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Program september - oktob er 1994
2s19

Lina Nyberg Kvintett

2n0

ASS Messengers
Bebop Täby

9ll0

Scanian Quintet

t6ll0

Dansafton med Kay Welander Swingtett

23n0

Leif Persson Combo
Sponge

30/10

New Orleans Express
Rune Stålspets-Kenneth Arnström Tiomannaband
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tr(äna lalznvänrrer
Antligen är hösten håir, sval och rogivande och alla iir fulla av energl, eller hur?
Det var ett sedan några år formulerat mä som uppfylldes när vi kunde håilsa Jazzriksdagen välkommen till JANO i Täby. Svenska Jazzrikslorbundet med Bengt SäveSöäerbergh i spetsen hade med den ståindige sekreteraren, jazz-gnlssiasten Kjell-Åke
Svensson ordnat så att vi fick vara våirdar for ett verkligt festlig och av alla uppskattat
evenemang i JAI.{O's regi den 22-24 april. Vi kunde glädja oss åt att ha Putte Wickman, Arne Domndrus, Anders Jormin och Bertil Sundin tillsammans med kulturminister Birgit Friggebo och Täbys egen kulturordforande Bengt Edlind som hedersgäster.
Mer om detta inuti tidningen.

Ytterligare enfrnjaz.zhöst skall vi bjuda på i JAI.[O. Det kommer att ske i jubileumsårets tecken. Vi firar 15 år hela året. Det var den andre september 1979 somjazzkaföet
öppnade. Ett sätt att delta i firandet åir ju att köpa en T-troja. Se annons i tidningen.
Medlemsavgiften blir oforiindrad. Det har gått bra att hålla budgeten under våren och
med Margits strama tygln kommer det att gå även i höst. En lorutsättning iir forståss
saorma goda tillströmning av publik och diir är Du viktig. Vi möter ju fortfarande måinniskor som inte vet att det finns jazzklubb i Täby! Tala om att vi finns for alla Du möter!
startar med superhiirliga Lina Nyberg. Resten av höstprogranrmet ser också bra ut.
presentation.
Bosses
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Föriindringar??? Klarar vi det? Hur skulle Du t ex tycka om att byta lokal? Vi frågar
under nägra söndagskvtillar framöver ör att fii en uppfattning om vad medlemmarna
tycker.
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TÄBY,|^Z;Z;KAFE, Föreningsgården, Attundafältet I 2
Bibliotekshuset, Täby G. Söndagar kl 18.3O

Per "Texas" Johansson ts, Esbiörn Svensson
p, Dan Berglund b, Mikel Ulfberg dr, Lina
Nybergvoc.

Vi öppnar höstsäsongen med ett av de allra
bästa yngre svenska banden av idag. Lina har
varit hos oss två gånger, senast for ett år sedan, och har bara blivit bättre och bättre.
Lyckligtvis har hon fätt den uppmåirksamhet
hon fortjåinar också: priser, stipendier, pressrosor har kommit henne till del. På skivdiskarna ligger dessutom en fiirsk CD, som lanserar henne och Esbjörn Svensson.

Bandet ingår i ett paket, som Jazzriksforbundet står bakom: Fem av våra bästa yngre
grupper gör turn6, en månad per band - Lina
Nyberg ar alltså septembers extralancerade
grupp, i turn6projektet "Pulsslag".

Lina Nyberg

Musiken ligger i iaz z ens huvudfära: standards,
blues och soul. "Gruppen blandar tradition
och nytiinkande på ett sublimt sätt, där alla
medlemmarna åir måna om sin identitet", har
en kritiker sagt. Om Lina skriver Svenska
Dagbladet: "Hon sjunger med rik och kraftfull ton.. är säiker och sjtilvklar i sin frasering"..
Hon står verkligen med båda fotterna stadigt
på scengolvet, och sjunger ut texterna så att
budskapet träffar rakt i lyssnarens hjärta' Det
är en stor, varm glädje att höra Lina Nyberg!
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IAZZ yaeD!
Ett av landets största Jazz-sortiment.
Både nytt och begagnat
Du får 107o rabatt pä allt nytt mot
uppvisande av medlemskont i JANO.
Har vi inte det du söker, bestiill!
GRATIS KATALOG
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Det andra bandet denna afton innehåller ett
par musiker från Christer Fröss6ns Bebop
Sweden, tillsammans med vår gamle vän och
bekant sedan många år tillbaka, Ulf Adåker:
När Ulf vill spela mainstream och bebop åker
han till Täby Det nu aktuella gänget har ett
år av regelbundna repetitionsträffar bakom
sig. Bebop, blues och standards står på repertoaren. Samma kan nog sägas om ASS
Messengers; dår är också, som gruppnamnet
antyder, influensen från Art Blakeys musik en
speciell krydda.

*,iffi;
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Nils Andersson tp, Per Cederwall
p, Claes Nordström b,
Nowak
ts, Kjell
Anders Nyberg dr.

ASS

Bebop Täby: Ulf Adaker tp, Bo Lindenstrand as, Christer Frössön p, Jan Ottosson
b, Lars Åkesson dr, Gerd Ottosson voc.
Två grupper i beboptraditionen, båda med
stark florankring i Täby. Nils Andersson är ju
vårt svar på Chet Baker - vi har hört honom
forr på kafeet, t ex med gruppen Bebop Reunited, där Claes Nordström också ingick.

Ulf Adåker - frontfigur i Bebop Tciby
Foto: Anders Wennborg

-4-

Anders Bergcrantz och Tomas Franck är
båda aktuella med ftirska amerikanska inspelningar: Plattorna heter "Live at Sweet Basil"
respektive "Tomas Franck in New York".
Musiken denna afton kommer att bestå av
huvudsakligen egna kompositioner av gruppens medlemmar. Stilideal är 60-talets Art
Blakey, Horace Silver m fl.

Anders Bergcrantz tp, Tomas Franck ts,
Jan Lundgren p, Lars Lundström b, Anders Lagerlöf dr.
Det är inte alltfor ofta vi presenterar jazzgrupper utifrån, dvs grupper baserade någon
annan stans än inom Storstockholmsområdet.
Men nu är det dags: Skånska all-star-bandet
Scanian Quintet, med två internationellt
uppmärksammade blåsare i frontlinjen och
den fenomenale Jan Lundgren vid pianot.

Jan Lundgren, gruppens sammanhållande

kraft, kan ni höra på ganska manga skivor.
Han har arbetat med Baker Boys, Arne
Domnerus, Helge Albin, Herb Geller och
otaliga andra. Han har också en egen trio,
som i dagarna kommer ut med en CD, "Conclusion", skivmåirke Four Leaf Clover.
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Kay Welander cl,bars, Staffan Fischerström
vib, Lennart Brundin p, Ove Rolön g, Olle
Brostedt b, Hasse Carlsson dr.
Dans ska det vara på Taby lazzkafe, en kväll
per säsong. Den här gången har vi valt ett
band i swingstilen: Benny Goodman i grunden, och Buddy de Franco i åtanke. Lägg
märke till ett par nya namn i kompet! Och for
forsta gangen på flera år återser vi Staffan
Fischerström, mannen med de goda vibrationerna! Vi talkar golvet, ni tar med er de
italienska dansskorna!
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PS. Under kvallen kommer också TäbyKören och sjunger på kafeet under ledning
av David Lundblad!

Kay Welander (cl) och Staffan Fischerström (vib)
Foto: Anders Wennborg
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Combon: Jan Sjöblom p, Bengt
Hansson b, Ali Djeridi dr, Letf
Persson voc.

Sponge: Conny Lindgren ts, Stefan
Carlberg p, Mattias Annerdahl g,
Andreas Nordell b, Magnus
Anderfiard dr.
Vår egen Frank Sinatra/IVIel Torm6,
Leif Persson, är här igen med sin
proffsiga Combo. Och sedan åir det
ung Täbyjazz: Bandet Sponge
(Tvättsvamp på engelska), som
gjorde stor succ6 vid en informell
lunchkonsert vtd Jazzriksdagen på
Täby Park Hotel i april. Conny
Lindgren och Magnus Ander§iird
har just börjat på Musikhögskolan den forstnåimnden studerar klassiskt
violinspel och jazzimprovisation.
Medan Leif Persson håller sig till den
Stora Amerikanska Sångboken bjuder Sponge på bebop, standards och
kanske även något funkig fusion.

Leif Persson - ncir han inte sjunger
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HAttÄ DÄN. VILL DU BtT BEDAKTöN TöN PIJANO?
Vår nuvarande redaktör önskar bli avlöst från redaktörsskapet för PIJANO från
årsskiftet för att kunna ägna sig åt andra uppgifter. Är Du intresserad att ta vid är
Du välkommen att ringa ordföranden Birgitta wikander, tel 7685764.
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Expressen: Olle Törnquist cor, Johnny
WåtlUerg tb, Jan Åkerman cliss, Hans

Hultman P, Sven Erik Blom bjo, ClaesOtto Sörman b, Bertil Ehnan dr, Cecilia
"Cilla" Waller voc.

Tiomannabandet: Thomas Driving'
Ronny Farsund tp/flh, Per Kristensen tb'
Kenneth Arnström cl/as/ts, Bo Lind as/cl'
Leif Rundqvist fl/ts, Rune Stålspets bars/
bci, Lars Sjösten P, Ivar Lindell b, Bo
Söderberg dr.

Vilken afton for progressiva traditionalister! Först vårt trognaste husband i den
bluesmättade New Orleansstilen' Sedan
faktiskt en världspremiiir: ArnströmStålspets Tiomannaband. Kenneth brukar

Kenneth Arnström

Böria sPela - Kom
TMI
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-T'åby Vtulit<institut för barn och ungdom

barn och ungdomar varje år, De
Vi bedriver musikverksamhet med l0Gtals
trumnwr och dåir sker utbildpopuliiraste instrumenten år el§tan, elfu nl

ningenigrupperom2och2i"40minuterslektioner.Ikeyboardkanvivara
fleramendådubblarvilektionstiden.Musikstilarnaärfrämsthårdrock,
fu:*',1azz och sYnthPoP'

TMIharäventraditionellundervisningpåandrainstrumenttexpianooch
akustisk gitarr.
kan
och sjunger, från nyböriare till avancerade och vi
I SV har vi också många vuxna som spelar
också stödia arbete i olika musikgrupperl
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Ring oss - 758 50 50 - så berättar vi mer!Välkommen!
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ju dra fulla hus var han än uppträder. Efter
den forsta tiden, då han var med och startade
Kustbandet, har han mest arbetat med mindre
grupper. Men forra våren bodde han en tid i
Stockholm och tillsammans med
orkesterledaren och arrangören Rune
StåIspets kläcktes idön till det band som i
kviill gör sin allra forsta konsert.

Stålspets-Arnström har en lång gemensam
historia - de spelade båda med Slims Blues
Gang for 25 år sedan. "Det ena gav det andra
och nu tir vi mittuppi ett samarbete som
präglas av seriösa avsikter fran båda - ja, alla
hå11", säger Rune och skickar sina bästa
hälsningar!
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JUBILEUMSTROJA!
Om Du vill köpa tröjan men inte
kan komma tilllazz]rJt;öben kan Du
bestiilla den genom att sätta in 90
kr på postgiro'19 25 83-3ll
Färg röd eller grå med text JANO
15 år.

Storlek M, L, XL.
Ange ftirg och storlek, namn och
adress på inbetalningskortet.

Rune Stålspets
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TAZZ;RTKSDAGEN I TABY
jazziksDet var med stora forväntningar och mycken eniusiasm vi hade sett fram emot att frha
på dagen den
dag i JANO's regi i Täby. Atidet blev i samband med vår egen fodelsedag, 15 år
htilsade alla viilEdlind,
Bengt
"ti-utu, eller hur? Täbys egen kulturordforande,
2{apÅl,var ju
Vi
komna och holl ett myckei trevlig inledningsanforande där han berättade om Täby kommun'
fran
fick också en vacker blor-u i lodelsedagspresent att sätta på podiet. En annan blomma kom
Andrd
kulturkontoret och jag misståinker på goda grunder att det var vår forra ordforande Birgitta

ä

som skickat den..

Tack alla uppmuntrande och generösa människor!

naturligtvis sett till att det
Som sig bör, forutom sedvanliga årsmöteshandlingar och debatt hade vi
Som lorband
var gotl om musik på programmet. Första kviillenspelade Martin Löfgen Project.
hade vi vår egen Leif Persson som skönsångare till trio'

ju lördagskviillen med
Lunchmusik av inte mindre än fyra JANO-grupper. Och höjdpunkten var
låtar och stämningen var minst
dans till Rune Carlssons Storband. Hayati r"te $ting också några
lika uppskattat'
sagt hög. I pausen spelade Soul Clinic, vår eget husband, som alltid blir
personer som beDet Svenska Jazzriksforbundet (SJR) tyckte också att det var liimpligt att några
riksdagen hos oss'
tytt mycket for jazzmusiken fick sina utmärkelser offentlig och i samband med
Illis Quorum till Putte
§å to- det sig att kulturminister Birgit Friggebo deltog och delade ut
Säve-Söderbergh
Wickman och Arne Domn6rus under folkets jubel. Bertil Sundin fick av Bengt
,,Basisten" - en skulptur av konstnär Göran Hazelius och donerad av Kristianstads komta emot
mun.

formedlare av
Den utmärkelsen fick han for de tjänster han har gsortlazzen bland annat som
jazzkunskap i radio. Till årets Jazzkommun utsågs Umeå ochlnzzkatvtan emottogs av Anders
Cyr6n, skall överlämnas
Jormin. lazzkarnan, som är tillverkad av Orrefors och designad Gunnar
till en nydanare av svenskt j azzliv varje år'
av, förutom styrelsen,
Slutligen kan nämnas att hela evenemanget genomfordes under medverkan
flera JANO-medlemmar som alla härmed tackas lor insatsen.
av dir Ingela
Täby park Hotel var platsen och vi kiinde oss synnerligen våil omhändertagna
Linberger och hennes trevliga stab.

Birgitta Wikander
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SKTVSPATTEN
BOKTIPS...

Harlem Jazz Ctmels: Drop me off
at Harlem. Phontastic CD 8832.

*JAZZ ANECDOTES" av Bill
Crow (Oxford University Press) är
en mycket underhåIlande samling
historier om och kring jazzmusiker
och musiken. Sarskilda kapitel
finns om Benny Goodman, Duke
Ellington m fl. Boken rekommenderas varmt av JANO's tecknarvåin
Anders Lundmark.

Förr skrev vi om plattor i vart och vartannat
nunmer av denna utmärkta tidning. Det har
dock blivit glest mellan insåinda skivexemplar. Kanske var SKIVSPALTEN litet vtil
elak i sin kritik ibland?
Håir har dock kommit ett recensionsexemplar
fran vår gamle vän Claes Brodda, for oss
mest känd som en av de ledande krafterna i

Cruy t{ryth- Han

är dock mycket verksam

0'',.

/?

i diverse traditionellt inriktade grupperingar egna orkestern Royal Blue Melodians t ex. I
Harlem lazzCamels har han varit med sedan
Anno Dazumal. Bandet bildades redan 1978
- det iir t o m äldre iin vår forening!
Sättningen åir: Bent Persson tp, Jens Lindgren tb, Claes Brodda cl och s, Göran Eriksson as, Ulf Lindberg p, Göran Stachews§
bjolg,, Lars Lindbäck b, Sigge Dellert dr.

"Hela tiden har musiken wxit i raffinemang",
skrev Claes Ringqvist, när han recenserade
plattan i OJ. Ulf Lindberg, Bent Persson och
Claes Brodda skriver arrangemangen; solisterna är naturligtvis trevliga och odiskutabelt
kompelenta. Repertoaren iir hiimtad ur 30talets storbandsproduktion. En del Ellin5on
(t ex titellåterL som också är bandets signatur), men även en oldtimer fran gamla New
Orleans som "High Society".

Haninge Jazzklubb inbjuder till
jaz*aföer i cafeteriarq Folkets Hus,
Handenterminalen 5, (pendeltåg Haninge C)
kl 19.30:

Tisdag 4 oktober Jan Allan med jazzklubbens husband Mathias Algotsson Trio

Tisdag I november: Kennet Arnström/
Rune Stålspets med Mathias Algotsson Trio

Leif "Smoke Rings" Andersson har skrivit en

Måndag 28 november: Rolf Ericsson med
Kjell Fernström Trio (Fernström, Arne

starkt berömmande baksidestext.

Wilhelmson, Ronnie Gardiner), sångerskan
Karin Lundin.

För alla intresserade av viilgjorda stiltolkningar rekommenderas plattan till provlyssning!

Haninge JazzkJt$b påminner också om klubbens ja.rradiosändningar i Radio Haninge
varje lördag kl 14-15.
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Birgitta Wikander
Palissadgränd 60
183 46 Täby
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En av fördelarna med att vara medlem i
JANO tir givetvis rabatten på entr6avg-iften
till Täby [azzkafö. Samt förstås att fä PiJano
hem i bievlådan. Men som JANO-medlem
får du också rabatt ntir du besöker andra
SJR-anslubra klubbar i Stockholmsområdet det finns ett tiotal sådana. (Medlemmar i
dessa klubbar får naturligwis också rabatt
hos oss)

Lars Lönegren
Kevingeringen 69
182 33 Danderyd

75570e8 (b)

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
183 44 Täby

51050320 (b)
6354330 (a)
635469s (fx)

Bo Nerelius
Teknikvägen 17
18632 Vallentuna

5117066e (b)
511748e8 (b)

010-2107521

Nils Andersson
Hayati Kaf6
Lena Larsson

Aktuella grannföreningar:
Jazzklubb Fasching, Kungsgatan 63

Henrik von Hom
Margareta
Leiionhutuud
Gidela Thysell

Jazzklubb Syd, Rågsved, tel 654 19 90,
Barbro Nylander
Jazz i Österaker, tel 540 620 36 O), 540 635
83 (b) Lars Åkesson

732630e (b)
Anita Ekstrand
Fregattvägen 12 4lr
7561753 (fx)
1 83 53 Täby

Sundbybergs Folkets Hus, tel 29 27 13,

Lennart Enwall
Haninge Jazzkafe,Nya Folkets Hus,
Handen-Terminalen 5, tel 501 240 01,
Håkan

S§tt

Tyresö Jazz

& Blues, tfrl777 00 40, Urban

Loinder
Spanga Folkan, tel28 28 20,

Kjell Fernström

Solna, tel27 67 02, Barbro Matsson

Täby Jazz Caf6

Söndagar 18.30 ' 21 ,30
Föreningsgården
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