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e; igen alla jazzvänner!
Tänk att sJu timmar kan gå så fort! Ja, iag tänker förstås
på JANOS's TIONDE JAZZFEST I LÖRDAGS: Det var fin stämning,
massor av god musik och rätt mycket folk'
Vi är glada över att ha haft besök av två av föreningens
pionjärer, Magnus Schenström och Jan Åberg' Och så vårt
evlga stöd, Täby Kulturnämnd och Kulturförvaltnlng' representeradeaVlngerKochochTorillFindeisen.
Egentligen är det kanske orätt att nämna några före andra,
jag nämner
men jag tror inte någon tar illa upp över att
särskilt Johan söderqvist som spetade lysande solopiano och
Jazz Ambassadors med sånggruppen Hummlng Blrds i ett spänstigtochväIklingandeframträdande.Jagtyckerattbla
detta väI stod för Jazzfestens motto: Tradition och Förnyelse!
TyckerNiattvlskakommalgenmedenfastnästaår?
vi är tacksamma för a1la synpunkter i detta kära ämne'
så över till kafeet under resten av hösten. Här finns många
godbitar, allt från Blommans Dixieland, sWtng united, svante
Thuresson, Göran Lindelöw och Monica Borrfors. Hör av Er,
också med synpunkter på kaf6programmet!
slst men inte minst - det lackar mot Ju1 0ch den 10 december

bllrdet,somvihoppas,ännuensvängigochgladfesti
Bergtorpsskolans matsal. BestäII bilietter i tld - de brukar
snabbt ta slut !
ästa hälsningar Ca1l..e Z

Allt iJazr,!
Stockholmeftrsta

lraoch
Alldal genaste n)'tt!
Stor uneril«ansk import!
-

pcreoalig scrvlce
hogrta ljudkvditet
Vi eatsar på:
ulur cxtra kostnad.
Och hos oss ksn du Scrtdle vrad som hclgt
Ochdu kan naturligtvl! lpana på våra *tvor inn! du beståmmer dig.
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PROGRAM
TABY JAZZCAFE

Söndagar

kI 18.00

21.00

Föreni ngs gär den, Bi b1 iot ekshuset
A

t t UN d a

1

tet I

bv

o/ri
Nina Brodd-Thomas Johansson
Svante Thuresson Kvartett

Trion: T.Johansson ts, Lars '0rback p
Nina Brodd voc.

Kvartetten: Gösta Rundqvist p, Sture
Akerberg b, Egil Johansen dr, Svante
Thuresson voc.
Vokalafton, först med unga I'iina, sedan
med innehavaren av Jazzkaf6ets publ'ikrekord, Svante T. Nina har sin nye
pianist med sig n'i hörde hononr
på Jazzfesten nyligen. En stinrule-

-

rande och 'id6rik

man!

0m Svante behöver

vi väl knappast

utåtriktacie och musikal iskt
raffinerade grupp intar scenen!

BITTER FUNERAL BEER
som al I a

\

ilril ::r 'i:',,::^fu1r,

g United: Kay lJelander cllbars
3u? fan Fischerström vjb, Hans
Lids tröm p, l(1as Lagerberg g,
Lass e Nil sson b, Håkan Les'ing dr.

Eh la-bas: Peo Usterholm tp, Carl
Hyberg tb, Ulf Ranhagen cl,
Sven Erik Blom bjo, Ingvar Lundfeldt
b, Ivar l,iennborg dr, Eva 0hlsson

två sådana här band och ett
mycket dansbart go'lv kan man 'inte
låta allt gå på gammal rutin, har

t4ed

vi tänkt. Därför kommer de, som
vill sitta stilla och sp'isa att
få hålla sig

1ängs med väggarna,

övriga får chansen att
svänga s'ina l urv'iga - f örst ti l l
tonerna av Benny Goodman-inspirerade Swing Unjted och därefte
til I dix'ie-New 0rl eans-revivalbandet Eh la-bas Jazz Band (sorn b'ildades i Ella Gård, när ciet onrrådet
var nybyggt... )
medan

ti11ägga något, bara uppmana: Kom
i god tid! Publikrekordet kan
komma att vidkännas en ny lyftning, när denna både populärt

är

rr

C

BAND

vet en av Bengt

Bergers
Den
medverkar
ett
Jazzgrupper.
dansprogram, som görs av Capriol i
Dance Company, en grupp som blandar
och klassisk dans. Medverkar
gör också den icke okända Fläskkvartetten. Capriof Dance Co & Co

j

o&pmbLo6y

fri

i

gästspelar på Vallentuna Teater
den 8/11 . Förestäl I n'ingen börjar
kt. 19.30.

SAXOFON I ST

spelat sopran och barYton drYgt

ett år. Går på Kulturama, söker
improvisationsgruPP att sPela

med. Johan Adler 91 30 15.

m\r

%*u,,,u.,uI
e
I I
oGB

\

Trio,

Johan Söderqvis

och Edholm-Langborn

G. Ljndelöw

Duo

'0GB: Stefan Gustafson tp, Carl
Fredrik 0rrje p, Hans Backenroth b.
J . Söderqv'i

st:

det tryckta

Monica Borrfors voc, Stefan Isaksspn
ts, Gösta Nilsson p, Per Nilsson b,
I'lagnus 0ström Cr.

L i nl ecler rred c: a 5C riii nuter
sologitarr, varefter det vid det
här laget grundmurat ryktbara
Borrforsbandet s1äpper loss j vår
ticiran

so1 opi ano .

Duon: Eva Edholm voc, Torbjörn
Langborn p.

I

g

lysande säsongfinal

!

säsongprogrammet

(även kallat p1ånboksprogrammet)
står Robert Malmberg Trio angiven
som första grupp den här kvällen.
Tyvärr kommer inte Robert den här
gången, men 2/3 av hans trio ställer
'i alla fall upp. CF 0rrje är iu inte

eller

någon

direkt dålig pianist!

Johan Söderqvist upprepar s'in
bejub]ade §hcx - som sol opi an'ist
som han gjorde för första gången
på Jazzfesten i oktober.
Eva Edholm

o

är ett nytt stjärnskott

11'r%t

på vokal isth'iml en, och hon har med
sig en välkänd s.k räv på p'ianopa11en. Upplagt så'ledes för en ny
laddad afton i den nyansrika och
trunil ösa-kammarjazzens tecken

V

!

IBRAFONI ST

även kunn'ig på trombone och piano
vi I I bi 1 da mi ndre kammarjazzgrupp.
Trumslagare finns. Ring:

Erik

Svanholm BB 56 18.

FOSS iLERNA

söker notkunnig barytonsaxofon'i

st.

Ri ng

:

758 91
Tore Nilsson
Berth Vinghammar 768 50
58 69

01

97
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Den 15/10 blev en i nästan alla
avseenden fin, för att inte säga
perfekt dag.

bra musik,
a fronter,
fin och hög stämning. Det var en
fest för publiken och också för
a11a, som på ett eller annat sätt
de1 tog akt'ivt.
Genomgående

väl organ'iserat på a1l

Evenemanget kallades Tionde JazzTäby, vilket är något
oegentl
Det förekom nänr'ligen

festen

i
igt.

minst tre jazzdagar på Tibble
Teäter under förra del en av

70-talet, 'i

i

samband med en USA-

Täby C. l4en det här var
i alla fall den tionde Jazzfesten under Jazzklubb Nordosts
egid. Liksom vid de nio föregående festerna stod kulturnämnden
och ABF Nordost bakom oss, och
vi kunde den här gången också

vecka

glädja oss åt stöd från två
privata sponsorer: AB Piren

Täby Trävaru AB.

och

Jub'i'leumsfesten hade ett motto:
Tradition och förnyelse - lokala
grupper och svenska elitmusiker.
Till den sistnämnda kategorien
kunde i första hand räknas duon
Hacke Björksten-Ul f Johansson
samt Sveriges Jazzband. De levde
också i hög grad upp ti11 förväntn'ingarna. Så fanns det
profess'ionel I a av något yngre
årgångi Johan Söderqvist, som debuterade som sol opian'ist, Göran
Ljndelöw med sångerskan Gunnel
Jakobsson, Nina Brodd-Thomas
Johansson Trio och Birgitta
Ii{attinson. Den sistnämnda bytte

i sista stund om till kvartett-

format,

nred kanonkonrpet

Christer

Fröss6n, Bo Pettersson och
Anders Lövmark. Nina presenterade en ny pianist i sin trio,
den mycket synrpat'iske och dynamiske Lars Urback.
För övrigt kan konstateras, att
de lokala grupperna, där medlemmarna sysslar med andra yrken v'id
s'idan av musiken, uppvisade en mestadels mycket proffsig k'lass de
med. I några fa11 biöds v'i på
präktiga överraskn'ingar - det
gä11er kanske särskilt de båda
f inalbanden, ['lhy Not Quartet på
stora scenen och Pelle Andersson
Kvartett 'i tlatsalen. l^Jhy Not Quartet
består av tre mus'ikstuderande och en
f.d mus'ikstuderande. De är i åldrarna 18 till 28 och deras inspira-

D

It77rI {4

tionskäl la är i,li I es Davi s - den
nutida Miles Davis. Gruppen har
funnits ett år, och tänker fortsätta ett tag till. De förutspås framgång, för de uppvisar redan nu fin
balans, fantasi och fina originalkompos'itioner.

Den andra kvartetten, med Pelle
Andersson tenor, Per Mårtensson
p'iano,. Jan Ottosson bas och Arne

Els6n trummor, lyfte sig ti11
höjder av, kraft och uttrycksfullhet,
som man nätt och jämnt hade tilltrott dem. Deras set blev med all

rätt mycket bejublat, och ett
extranununer blev den entusiastiska
publ i kens bel öni ng . Festl edni ngen
myste lite extra, för detta var ju
till allt annat också en grupp, som
koriun'i t f ram i fören i ngens hägn .
Ytterl'igare en grupp, som debuterade på den här festen, var Täby

Musikskolas Jazzgrupp. Det är en
kvintett under ledning av musik-

läraren Christer Krokstedt,

som

bådar mycket gott för återväxten
på den lokala jazzfronten. I front-

linjen finns tenoristen Anders
Westin, kompet består av Pontus
Söderqvist, Roine Gabrielsson och
Henrik Jansson. De spelade tät
och svängig bebop, liksonr ett annat
mycket ungdomligt gäng, Adams Grop,
med 8-årige trummisen Adam Forkelid
och 14-åriga gi tarristfenomenet
Christ'ian Tancredi .

Det skulle vara frestande att fortsätta uppräkningen av utnrärkta insat-

ser,

bl

i

nren

det skul I e t'il

I

en återupprepning av

sl

ut

bara

i stort

sett hela Jazzfent.programnret. i'iå det
räcka med att nämna sju mus'iker, som

spe'lade i Matsalen: Jannes Karlsson
och Per Garberg t Jazz Ambassadors,
Carl tlyberg, Sören Rasmussen, Ingvar
Lundfeldt och Ivar Wennborg 'i Eh
la-bas Jazz Band och Rei Tideström
i Blommans Dixieland Band. De var
allesammans med och spelade på

JANO:s första Jazzfest, den 25/2
1979. Den sistnämnde var f.ö också scenmästare den gången. Och

i matsalsköket återfanns ytterligare
en musjkant från februari -79,
Lars Gottfriedz. Han och hans
fam'il

j

stod

andra året
resul tat.

i

för

serveringen, för
rad - nred utrnärkt

I

fionde Jazzfesten (forts)

förre rev'isor, numera nyva'lde
vice ordförande, Vallentunas Horace
Silver - med andra ord: The One &
0n1y, Tommy Larsson... inleder
med nedanstående bidrag en serie
Vår

På stora
yngling,

scenen framträdde den
som var 1979 års belysni ngsmästare: Cal I e Zachri sson.
llumera innehar han ju föreningens
ordförandekl ubba, och han begagnade tillfället att avtachs'ina
företrädare på ordförandeposten :
lvlagnus Schenström, Jan Aberg och
Kerst'in Hal I erman . Dessa hy'l 1 ades vecierbörl jgen, til I ika med
kul turnämndens ordförande Inger
Koch och er

ti

11

gi vne

sekr.

entuna v'ice el I er
Vicens funderingar: ( 1 ) :

Val I

-

-(r

skrivit till

PI-JAN0

och undrat över det här med takt.
Man skal'l ju visa takt sägs det och
många trumslagare har väl utbrustit 'i 'otakt är vär'ldens lön'.
Vad är då takt? Först måste man göra

dist'inktionen

mel

lan entakt (singu-

lar) och flertakt (regular). En takt

kan dock innehålla flera taktslag
(s . k s'ingu1 ar p1 ural i sm) . Fl era
takter kan dock inte innehålla ett
enda taktslag (s.k p1ura1 singulism). Av detta följer att antalet
taktslag a'lltid är större än an-

talet takter (s.k truism).

Hur

slår

man då takten?

lika många som
et 'individer. Soml iga 1åter
rnus'iken gå 'in genom örat (mono) el ler
bägge öronen (stereo) för att förstärkas via örontrumpeten och sedan
kanal i seras ut genom ex. vi s höger
eller vänster fot. De som använSätten är nästan
antal

der sig av bägge fötterna säges
vara i ett s.k extatiskt tillstånd

och behöver tas om hand (förr eller
senare). Andra klappar händerna
Å

<'

artiklar,

musi kal

som tar upp grundläggande
i'ska f rågestä'll ningar.

har under sin tid som revisorintroducerat det dubbla

I

Tommy

I

rättandet, en svårartad konstform,

val I entuniens'i ska revi sionsbe-

+

i sina mest svårforcerade
versioner har levererats''i frakturskri ft.
som

Att

döma av den här, inledande
d'iskursen kommer alla som har
undrat över musi ka'l i ska f rågor
- och över Tommy Larsson - att
få en hel del förklarat för sig!
1ö(----t--

INTERLUDE
har

I

I

BN

.-

Många

I

i takt eller oftare i otakt. Har

bråttom och klappar första
bästa takt kallas detta inte för
framtakt som man logiskt skulle
ha kunnat gissa utan i stället
för baktakt (bagariazz). Ar man
däremot lat och bara klappar var-

man

annan takt (2, 4,6 osv.) ktappar
nnn rätt men bara när mus'iken är
synkoperad. Osynkoperad mus'ik

är prakt'iskt taget utan takt
kallas därför av många för
taktlösa utsvävningar. Har

och

man så

bråttom att man klappar innan
takten har hunn'it börja kallas detta
för upptakt ( ti I I vadå?) . K1 appar
man mellan taktslagen är man ant'ingen 1yck1 i gt ovetande el I er
myckdt avancerad. Eller också
härstamrnar man

från

Sydamerika,

Asien, Afrika elIer Delsbo. Detta

kallas för fråntakt eller på
internationell slang för 'off

beat'. 0m man aldrig träffar
taktslaget kallas man gemenligen
för Beatless. Då är man visserligen

fortfarande hjärt'l

till

igt

välkommen

Täby Jazzkaf6 rnen störst
lycka gör man sannol'ikt på Sgt.
Peppers Lonely Heart Club,
straxt utanför Täby.

Att takta är stort nren att takta
rätt är större (Krupa 1942).
Hål
I L€T A tnttc 60
oF

x( HFAtf

wT

TL

I

takten t'il

I

nästa nummer..

.

PIREN STöDER JAZZKLUBB

NORDOST

Piren är ett renodlat fastighetsbolag noterat
Stockholmsbörsen

på

.

Pirens affärsid6 är att vara marknadsledande på att
utveckla fastigheter och hyra ut dem ti11 närlngslivet
i norra Storstockholm. Sveriges mest expansiva kommersielIa sektor.
Pirens måI är att skapa en tillväxt i substansvärdet
som väsentligt överstiger inflationstakten. piren ska
samtidigt ha en synlig vinst, som möjliggör utdelning
i nivå med branschgenomsnittet.
Pirens fastighetsbestånd är marknadsvärderat ti11 2,2
miljarder kronor.

AB PIREN, Box

Te1 08-753 38

35, L82 11 Danderyd
00

BOKTIPS

ni tvekar att gå d'irekt till
bokhandeln och köpa in de här böckerna, så varför inte besöka något
närbeläget bibliotek? Det finns
flera stycken ganska välsorterade
sådana i vår reg'ion. För att göra
det rikt'igt enkel t för lyri kvännerna har man skilt ut lyriken och
placerat den separat, ofta 'i mycket
trevl iga små hörn. I huvudbibl'ioteket 'i Täby C återfinner ni detta
hörn på plan tre, vägg 'i vägg med
0m

Under rubriken Skivspalten ani det här numret en platta
med jazz och poesi. Det kan ge anledning ti11 någr:a ord om den senare komponenten, poesi.

mäls

Det är Jan Errik Vold, som står för
den aktuella LP:n. Jag tycker, att
han gör rätt i att välja Frank
0'Haras d'ikter. De har mycket av
den speciella storstadspuls, som
utmärker så mycket av jazzen. Men
det kan förtjäna att nämnas, att
Volds egna dikter är mycket Iäsvärda de också. De talar dessutom
till oss på ett mycket direktare
sätt än New York-bon O'Hara. Vold
finns 'i utmärkt tolkning t'i1'l
svenska i ett urval, som kom på

FiB:s Lyrikklubbs förlag 1980:
"Ingentings bjä1Iror" heter det,
översättare är Christina Hellman.
Jag blev så pass 'intresserad
när jag först började läsa Vold,
att jag försummade en vacker,
mörk dam, som vari mitt sällskap. Detta sagt både med beklagande och med erkännande åt
poeten.

Jag tänkte, bland mycket annat,
när jag hörde LP:n med 0'Haras
poesi och Sandströms-Mitchells
mycket nordamerikanska musik:
Hur skulle det vara med en jazz
och poesi-skiva med Volds dikter
och några "fjordjazz"-musikanter?
Fint, mycket fint, tror jag!

kafeteri

an .

Exempel på goda antologier, där ni
förutom Frank 0'Hara även kan hitta
ex.vis Allen Ginsberg, är:
Amerikansk undergroundpoesi
Poes'i

från

USA

(fig:s lyrikklubb)

USA-poesi (Cate existens)

är en rejäl tegelsten, utgiven 1984, och spänner
över 200 poeters produktion, med
ett separat block indianpoesi och
Den sistnämnda

tidsmässig täckning ända fram
Carolyn Forche och Adam Lefevre,
båda födda 1950.

med

till

Poesi och musik har berikat
varandra i alla tider, så ha
mycket nöje!
BN

Men läs Frank 0'Hara! Helst på
orig'ina1 språket, förstås. lrlen
han f inns 'i utmärkta svenska

tolkningar också. Dels i ett
antal mycket bra antologier

med samtida amerikansk poesi,
som kommit de senaste åren.

Dels, och framförallt,

i

en

egen vo1ym, ett urval gjort
av och tolkat av Gunnar Harding.
"Ti I I mi nne av m'inne känsl or"

heter det, tryckåret är

(t,l&l^I)

1987.

RxrrM, c#A te

Red lvl'itchel I s oförl i knel i gt sköna
basspe'l ger i de1 i ga vä1 l ustrysn'ingar.
Spec'iellt f int låter det ett duonummer för röst och bas, näm'ligen
titelnumret, som bygger på "God
Bless The Child". Ett trionummer,

.,re")!

#n')'fl^'

i

,-,

baserat på gamla vackra "Te,qlerly"
äa mer än underbart, och i en
blues, sorn kallas "St. Paul og alt
det der", kommer hela gänget, även
Vold, loss mycket fint, med bra
flyt he'la vägen, ända från Mitchells
gudomligt fina introduktion och till
s I u tackordet.

SKIVSPALTEN

Den dagen Lady döde. Hot Club Rec.30

Norske poeten Jan Erik Vold 1äser på
den här norskproducerade plattan 25
egna översättn'ingar av amerikanske
ko'l l egan Frank 0'Haras di kter.
Inspe'lningen är gjord - i perfekt
dig'italteknik - hemma hos Red
M'itchell, soffi själv spelar bas här,
tillsammans med Nisse Sandström
och pianisten Egil Kapstad.

Jazz och poes'i blev ju något av
en sjä'lvständig genre på USA:s
västkust på 50-ta1et. Hos oss har
formen prövats, om än inte 'i större
omfattning. Lyrik är ju ofta skriven
med tanke på recitation, och kombinationen med musik, speciel lt 'improviserad musik, har ofta visat sig
mycket berikande.

Just

i

det här

fallet blir

resul-

tatet kanske 1ite spf ittrat. Vold
är en professionell poet, men som
rec'itatör har han begränsningar, som
står 'i ofördel akti g kontrast ti I I

de mycket drivna musikernas höga
klass. Vold använder nynorska, som
inte är helt lättförstått, åtminstone inte för undertecknad, och
di ktionen är inte hel I er så tydl'ig
a1'la gånger. Jag tycker också, att
Volds frasering kunde vara lite

bättre.
För

alla älskare av Red Mitchell

och Nisse Sandström finns emellertid
en hel del att hämta. Den sistnämnde
spelar lysande solon i "Some Day trly
Prince l,Jill Come", "Love I'le 0r Leave
Me", "Broadway" och "Darn That Dream".
Kapstad får briljera 'i "På Rachmaninovs födei sedag", där han broderar
på Skrjabins Preludium op 16:4.

Det bl i r al I tså en he1 del gul dkorn, och jag utesluter inte alls
möjligheten att den här skivan
kan öppna sig ytterligare vid fort-

satt flitigt umgänge. Till hjä1p
får man ett vackert texthäfte, där

original texterna presenteras paral l el I t med Vol ds tol kn'ingar.
BN

Ray Kennedy: Song For Sara. Sison

LP

Som v'i medde'lade i föregående nr. av
denna tidning framträdde den amerikanske pianisten Ray Kennedy med en
svensk-amerikansk kvartett i Vallentuna nyligen. Konserten var en av 22
liknande, omfattande stora delar av

landet, och bakom det hela stod en
forskare i beteendegenetik i Umeå,

Sören Sigvardsson. Han mötte Ray
Kennedy i USA 1981, och tog med honom
på en föredragsturn6, som han gjorde
samma år. Han upprepade projektet
två år senare, då även lillebror

Tom Kennedy medverkade som

basist.

Detta upprepades nu al I tså för
tredje gången, och förutom de 22
konserterna i samband med Sigvardssons
besök hos lika många svenska
kommuners social förval tningar, har
gruppen också bokats in för ett framträdande på jazzfestivalen 'i Umeå.
S'igvardssons initiativ kan naturl igt-

vis inte

nog berömmas. 0m fjera

jazzvänner följde hans exempel skulle
jazzen kunna föras ut 'långt bättre
än vad som är fallet idag.

I samband med turn6n presenterades
den här anmälda sk'ivan, som gjorts på
Sigvardssons eget skivmärke. 85:kostar det hela, och för det får n'i
dels höra bröderna Kennedy, dels

Skivspal

ten (forts)

begränsning. Det blir sjä1vfa'llet
lite ruffigt, och ibland - särskilt
på A-s'idan - Iite okorrcentrerat, åtminstone vadbeträffar blåsarnas soloinsatser. Långa stycken ma'l de åttondelar på ett något p'lan1öst sätt. Man
1ägger också märke till, att arren
har behållits oförändrade genom åren.
De har bl i v'i t så väl bekanta , att
de båda saxofonisterna stundtals
tycks spela dem enbart med hjä'lp av

också vårt svenska saxofonfenomen
Jonas Knutsson och den utmärkte thummisen I'lagnus Grahn. Skivan är först
och främst Knutssons. Han har nått
en stor mognad och lyser kraftigt
i samtliga nurnmer. I några nummer
tillkommer en sångare i traditionel I fri rel igiös sti1, den "sjungan-

de'l ångtradarchauffören" Rune
Eliasson. Allra bäst tycker jag
det låteri en snabb version av
Cherokee. Titelmelodin är komponerad av kape'llmästaren i en
ganska konfektionsbetonad, modern
balladstil. Rune Eliassons bidrag
varierar från den något sentimentala gam'la sången "Att längta
hem" tjll den en aning enkelspåriga gospeln "Zion".

ryggmärgsreflexer...

sig efterhand.

det bättrar

är

hög och ångan upps, och då

värmen

kommer

det där underbart trevl iga trycket
i samtl igas so1 on.
Den, som aldrig mister den skarpa
konturer! är Mikael Selander. Han
är aldrig mindre än briljant. Lyssna
t.ex på den allra sista låten, "Blues

Ett trots allt'inte oävet inköpsalla, som med spänning
fö'ljer Jonas Knutssons utveck-

minor", där gitarren sprutar som ett
lyriskt fyrverkeri !

förslag för

iing.

Där har man f .ö hjälp av två mus'iker
från ett norskt band, som också
arbetar i den här Django Reinhardt-

BN

Crazy Rhythm: Live

lvlen

På B-sidan

at

inspirerade stiIen, nämligen "Hot
Club de Norväge". De stjä1per rytmen

Stampen.

genom

Detta är v'isserligen inte någon skiva.
Crazy Rhythm, som kom med första
egna LP:n på Kenneth Recoids för
några år sedan, gör sin andra LP
i Ingesund först nästa år. Men i
väntan på den rekommenderas det
här anmälda fonogrammet, som är en
privatinspelad kasett med i det
närmaste en hel timmes speltid.
Den kan rekvi reras från gruppens
basist, Jurgen Sundberg, som har
tel. 08-48 97 03.

sin alltför stora frenesi

i

snabb "T'iger Rag", men

lyckas det

som

i

en

mollbluesen

sagt bättre.

Kolla den här kasetten, alla Crazy
Rhythm-vänner! Och skulle ni eventuellt vara nyfikna på den norska
gruppen, så ska ni veta att den har

gjort ett flertal plattor.

Den äldsta
1980 och -81, inspelad 'i
Norge på Herman Records LP 1003,
d'istribution Ad Lib. Titeln: "String

är från
Sw'ing" .

På LP: n, som hette "Ha'l vf ranskt" ,
och som kanske fortfarande finns i
handeln, var alltsammans studioinspelat och inget nummer var mer än
fyra minuter långt. Här är det
precis tvärtom. Ett par stökiga
1ördagkvällar förra hösten, har
en viss Jemy Sandin haft bandspelaren på, och gruppen har broderat
fritt, utan varje tanke på tids-

Keep stringswinging!
BN
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PROTOKOLL
fört vid
J AZ;:ZKLUBB NORDOSI§ ÅNSNNÖTE 198S

Tid:

Torsdagen den29:e september 1988

Plats: Föreningsgården, Täby bibliotekshus
Niirvarande: Lars Bulow
Margit Annerstedt
Berth Vinghammar
Birgitta.Andred
Bo Grip
Mårten Nilsson
Erik Waesterberg
Tommy Larsson
Calle Zachrisson
Bo Nerelius
1. Mötets öppnande
Ordföpande Calle Zachrisson öppnade mötet och hälsade alla n?irvarande
viilkomna.
2. Y al av mötesordföran de

Till ordförande för llrsmötet valdes Bo Grip.
3. Mötets behöriga utlysande

Kallelse till mötet hade ej varit medlemmarna tillhanda i föresl«riven
dd inftir llrsmötet. De
nåirvarandeansågenhälligtattmötettrotsdettavarbehörig.n,tty'i.-

4. Dagordning
Den föreslagna dagordnin gen presenterades och godkitndes

5. Mötessekreterare

Till mötessel«eterare valdes Erik Waesterberg.
6. Justerare

Till

att justera ärsmötets protokoll valdes Margit Annerstedt och Mårten Nilsson.

7. Verksamhetsberättelse och bokslut
Verksamhetsberättelsen presenterades. En diskussion fördes om betydelsen av begreppet
"anslutna grupper". Mötet gav den tillträdande styrelsen uppdrag att överväga om
musikgrupper i fortsättningen skall kunna ansluta sig till föreningen och i så fall vad detta
skall innebåira.

i

Bokslutet presenterades. Hiirvid noterades speciellt att föreningen inte behövt utnyttja hela
det förlusttiickningsbidrag som beviljats av Täby Konrmun för vårens cafdverksanrhet.

g. Revisionsberättelse

r

Revisor Tommy Larsson föredrog
revisionsberättersen och foreslog
att den avgäende
styrelsen skulle beviljas ansvarsfrih-et.
9. Frågan om ansvarsfrihet

Mötet beviljade den avgående styrelsen
ansvarsfrihet.
10. Förslag och motioner.

.

Inga örslag eller modoner hade inkommit.
11. Årsavgiftens stortek

Årsavgiften faststäIldes till 50 kronor.för
verksamhetsäret lggg/19g9. Den
tillträdande
att ändra årsavgirten rö' ;;rk;iln"tså,t
lg8e/ietd
om
de anser
åläIiåär*:,ä:d"

12. Val av ordinarie tedamöter

valberedningen företrädd
ledamöter:

.-

av Berth vinghammar föredrog förslaget
till ,ordinarie

Ordförande: Carl Zachrisson

Vice Ordförande: Tommy Larsson

'

,

.

Kassör: Birgitta Andred
Sekreterare: Bo Nerelius

Ledamot: Kerstin Wallerman
Ledamot: Lars Hiltborg
Ledamot: fan Ottosson

Under denna punkt
specieltt att föreningen firma tecknas av ordföranden och
-noterades
kassören var och en för
sig.
Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
13. Val av suppleanter

Valberedningens förslag

-

till

suppleanter:

Suppleant: Lars Bulow

Suppleant: Rune Henriksson
Suppleanr Margit Annerstedt

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14. Val av valberedning

Den sittande vatrberedningen: t
'omvaldes

eif

Persson, Berth Vinghammar och Bernt Olofsson

15. Övriga frågor

Vikten av en enhetlig-marknadsöring..av föreningen betonades. Olika benämningar
som
"Täby Jazz§af€", "Täby Jazzklubb" och "Jaizklubb Nordost,, förekommei. il;
tillrrädande styrelsen fär i upBdrag att utreda begreppen vitlare.
16. Mötets avstutande

Mötesordförande Bo Grip tackade de närvarande och utryckte sina stora förväntningar
pä
det nya svängande jazzärct 1988/1989.

tl

Erik Waesterberg
Selseterarc

/

Justeras:

'fu^rdi!fu,«s't*

#ffifui's§a\

.

Sekreterarens funderingar:

OM IRUMMOR

utförs afroamerikanskt
insp'irerad musik på jättel ika
arenor med ljudstyrkor 1ångt över toI erabl a medicinska gränsväiden.
Följaktl igen görs det trumset, som
1e1 ut som tung stridsutrustn'ing.
S.k heavy-weight-stäl l, supertJocka
sargar, enorma cymbaler, ofta dubbla
bastrummor och åtta pukor...
Numera

Trumslageriet har verkf igen en
historia. Man antar,
att slaginstrument och enkla p'ipor
av typ vasspipor och instrument med
dubbla rörblad var de äldsta ljudalstrande instrument, som användes av människor.

mycket 1ång

trummor och ,några mycket'.små

cymbaler. Man uppfann fotpedal
till bastrumman och kompletterade uppsättningarna med effektinstrument som träblock, små
p'latta pukor, koskäl I or etc .

blev det lägre bastrummor,
k dansv'irvel trummor, stämbara

Sedan
s.

Sådant kan vara bra till rock och
fusionsmus'ik. Tyvärr försöker dock en
del personer dra in sådan här utrustn'ing även i jazzgrupperna. De
förleds antagligen av duktiga försäl jare. De gör s'ig av med fullt användbara uppsättningar och köper
på sig hundratals kilo med extremt

vi

något förkortar trummornas
historia och begränsar den till
jazztrummornas, är v'i genast
framme vid slutet av förra århundradet. Svarta musikanter
köpte då utrustning från militärmusikkårernas utskottslager. Trumseten kom alltså att bestå av
höga bastrummor, som nästan he'lt
skymde den sittande trumslagaren.
T'i1 I detta kom marschvi rvel 0m

pukor och,

framförallt, fler

och

större cymbaier. Trumslagarna
övergick ti 1 'l att spel a grund-

rytmen på cymbalerna. På 30uppfanns en fotpeda'l
med två motstäl1da cymbaler,
den s.k hi-haten.

talet

Vi var

framme vid "p'TIS-da p'T0RS-da" -kompet och Bas'iestilens jämna 4/4-rytm. Den
övertogs med vissa modifieringar av bopparna. Jag menar,

-

-

att detta är jazztrumslageriets klassiska sti1, oöverträffad

i

följsamhet och ele-

gans .

Vi har fortfarande trumslagare i denna klassiska stil.
En av dem bor i Gri bby'lund.

N'i minns honom

från

"Gribbans

Hot Five" och från gästspel
hos Jazz Ambassadors: Johnny
Klaar. En stor exponent föe _--..
allt vad smidigt, svängigt
trumspel heterl

,({,

skrymmande

utrustning,

som

är

en

plåga för dem själva, för alla medmusiker, som måste maka åt sig på
estraden, och - värst av allt: För
allas öron. De här trummorna tycks
nämligen vara byggda så, att de
endast kan spe'las i forte och upp

til I

fortefortissimo

Detta är ytterst deprimerande, kanske
alldeles speciel'lt för basister.
Och man måste efterlysa en kraftfull
reaktion! Nu, när t.ex 50-talets
bilar åter upprustas och behandlas

som klenoder, skul'le man gärna se
en motsvarande rörel se för att ta
till vara och återanvända de gamla
fina trumseten. Sådana, som man kan
se på fotografier från 40- och 50talen. Två trurmor, med ganska tunna

sargar, en medium ride-cymbal, en
smäcker h'i-hatpedal med ungefär
13" cymba'ler. Eventuel I t en el I er
!ögst två pukor. Men många, t.ex
Jack Nor6n, brukade k'larä sig

utmärkt bra utan några pukor alls.

Och Anders Burman, som faktiskt
svängde något alldeles fenomenalt,
använde vanligen bara en virveltrumma och en hi-hat!

Vettiga trumset är naturligtvis

för ett gott trum-sound.
för vettiga trum-set! Uverlåt

grunden
Fram
å

t

rockarna

att

med supertrummor!
BN

l,

spnänga trumhinnor

PRESSöVERSI(T AV JAZZPROGRAM
tiGd reservation
15.

,

l'l

r

I

P2 15.11

-

11.12 1988:

för ev. åndringar.....

9.30

Jazznytt (Hans Frldlund)

16.1 I

1r. 30

Jazznytt (repris)

17.11

2r.30

lnrproviserat vrjehanda (Thonas
Anders Mård. Lars
.Svantesson)

18.1 t

r

20; I

'l

rt.00

tnproviserat varjehand! (reprls)

22.11

19.30

Jazzmagaslnet (Lars Uestin)

23.11

'r

?4.11

2r .30

Jazz på Scharinska. tlneå

fi

r5. oo

Jazzsk I van

27.11

r1.00

Jazz på Scharlnskr (regris)

?9.11

r

9.30

Jazzkrönikan (Pål Eriksson,
Alexander Agrel I )

30.1 I

ta.30

1.12

?r.30

25.

5.00

4. 30

Jazz People

Jczzmagasinet (reprl s)

Jåzzkrönikan (repris)
RJG-Spektrum

-88: Lars SJöstdl

Rödi oj azzgruppen,/Xul

5.00

[illroth,

I

turhusct,Sth

23.

t0

tllttrtrln)
-88: Lrrl SJosten (rrprts)

jazzkannaren (Bengt,

?.12

r

4.12

r1.00

6. r2

r9.30

7.12

il.30

&zznrtt (reprts)

8;.t2

2!.30

Club Jazz:

a;zd«t SBr/oRDasr

9. t?

r

5.00

,lrzzstud I o

uin%

fi.

tl.00

Club Jazz:
( repri s )

t2

RJG-Spektruft

&zznytt (Htns Fridlund)

0irektsändning från (lubb Ftschtng.
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