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Bibliotekets kafieteria
söndagar kl 18.OO
Progransvar: Carl

§oul. Clllic: Sengt l(arlström tPr I,är§
Dahl-gren ts, TommY larsson P r Jan
Ottosson b, RonnY JiLLvert dr.

ts,

Iindeborg p, Stefan Pettersson
b, Davtd Sundby dr.

Susanna

SiäLskLiniken tar sig an den s.k
budskaps iazzen, vilket betycler låtar
av Silver och andra. Dn och annan
origina,lkomposition, av kapellmästaren
Tommy I,åissofi, väntar vi Oss ockgä.
0m lfwendo l)avras musik läses 1ämp11gen t denna. månads SkivsPalt!
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Söderh<rIms
Svante
l(trintett-

pr llans larsson b, Anflers Nyherg dr.

ll/inds:. lars T,arsson ts, Jan Johansson
flr Peter Jansson b, I/rats I'le11berg dr.
Den Söderholmska- komb:i nationen spel"ar
modern iazz 1 beboptradttionen. Wlnds

ä:: en ny grupp, baserad i llar!.staalr
med ett par medlemmar som vt erinrar
oss från tidlgare besök på Täby Jazzkaf6. Peter Jansson spelade med. Salamander, när gnrppen gästade oss våren
1983, och laats Hellberg har varit här
en gång me<I Opposite Corner ooh en
gå.ng med Tråkan lewin. En lntressa.nt
med myeket samticla tongångar,
mecll
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Ja,z,z, PreLnt:
l(a.simir
l{va.rt
Jazz
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?oint: .[ke von Matern tp, Magnus
Kje11 Nowak p, rngvar

ffiffiC',

Bäekman

b, Anders lTyberg dr.

lasimlr Gree}: lennart Andersson ts/p,
Rune larsson €i, Rune Enlund b, I-aslmir
Greek dr/voc.
Efter

?oints bebopbaserade uusik
på
b.juder vi
en ganska exkl.usiv dessert:
den s,'fungande tmmslagaren Iaasimir
Greek, som sjr:nger standards oeh iazzball-ader i en stile soh vi förknippar r*',t
exälnpöIvis tr'rank Sinatra§ nänn.
Jazz,
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(Tärningen)

§vante §öclerholm: trlLvan Araet tb,
Svante Söclerholm ts, Christer Fröss6n

räk:rar vi
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Mlvendo Dawg: Ove Johanssson

Täbt, C

FREDAGEN DEN

KL 20.00
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Elr l-a.-Ela.s
J a.z, z. Ei a,rr d
P 0 österholn cor, Carl Hyberg tb,
Ulf'Ranhagen cl, Sven-Erik Blou

b.jo, Ingvar Lundfeldt b, Ivar

hlennborg dr.

Hygarla Eh La-Bas Jazz Band är

tillbaka igen!

FESTIYAI-r

BalJan Boys arangerar' tillsammans

Skol-bands j azzens glansdagar.

5o-årsjubilerande stadens
kulturförvar tni ng. Tntresserade de1tagare anmäler sig ti11 T{ulturförval t-

med clen

är att ge a1la skolband och
skolorkestrar en chans att visa sig
för publik. A1Ia slags bancl och mu-

Meningen

ningene gox J01 t 541 00 ljrrngbY.
Senäste anmäI-nl&gsclag är den 7/5 ocln
en jury medl Leif |tsmoke Ringsrr A: son
t spetsen sköter uttagningen.
Närmare upplysnlngar ges av lnrltureekreteraren Torsten Rosln, tel.
a772/ 892 22.

sikstiLar är väl-konna. I{an anmä}er
sig - senast tten 1 O/l
- tiIl:
f'Oikesterfestival t86rr DN, Rox 39017
100 54 Stoekholm, e1ler ti11 någon
Lokalretlalction. För oss i Nortlost
sål"edes DN Runt Stanr Biblloteksg. 5
183 36 Täby. Upplysningar fås på tel-.

<T
finns det? Svar: Ja. Säl1skapet, §om
verkar för information om och studier
av tmmpetaren IIiIIle rrBunkil Johnson,
står unaler beskydd av den i KallforSVEI\ISKA BUNK JOHNSON:SÄJ,}SKAPEI

CI,/ 29 10 73.

SKM {t
Ericson för ha.ns
ffif rstockhola
Sweetninr. Pla.ttan
IP
OJ:s

GYLI,EIIE

nien boencle Bunk Johnsonexperten
Ilarol.cl S Drobs. Sällskapet har inga
ti11gångar el-ler medlemsavgiftert
men tänker änctå ordna möten, eventuellt
ge ut en bulletin och - kanske - med
ticlen en Bunk Johnsondiskografi.
Xontakt mecl Säl-lskapet kan man få
genom hovsångare Bo Ekenstafr te1
o8/ 2S A4 64.

toppade både iurYns och läsarnas
röstllsta. Bland gaml JAN0-bekanta
som pla,eeratle slg i 1äsarnas omröstnind kan nämnas Thore Swanerucl (rente
ptafs) erazy Ehythn (åttoTae) ranta.

R"i (i:.ona"i lnwändo ti"rp (trettonite)
och lars Erstrand (nittonde plats).
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Nr EÅR VÄr., pnnnmrnnERÄ.T r
på världens älalsta jazztidningr Orkester Journalen? §kiims på er, i så fal1
och snabbt iväg tili- postenl Ni får
en årgång, d.v.s elva välmatade numrnerl föt ?252-t postgironumret är

qlttil-Is i-våi'har

nan hunnit med tre
jam och två metlLemsmöten, varav det
ena var årsmöte. (onmande jam i
Rågsvetts Folkets Hus ordnas d'en 5/5,
21.13,31d, 1a/4, za/4, 16/5 oeh 29/r.
Fonserter son planeras ä:r I atln lover

452trO-4.

t Rågsvect, Eernt nosengren
&en, 2>/1 i rarsta och den 2o/4 t l1ö9,'
clen 1?/3

}'TUSIKERN

dalsbadet, samt Position AlPha den

5/l i

,5venska

Ptr DTN 98,1 I,{HZ! T

98ri tl?z

sänder

kulturprogrammet Studio Futurum
varje löretag kI. 14.00 - 16.00 och
i var j e sändning k1. 1 5 .00 bitlrar
JAII0:

s Gunilla Granström

jazznytt,.
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på en tidningl soltr utges av
}ltusikerförbundet. Ti.dningen
belyser ol-ika medlemsgnrppers liv
och problemr och ger fyl}ig inforuatlon om lagar och avtal, som berör
branschen. I slutet av varje nunmer
finns ett par lntregsanta sidor
med radannonsrer, sarot en transkripti on från någo\t jazzPlatta av vår
gamle vän Tngenar Böeker. En årgång
av lrusikern omfatta.r tio nummer och
kostar 90:-, postglrot är 25 59 '1.

#'ffinet

Rågsvect.
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I 9-r-+.P-{,134
vad i aL1 världen k,,n det vara? Jo'
i l,iungby kan - och kommer - det att
vara namnet på en gLadja.zzfestival.
Den väll-kiinda gruppen I-,jungby Jazz Uti
SWEDTqH OPEN

86 <är nannet på ett projektl soltl DN Runt
Stan har dragtt igång. tTi har kaneke
lagt närke t11l- aflnonserna - iblanct
nar ae prytts mecl store biltler från

9IRTESTEE

med senaste

+

har bl,.a en trevllg kvartett

rned

Grrnrrar Rergstera på harytonsax. Vi
vil1 r'ärna nämnar ntt kvo.rtetten kan
h6ras i rad-ions iZ aen ll/1 (en konsertrrpptagning från :f uIeå) . Den ?-O/3
kan man höra båtte kva.rtetten oeh Lars
SJöstene oktett På n'asching.
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heter en mustktldningl §on originellt
nog är alltle1es gratJ-s. Mar får tlen
genom att skrlva tj..l"I Rikskonserter
l\ox 1225t 111 82 Stockholm. Titlningen
speglar vacl Rikekonserter o<ih andra

mustkinstitutioner gör, men innehåI1er också inte::vjuer med musiker och
tonsätta,re, ofta mYcket 1äsvärda'
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Elasist

IedigOrkestern upplöst och .jag utan
spelkonisar!
..r'
GannaI fertitalare, spelar ståb,äs.
GilIar all nusik son har

SkivsPaJ.t-err
Rsd,.BN

Ctty Beat (lraeon)
Ilnder de tio år clen här gnrppen har
funnits ha.r den hunnit ned nio lPskivor (aIla utom en för Dragon) och
turnerat över stora delar av värIden.
D'en har framträtt nå prestigefyllcla
spelplatser, inklusive några av ile
berilmdeste lnternatlonella feetlrvalerna. T,ovorden har varit många och t111
mertterna hör bI.a ett femstjärnebetyg
i vår aktade pressgranne &wn Beat.
Så nyeket framgång kommer inte av en
tillfäLlighet, och det kan kanske vara
värt. *tt försöka Peka ut gruppene
etarka sidor. En av dem är nog generati onsbLandningen. ove Johanssone tenorist oeh inlttativtagare t111 gruPPenr
var aktiv redan på 5O-taLet, d'å han
bI.a spelade medl 4ul.1in. Resten av
medlemmarnal klavj.atu::epelanile §usanna
T,inrlehorg, som varit med setlan starten, trtrmslagaren Davicl Suntlbyr som
va.rit med sedan 19?8 oeh ba.sisten,
som vld det här inspeLiringstilJ-fället
var T,ars Dan'i"elssonl hör tj-l-l tien unga
musikhögskoleutbiltlade eltten. Det betyder, att gruppen både'hai' dtrekt
Mwendo Dawa:

;ung i porna uppåt.

Ring nån kväl I
PS. Alternativt är .jag
intresserad av en svängig
!

trunris för ätt köra igång
ett halvfärdlgt shrlngband.
K G Aspnan
Tel: 0762/?92

95

Arr-re D<rmn€,rLtsi
l(vartett
BERGATEATERN I ÅKERSBERGA
Fredagen den 4 april
Ett arrangemang av FöRENINGEN
JAZZ I öSTERAKER
Vi I I du veta mer on konserten
föreningen, tä kontakt ned

oeh

Gunnar lrlinberg
rel: 0764/219 76

köntakt rned tra<litionen och ti11gång
ti11 qediget och avancerat kunnande.
En annan styrka är, att nan kombinerar sina teorettskn och komposi toriska. kunskaper med ett stort intresse
för afr1kasnsk mustk.

J A ]\t (f
Populär Inforration från JAIIO
P

I

Redaktörer:
Roger & Taija Hyborg
l.{arknadsvägen 259 3 tr
183 3IT TäBY
Tel: ?68 31 I 3

För närvarantie är ma.rt inne t ett skede
av teknlsk unptä.ckarg1äc1Je. Man använder syntLesi zerl, ollka klaviaturer (oftä olika klavtaturer samtldlet)
oeh trum-maskin. Det är kanske inte
så märk1.igt, i och för elg, men maJl
häpnar över, hur enkeI, levande och
irakustiskil Mwendo Dawas musik hela
tiden låter. Här finns rl'tmlsk och
klangmässrig komplexitet, ea.mtidlgt
som musiken är oföränderllgt genonskinltgr 1ätt och energisk. Ivlan får
ett intryck av frihet, suverän behärsknlng av :rttrl'cksmedLen och en ovanl-tgt
väl beva.rad lekfullhet.

Jazzklubb Nordost (JS.IO)
Ordf och redlelsresister!
Kerstin hlal lGr:an
Tingsvägen 3
I 83 40 TÄBY
. Tel 2 756 49 53

Sekr och bokningar:

nrlwenrlo l)arva är swahiliska och betycler
rfvägen ti1l målettr e1ler rtmedlet som
ger avaett resu1 tatrr. 1!ltt nyeket väI
vn.lt namn, tYcker jag.

Bo Nerel i us
Tel: 0?62/706 69

ft,: 40: -/budgetår
Postgiro: 19 25 83 3
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