for kvällen, som därvid fick en extra

dream on"

Allan Botchinsky tappar sin sordin
när Clifford Brown uppvaktar
den rödhåriga
Miissingsläppar

l.vftning.
Det lönar sig aft gå

ALLA kviillar

pä

Jazzkafeet: Man vet aldrig i forvag vad som

kan hiinda!

Roberto Diinkelberg
Ordsammanstiillningen messinglaeber
smager förekommer

i Klaus Rifbjergs

länga dikt Camouflage, 1961

SAFETY
rnEd

JOHAN HÖRLEN

SAX

OCh

shoK€c€nntyu)cer6

THOMAS DRIVING

Safety Sar bildades 1988 av Hans Romin, liirare i Tyre-sö -k-ommunala musikskola. Iddn till gruppen fick
han efter en konsert med ungdomsorkestem Tyresö Blas. Ur den bildade han en mindre SruPP_:_
bästaende av fem saxofonistlr, for att de skull-e fä möjlighet att utveckla sitt 'Jazzspel". Ar 1992
ilitO.tua.r bandet kulturstipendium av Tyresö kommunbch nu fem ar efter starten har man hunnit bli
ordentligt ihopspelade.

Man har byggt upp en repertoar för fem saxar, till största delen bestående ay "gamla goda"
iazzstandai:ä's-- v'aifor konserten torde bjuda på ett och annat kärt återhörande - men också
"specialanangerad
musik for saxofonkvintettbch folkmusikinspirerade s§cken finns på repertoaren.
Gruppens sammansättning har varit relativt oforlindrad sedan starte^n ]Jnnställninge.n pt konserten den
24 oktober är i stort sett sämma som när gruppen bildades (altsaxofonisten Josef Driving medverkar
inte i konserten och Ulf Nyl6n - också han aifsax - har tillkommit). Gruppen består_i sin helhet av:
Helena Rennermalm, Ulf Nyl6n altsax, Per Wallqvist, Jens Larsson tenorsa.r och Mattias Carlsson
barytonsax. Kompet kommör au bestå av Henrik von Hom piano, Staffan Sjödin bas och Martin

Wikström trummor.
iira gästas gruppen av två solister från de^stora j.azzscenema: altsaxofonisten Johan Hörlön
o"n"ffrornu. DivingIrumpet. Den sistniimnde har for ovrigt redan gäistat JANOs scen. Han iir dessutom
ktud fran Gugge Hedrenius Big Blues Band.

Dagen

till

Johan Horl6n, en av de ledande i den svenskawga jazzvärlden spelade tidigare i trumslagaren Fredrik
Nordns band.'Numera hörs han bl a i Stockholmlaizorchestra och i sin egen kvintett med Peter
Asplund, Esbjörn Svensson m fl.

Boka in söndagen den24 oktober for en kväill med traditionell saxofonmusik - och kanske en och annan
överraskning -1 stillskap med Johan Hörl6n, Thomas Driving och Safety Sax.
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Hur man tur

sig till Ttiby Juzzkafö--.

Till höger återges en del av
Karta 18 i Telefonkatalogens

ENSrA

Gula sidorna.
Om man ftirdas i motorfordon
är det E 18 man ska ta - den är
här försedd med sitt gamla
namn, E 3.
Om man kommer från
Stockholm åker man via
Roslagstull förbi Riksmuseet
och Morby Centum, följer E
18 och tar av vid den
trafikplats, som är skYltad
Täby C. Följ Centralvägen
västerut och.sväng sedan åt
höser in på Ostra Banvägen.
Oai det stpr Tibbleskolan
påkartan svänger man vänster
öch åker Attundavägen till
andra b:et i ordet Tibble kYrka.
Tag diir till höger in På en liten
väg, vas namn inte står På kartan, nämligen Attundafiiltet.
Jazzkaf€et ligger i
Förening sgården, Attun dafiiltet
12, i Bibliotekshusets sYdöstra
hörn. Man missar inte gärna
bvssnaden. för ordet Bibliotek
siåil stora bokstäver längs
med hela fasaden, som vetter
ut mot Attundaftiltet (ett stort
parkeringsområde. med
grati sparkering dYgnet runt).

Åker man kommunalt kan man
välj a Roslagsbanan från
Stockholm Östra. Man kan åka
mot Vallentuna/Lindholmen
och stisa av vid Tibble hPl
el ler mät ÄkersberguÖsterskiir
och stiga av vid hPl TäbY
Cenffum.
Ett flertal busslinjer finns
också, t ex 614 eller 604 från
Danderyds sjukhus till hPl
Tibbleskolan.
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Måndag 4 oktober kl 19.30
Fria Teaterns Foaj6, Högdalen

Jazzcaf6 Syd
Anders Wihk Trio
Entr6 50 kr inkl kaffe

Måndag 18 oktober kl 19.30
Fria Teaterns Foaj6, Högdalen

Jazzcaf6 Syd
Storbandet inleder jamkväll
Fri entr6. Kaffeservering

Söndag 31 oktober kl 13.00
Rågsveds Folkets Hus

Orkesterparad. Fri entr6
Servering av smörgåsar och drycker

Måndag 1 november kl 19.30
Fria Teaterns Foaj6, Högdalen

Jazzcaf6 Syd
Kenneth Kvist Kvartett
Entr6 30 kr inkl kaffe

Kay Welanders Swingtett spelar upp vid danskvållen i Täby Jazzkafeden 17 oktober
Pä bilden ser vi frå,n vänster Kay Welander, Rune Enlund. Robb-v Pondman, Hasse
Lidström och Ove Rolön

Kay Welanders Swingtett
vill bevara den musikfolrn som på 30- och 4O-talen blev berömd kanske
Benny Goodmans smä grupper fräur trio till sextett. Gruppen -spelar
gönom
klarinettrsten
framfor allt
helst välkiinda evergreens ur den amerikanska populärmusiken men är inte heller främmande for de
nägot mer modemiserade tongängar som utvecklingen inom jazzen skapat.
är en kammarjazzgrupp som
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Hallå alla JÄNO-medlemmar!
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14EDI-EHSMgA TT
En av de många fördelama med att vara

JANO-medlem är den kraftiga rabatten
till Täby Jazzkafe. Vi
JANO-medlemmar kan ocksä fli rabatt när vi
besöker andra SJR-anslutna klubbar i
Stockhohnsornrädet - det finns ett tiotal
sädana. (Medlemmar i dessa klubbar ftir
naturligtvis ocksä rabatt hos oss)

påentrdavgiften

Aktuel la grannforening ar:

Birgitta Wkander
Palissadgränd 60
183 46 Täby

7685764 (b)

Björn Strandberg
Ellagårdsvägdn 12
183 38 Täby

7687825 (b)

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
183 44 Täby

51050320 (b)
6354330 (a)
6270036 (fx)

Bo Nerelius
Teknikervägen 17
186 32 Vallentuna

5117066e (b)
51173315 (a)

lazzklubb Fasching. Kungsgatan 63
Jazzklubb Syd, Rirgsved, tel 654 19 90,
Barbro N-vlander
Jazz

i Österaker, tel 540

620 36 (h), 540 635

83 (b) Lars Äkesson
Sundb-vbergs Folkets Hus. tel 29 27 13,

Lennart Enrvall
Haninge Jazzkafe- Folkets Hus Handen. tel
501 240 01, Häkan Sk-rtt
T1'resö Jazz

Redaktör:
''PIJANO''

Anita Ekstrand
Fregattvägen 12 4tr
183 53 Täby

& Blues. tel777 00 40, Urban

Loinder
Botkyrka Jazzklubb CafFan. tel 778 40 60.
Bengt Peters
Spanga Folkan,

tel28 28 20. Kjell Fernstrcim

Solna, tel27 67 02, Barbro Matsson

+

Täby Jazz Caf6

Söndagar 18.30 - 21 .30
Föreningsgärden

t2

