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Hej igen, alla .iazzvänner!

stiger, börsen faller

och CarIss0n lämnar in sin regerings avskedsansökan til.I talmannen Peterson, Gorbi.e och Högsta
Sovjet avskaffar kommunlstpartiets ansamrätt och 0st- och Västtyskland är oå väg att återförenas.Jag tar mig för 0annan,

Ränt0rna

vilken start oå 1990-talet!
Mitt i all denna tilltagande osäkerhet stär JAN0, drrlgt tio
år ung med tju0otvå fina .iazzkvälIar 0er år 1Förenlngsgårdens
iJANO

ånoar pä och kör vidare.

iVerksamheten fortsätter säkert att utvecklas! Det är min beistämda tro. Efter mycket inre diskussioner har jag bestämt mig för
iatt lämna nlats för andra stora jazzvänner att vara nägra av
cylindrarna huvt:dmotorn. Jag knrnmer således att avgå s0m föreI

I

i

vid ärsmötet u slutet av mars. Det har varit
väldigt roligt att delta i alla varianter av JAN0-arbete: från
ningens ordförande

,,,ii

slickninO av frimärken, kopiering av föredragningslistnr, g{,fischering, förhandlingar med väran Kulturförvaltning, med andia
sponsorer, äta middag hos Kersttn med James Moody och Ake
Johanss0n, orata en strtnrl med Chet Baker över en kopp kaffe om
hans "reuni.0n" med GerrV Muiligan i Carnegie Ha11 1976 tiil inköo oä JarIa Partllager av Mums-Mums för försäI.jning i kafeet,
f ör att bara nämna något. av aIIt det roI iga. Detta s,läIvf allet i
relation med a1la trevliga, krävanrle, soännande och roliga mänskor
som jag Oenorn jazzen i JANO mött och biivit bekant med.
Jag lyfter pä hatten och tackar Er alla för styrelse- och ordföanrJetiden l iksom även f ör kaf f ekokningst, i den i JAN0 och ser nu
ram mot en god framtid f0r JANO s,lä1v och en bra til1var0 som
IIdeles vanlig medlem i föreningen.
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. Mörets öppnande
rdp
2. Mötets beghöriga utlysande

c*f
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1

3. Fastställande av dagordning
4, VaI av mötesordförande
5. Val av m0tessekreterare
6. Vat av 2 justerare, tillika

rÖsträknare
7 . Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga 0m ansvarsfrihet för den avgäende styrelsen
10. Nya frågor, motioner och styrelsens förslag

11. Bestämmande av ärsavgiftens storlek
12. Val av styrelse:

a/ 0rdförande
b/ Vice ordförande

c/

Sekreterare

d/ Kassör
e/ I ordinarie

/

Iedamöter

3 suppleanter
13. Val av 2 revis0rer jämte 1 revisorsuppleant
I

ti11 nästa ärsmöte
14. Val av valberedningskommittE
15. Övrlga frä0or
16. Mötets avslutninq.

tiIl

nästa ärsmöte

r"",

VER KSAMH ETS B ERATT E LS E
FUR JAZZKLUBB NORDOST

1/t

1989

31/12

1990

Vid Jazzklubb Nordosts årsmöte den 25l9 1989 beslöts, att
klubbens verksamhetsår i fortsättningen ska sammanfa'lla med
kalenderår, i stället för, som tidigåre, budgetår. Denna verksamhetsberättelse omfattar därför endast sex månader.
Medl emsantal

Den 30/6 1989 var föreningens medlemsta'l 3s5, varav 29 medlemmar bodde i vallentuna. l,totsvarande siffror den 31 /12 19g9 var
392 respektive 30.

Anslutna grupper

vid halvårsskiftet 1989 fanns 43 jazzgrupper där medlemmar i
ingick. Motsvarande siffra vid senaste årsskjfte var 44

JANO

grupper och 2 so'lopi ani ster.
Styrel

se

Styrelsen har bestått av car'l Zachrisson, ordförande, Tommy Larsson
vice ordförande,_Bo Nerelius, sekreterare, Birgitta Andr6e, kassör, Kerstin [,lallerman, Lars H'illborg och Jan öttosson. supplean-

var- l'largi t Annerstedt, Jan Berg och Bi rg'i tta hli kander.'
Bo Nerelius har ansvarat för programbokningän, Kerstin l'lallerman
för medlemstidningen PI-JANO, Lars Hillborg för pR-verksamheten,
Jan Ottosson för förstärkeriet och Marg'it Annerstedt för medlemsregistret. vid styre'lsens sida har ett programråd arbetat, där
Carl Zachrisson, Bo Nerel'ius och Leif persion ingått

ter

Styrel sen har hål

I

it 4 protokol I förda möten.

Täby Jazzkaf6

under hösten hade Täby Jazzkaf6 1l programsatta kväl'lar. Kvällarna delades i två de1ar, vanligen med två jazzgrupper varje kväll.
En-halvkvä]1_ägnades_åt jamsession, en paus i en-kväil åt jåzzfrågesport. _Två kvä1'lar var dansanta och en halvkvär1 gjordes
ett första försök med visning av jazzfilmer, ett försö[-som
sl9.g mygfet väl ut. Publiksiffran blev 42,4 betalande per kväll,
vilket ligger på vårt normala genomsnitt. vi kunde dock konstatera en ovanligt jämn fördelning mellan kvällarna, med bara en
kvä11 under halva genomsnittssiffran. Fördelningen mellan ol'ika
kategorier av jazzgrupper var fem professionel'la och fjorton
lokala grupper.

tJ

Jul

fest

I sedvanlig ordning arrangerades en julfest i Bergtorpsskolans
matsal den 9/12 1989. Julfestkommitt6n hade även denna gång
ordnat med musikaliska happenings och Luc'iaupptåg. För dansmus'iken svarade Crazy Rhythm och Soul Clinic med Gerd 0ttosson.
Ekonorni

Inflationen är snabb i landet, och våra inkomster har svårt att
hålla takten med utgifterna. En uppjustering av våra gager har
varit nödvändig. För att förbättra inkomstsidan har siyielsen
beslutat genomföra ett nytt system för inkassering av medlemsavgifterna. Dessa er1äggs nu terminsvis i stä'llet för, som tidigare,
årsv'is. Vi har inte märkt några egentf iga negat'iva reaktioner
från medlemmarnas sida på denna förändring.
För framt'iden kommer vi sannolikt att tvingas öka våra intäkter från
privata sponsorer, då de kommunala bidragen knappast kan bli
avsevärt högre, med tanke på Täby kommuns finansiella 1äge.
Sl

utord

Styrelsen har haft ett bra halvår, då verksamheten varit stabil
och alla krafter kunnat samordnas på ett bra sätt under vår
utmärkte ordförandes ledarskap. Svensk jazz blomstrar, yngre
utövare och lyssnare tillkommer mer och mer, de lokala jazzgrupperna utvecklas på ett mycket g'lädjande sätt. Styrelsen tackar
därför med tillfredsstä'llelse för sig och ser fram mot ett
nytt, lovande decennium.
Täby den 26/3 1990

Carl Zachrisson

LEVANDE JAZZ PA VISINGSO
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I JAMMERIET

I

vi har alltsedan vår klubbs grund-, I
Det

1äggande_haft s.k.Jam Sessions.
är en helt naturlig verksamhets-,_,
form en förening, där en femtedel

I
t
i
I
av medlemmarna siälva mus'icerar. I
Faktum är, art det ailra första
I
evenefianget på vårt Jazzkaf6 var
I
ett iam, som hölls i maj_ 1979.
-1.:--_ I
hill^jamkvä1111: ylltig.n

jä;"'="

l:d1!_l.I^yl
en
såns varje ,aloiä'l'"i;'Å;lå,
på söndagseftermjddagarna en_tid,
och under en kortare period 1åg

sedan

jam-verksamheten nere. Men
vi iammat, regel-

hösten 1985 har

Hlo?l;,1';I'l?H,Tt3.nl;[fi.?oi3i
ningen. De två senaste gångerna är
det Tommy Larsson,Vallentuna Vice,
SOM hAr AgCrAt JAM-Värd. DEt hAr
fungerat bättre än tillförne. Fler

iffi;;-a^-'åöärs'in har inrunnit-sis
'

öch det har visai iig mti:rist atthål]a ihop det hela
en-in;;å;;.;i-f;rrir.uiiir. ånÅåtl
de medverkande har uppvisät
spridn'ins
-r' '-" "'J från mainsii^eam ti t

[iII

"

rå't

rtil-

modern

bebop.

1

Förutom jnstrumentalister av alla
de slag har ocskå vokala förmågor dykt upp. Senast, den 8
oklober, gick't.ex Jenny i kaf6serveringen upp och rgv av All 0f

Me till allas förtjusning.Och en
musiklärare, Gulleii Sveässon,

II

!
I
I
|

II

är det skönt klingande namnet
pa ett jazzhistoiiir<t seminarium
vid Braheskolan på Visingsö.
Det är Gunnar iiHåir.. Bryd,;

svensson, som ai-cäntral"på.sonen. Han-s.i sJatv-ievanae
musikillritruilöner och berättar
minnen från slti franaelserika
mus.ikanttiv.
iir-Åjaip'iu.
f'ul också grammofoi o.f,"iii*,
och fran unäeritåai u, en jazz-

riir

g.rpp, aår-ui.i-Jär,,r'Hö-å;

?ftll: flåir3'l'å.i'llu'fi13'1r..

seriinariet rur.-Mun ku;-å.ii;
och åtnjuta f,"ipeniion för
t . 00: -- , iti.-a;bb;i rum är
priset göO:- gr;håilofan ]ämnar
1

aur:ffi,,59)ilililg:;

I

I

JAZZRESA

TILL

på te1 .

LENINGRAD

I ll,ll':!il::ljlg-!jlj yll
I :t!l:..9:?,lT:ti?rl,Lgllllglud
I i^l:lllli 91Y arransörerna
1å-lvckat
I f:ylluir lll .l!ig!n:
D:n,
I lilltl.löf

|I

II
I

?k1

??

Tu::,?ät,,9:!-uX:-?li::l
jazzk'lubb
1.695:- Haman Resor och !]1f
cr-__^_!o.Stampen står för arrangemanget.
a._.

Mera upplysningar genom dem'

LYSTRTNG JAIVII4ARE..
".DAX IGEN ! ! !
.================================

'Gaml-a som nya, prövade

oprövade,
r veteraner liksom proffs,och
medverkade tillsammans med ett
innärliga
och ytterligare spe1are....Nu är det
halvt dussjn aV Sina elever.
. dax
igen. Spel på slak lina eller
som
det
hetär på ,amerikanskar ...
Totalt hade v.i faktiskt nitton
^l
Jam-session.
ql
jammare den kvällen, och det
Sätt redan nu ett kryss
i
manackan
för
den 11 mars. Kompet
svängde förträffligt!
,t
fi.:ffi"x"illigå,nj;g:}i:,' jå*il:"å[.o"_
vi ser med rörväntan r.u, .,ot {
jammet den 11/3, de Tommy Larsson

basar

för sin tredje jamkväll.

son vid ståbasen och Tommy ,I'yf fe'
Larsson bland tangenterna.

Låtarna är de vanliga...givetvis
blandade med unika övanligheter

nästan ingen hört ( i varje fal1 som
inte
kompet ).

Tag med instrument och Du kommer in
gratj-s. . . , packar Du upp detsamma
det säkerligen en ?ppiåa...uppe påfås
scenen bjuder vl på fritt
i samt_
liga tonarter utom de elvakomp
srrår""tä..-.
Välkomna ! ! !

Er tillgivne

Huspianist

PROGRAM

1g 9"fr

TABY JAZZCAFE

Söndagar

t(I

1B

.00

21 .00

Föreningsgården, Bibliotekshusel Täby centrum
11/3

Lasse Karlsand

18/3 T L 0

Show

B S B Ulf Adåkers Ballads,
Standards & Bl ues

Jam Session

§howen;. Lj I 1 -Bength. Erjxon k lav/acc,

Lasse Kailsand b, plus
överraskn i ngsarti ster !

diverse

_/

TL0

: Christer Krokstedt s/fl

Anders Färdahl

ti11 janrmet: Tommy Larsson
p, Jan Ottosson b, Ingemar Björknra

Huskomp

Nils Danell dr.
BSB

är tillbaka, inte
precis för första gången och säkert inte för s'ista. Han spelar

Lasse Karlsand

kontrabas nuförtiden, och han
har en välkänd förmåga att hitta
högi ntressanta spel komp'isar.

har g'lädjen se vårt v'id
det här laget väl inkörda huskomp. Det har fungerat bra, och
v'i fortsätter att satsa på
det. Plats för alla stilar,
Jammet

och alla instument - även kompmusiker är välkomna att byta av
de ord'inarie, efter de första
fyra 1åtarna eller så. Som vani

'ligt är det gratis entr6 för alla

25/3

!

Dansant

afton

med

Dansette och l4årtens Jazzl i ngar

voc.

st p, Christian SPeri ng b

I

Täby kommunala mus'ikskola finns
numera så många fina jazzmusiker
som lärare, att man kan ställa
upp den utsökta kvartett som inleder den här kvällen. Man har

givit en serie lunchkonserter
i skolorna, och nu får alltså

även Jazzkaf6pubf iken chansen
att höra gruppen.

f

Adåker har länge sysslat

s.k fusionsmusik,

med

med ganska

mycket e'lektriska och förprogrammerade inslag. Men, som
alla våra 'lyssnare i Täby vä1
vet, så har han a1drig s1äppt
den akustiska mus'iken med bebopförankring. Det minns vi, som
hörde honom med Jazz Friends och
med Christer Fröss6ns grupp
Criss Cross. B S B är en rela-

nystartad kombination,

som

bl.a har låtit höra sig i radio

och på Fasching. En högintressant
proffsgrupp, konstel Iationen
Adåker-Rundqv'i st är garantenat

fantasti

sk

!

Mårtens: Mårten Holmberq cor"-Pugt
igen att röra på sig t'ill
Michael Söderlund ts, Häkan
Rosenqvist g, lvlartin t,lulff b Eonerla av två på1it1iga festfixarband! Dansette hai vi int
Ingemar BjöFkman dr.
^,
hört på ett tag, men i,lårtens har
,9r§,
varit mera regelbundna qäster oå
kaf6et. Det blir sång i första avdel ni ngen och sw.ingsianAarareoertoar i den andra, älltsammansrj

ranterat

Höddi Björnson

Petur "Island" Ustlund dr.

tivt

Dansette: Torbjörn Gustavsson cl /as
Torsten Sjöd6n p, Sven Andersson b
Mats Lindström dr, Lisbeth Bäse

g,

: Ulf Adåker tp/t1h, Gösta

Rundqvi

janmare

Täby Lärar-Orkester

motionsvän1

igt

!

Ett annorlunda musikinslag i JANO:s högkvarter bjuder Täby
musikklass 68 på då
dom kommer att presentera en musiksoard

med körsång och allehanda rnusikaliska
framträdanden.
Du som tycker om musik, passa då på tillfället att träffa morgondagens musiksnillen från
nordost-regionen.
Kom till Föreningsgården, Bibliotekshuset,
Täby den 16 l3 kl.
19.00.
Kaffeservering hittar
du på samma plats.
Entr6: 20 kr.
Ungdom 10 kr.

Lhge leve

kuhrcn!

Mänga känner kanske inte Pireniterna som de glada fy"ar vi dt.
Vi är nog mer kända som ett
renodlat fastighetsbolag noterat
på Stockholmsbörsens Al-lista.
Pirens affärsid6 dr att Yara
marknadsledande på att uweckla
fastigheter och hyra ut dem till
näringslivet i norra Storstockholm. Sveriges mest expansiva
kommersiella sektor.
Vårt mäl dr att skapa en tillväxt
i substansvärdet som väsentligt

överstiger inflationstakten och
samtidigt ha en synlig vinst, som

möjliggör utdelning i nivå med
branschgenomsnittet.
Pirens fastighetsbesrånd ät i
dagsläget maiknadsvärderat till
tre miljarder kronor.
Vi si:s pä Jazzclub Nordost!

AB Piren, Box 35, 1'821'l DANDERYD,
tel 08-753 38 00.

GRANNKLUBBAR

7 mars kl 19.30
Skytteholmssalen, Biblj oteket
Onsdagen den

Solna Centrum
A1f Bybrants kvj-ntett + Jamsession
t

2 aPril kl 19.30
Blograferr Skytten So1na Centrum

Måndagen den

Claes Crona
Arne ldilhelmssorl, Pelle Hult6n
Biljetter BO: - säIjs vjd lnganger)
men kan också bestäIlas hos
Rolf Brate tel oB/27 60 26 eller
Barbro Matsson tel oB/27 67 02.
SCOTT HAMILTON,

JAZZKLUBB VAST

har sitt högkvarter på Folkan
Spånga, ger en konsert varje
månad. [{an satsar på mycket vä1kända proffsartister. Den 1Bl3
kommer Barney Kessel med Fernströmtrion och den 22/4 Svend Asmussen.
som

i

Det kostar att ta in attraktioner
av den kalibern, och det avspeglar

sig i biljettpriset,

men man kan
köpa båda de här konserterna för

paketpris, relativt

facilt.

R'ing

Kje11 Fernströnr 08-28 28 20 (h)
eller 98 25 25 (a) för vidare
'informati on !
HANINGE JAZTKTUNB
c/o Olh Frisk
Vlkinoorösen 2l
r 3ö tr3 Hnrunc*

Jåf,.Z

,l0u

fortsätter oförtrutet sin omfattande
verksamhet. Jammen är i vår begränsade
ti I I sex stycken, ett ägde rum i
februari, övriga hålls på föliande
datum: 2/3 - 1513 - 30/3 - 9/4 och
8/ 5. Samtl 'iga i Rågsveds Fol kets
Hus

,

,
för 'i år är ett

v'id T-stati

onen

.

Nyhet
i Högda1en, som ligger en hållp'lati före Rågsved. Där håller man
titt i Högdalens Teater, bredvid
kyrkan. Det blir en kväll varje
månado vad som återstår är 6/3'
3/4 och B/5. Kafäerna börjar
kl . 19.30 och det bl'ir två grupper varje kväll. Dessutom ger.
klubben i vanlig ordning gratiskonserter runt om i de södra förorterna, i samarbete med de lokala
kul turkomm'itt6erna . Iri o Ex Tempore med Bengt ErnrYd och Ang'la-

spel har framträtt

(

kl . 1 9.00
Jazzkafä

i

februari,

dän 2513 kommer Rena Rama t'il l
Brännkyrka församl'ingshus. Det
är en söndag, konserten böriar
kl. 15.00.

Krönet på Jazzk'lubb SYds utbud
(o-ro brukar vara 0rkestermönstringen'
en jazzfest, där de bästa lokala
banden ställer uPP. Det evenemanget var från börian årligt'
men nu tYcks det bl i återkommande
en gång varje säsong, nu nerfilast
den- 1 1/3, med start kl . 14.00
i Rågsveds Fol kets Hus, då drYgt
havl duss'i net grupper medverxar.

Den 26 mara har vi Eredrik Norån med eitt ungdomliga entusiagtiska Band, med saxofonisterna .Tohan Hör1en och ,foachim Milder, pianospelande Karl-Fredrik orje, Hans Backenroth, bas och Fredrik
Noren sjäIw på trummor.
Vem som skall spela på jazzcafeet den 23 april är i skriwande *'
stund inte klart .
6----=__

{__-'

EntrSn är tiLl
för övriga.

det överkomlJ.ga priaet 30:- för medlennar och 40:-

vi skalt också ha några filmkvällar i Folkets Hus under våren
Hör oes oekeå varJe lördag i "Haninge .Jazzradio" d v e klubbena
aändningar mellan kr 14 och 15 på fiekveneen 99,5 MHz.

;d3

+s' /
./

AlltiJaznl
ftir

Stockholnns första

juroch
Alldd

nytt!
Stor amerikansk import!
senaste

Vi satsar på:
personlig service
högsta ljudkvalitet
Och hos oss kan du beställa vad som helst
- utan extra kostnad.
Och du lcan naturligtvis lyssna på våra skivor innan du bestämmer dig.

Tulegatan 37,

ll3

53 STOCKHOLM,

Tel 08/32gggg.

*****************li****'********************il.*****.r***r.***.**************.x***********i
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TORSDAGSGRUPPEN T
*
lar sig ett

jazzimpro-

I
visatörerl so,, iamiai ,urjä iorsdag I
kl. 19.00 i Åvaskolans muiiksal. " +
Salen 1igger i annexet, ion iiql
i
ger närntäit Roslags Näiby. Man'
I
sar in rrån 3ärnvåssiia;:^lä;it
mare upplysningar får man av
Sören Linägren-08-756 25 71.
I
Alla intresserade är välkonrna t
att delta i övningarna, a11ra
i
väl komnast är basister och
f
saxofonister, säger Sören.
I*l
kal

gäng

BARNEY KESSEL

ti I I Sverige 'i mars, Dch
månadsskiftet mars-apgi1
kommer han att ge ett tvådagars
gitarr-seminariurn i Täby. Vuxenskolan och TMI står för arrangekomnrer

i

Tfl:y:l:
åäl;;U.lå,lonåi,av
5u 5u el ler
:I?l9l'^uö-/5u

vuxen-

758 54 04.

&****'****li****t************'***********1**.r***,****t*,***********r***********ri*******l

"Håkan Theorin, som spelar alt- och tenorsax är intreserad av att komma i kontakt
mednågon grupp som har behov av utökning och som repeterar på mändagar. H!
som låiser noter obehindrat, kan även biclragimed uo-urb.t n o a-yt i man ai, tid.
AIla intresserade ombedes ringa på tel 75{2488(dagtid) eller 0Z62-27665(lö, sö)."

ANDRINGAR

FOLKPARKSJAZZEN

vanligt bf ir det mindre föri gruppernas sammansättning, jämfört nred de sättningar vi publicerar i medlemsbladet i förväg. När det gäller
Som

ändringar

dansanta aftonen den 28/1-blev
ganska rnånga förändringar,
beroende på att vi håde en ganskä
gammal uppgift på Jazz Ambaisadors.
Där var kompet och sånggruppen

det t.o.m

rätt

angivna, medan reilen'var
mindre rätt. Således hade v.i Staffan
Hellström och Lars Lind på trumpet i st f H0 0berg och Jan Frohnr.
Gunnar l,llelander spelade tb, och
i saxsektionen fanns per Garberg
och Jan Berg i st f Tomas
Rynel I och La rs Hi 'ldi ngsson .
Samma_afton, den Zg/1, spelade
Fossilerna med förväg angiven
sättning, sånär som på-Holger
Stegfel dt, som 'inte i ängre-är
med det bandet.

i

i

Den 4/2 hade Adams Grop rned sig
en överraskningsgäst, och en värkligt prima sådan: Sångerskan
Marie Ward. Git Skiöld, som också
sjöng samma kväl I , hacle Jan
Adefelt på bas.

Den 11 / ? f rantträdde New 0rl eans
Express för första gången på
Täby Jazzkaf6. på klarinett
hade man en v'ikarie, Jan
Turevicz.

påminde

vi om i vårt förra

nummer.

25 g:upper skickade.in demokasetter och fem bl ev uttagna av
jury, bestående av Robert
Törne
från SJR och Rolf Theorin från
Fo1 kparkernas Central organisation. De fem lyckliga fick nrötas
i en stor riksfinal i Orebro
den 10/2. Fjnalisterna var:

en

Jerker Johansson Kvintett, Malmberget

WSB-Output, Visby

Cam'illa Ringquist Kvartett, Stockhol

m

Leif

Segerberg Nonett, t{jö1by

Torbjörn Gulz Kvartett, Göteborg
Segrade

gjorde (vitsigt

nog)

Leif Segerberg. V.i känner [il

I

gruppen, dom har sänt en demo
också till vårt programråd. Nionnnnabandet är ett väl repeterat
sådant, bestående av storbandsrutinerade personer från Linköp.ing,
Mjö1by, Finspång, Motala och
Tranås. Storbanden i dom trakterna
arbetar mycket ambitiöst, och
Nonettens med'lemmar har haft för-

att

månen
coachas av sådana namn
som Thad Jones, Clark Terry, Ernie
lnlilkins m.fl, som antingen repeterat och/eller framträtt som gäst-

solister.

Bandledaren

själv är

tenorist , sättn'i ngen är s . k
B-sättning med dubblerad trumpetstämma.

Gratt'is

, Götal and

ffi
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SKIVMASSA
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CLUB 18
10.00 15.00

"Samlingslokalen" Längholmsgatan

17

Det f inns kaf f e, öI , Iäsk, smörgäs , bullar och [<akor .
Utöver mänga 78-varvare kan Du köpa EP- oeh LP-skivor.
0m Du har sklvor att säIJa, gär det att hyra ett bord
för en mycket bil}lg oennlng, ring I sä faII
Per Ivar Ahlströmt a8/12 17 11.
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- Kursverksanheten - studieförbundet i

Vi ser fram emot ett
KV:s

Centrum.

spännande sanarbete med JAN0!

uppgift är bl a att sprida kultur, där
samarbetet med JANO väl in.

passar

!

- Ni son spelar tillsammans el1er planerar
att göra det
- Ni son vill studera något t ex ur jazzens
historia och e1ler dess legender
- N.i son har ett gemensamt intresse och VILL VETA

MER

stiftelse.

KV

är ett studieförbund, tillika

KV

är helt fristående, inga bindningar åt något hål1.

(V:s huvuduppgift är folkbildnlng/vuxenutbildning,
främst genom studiecirklar.
KV anordnar uppdragsutbildningar

EGEN STUDIECIRKELI

efter

önskemål.

vi hjäIper er att konma igång. Vj. kan även
betala vissa kostnader för cirkeln.
VÄLKOMMEN;

Vi har öppet vardagar mel'1an 09.00 - 17.00. När vi
inte är där, går det bra att lämna meddelande på telefonsvararen.

Adr. Åkerbyv 82-84 (Storstugan), te1:

768 08

50

TÄBy
TnÄvnR,u AB
Familjeföretaget
med personlig service

AIII I byggnadsmaterial och trävaror
HAGBY OÅno
1Bg

4s rÄsv

öppETT r DER :
Vardagar 1
Lördagar 9

a762-203 50

,frrut
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Ordförande

Calle Zachrisson

Klövjevägen 45
183 38 räby
teI. oB/758 78 35

Sekr. o. bokningar
Bo Nereli-us
Teknikvägen L7
fB6 32 Vallentuna
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' Medlemsregister

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
183 44 räby

tel-.0762/503
i
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