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Jazzvänner
Äntligen den vår de svaga kallar höst. Hoppas alla känner sig pigga, utvilade och energiska
efter denna sköna sommar.

Vi i JANOs styrelse iir fulla av tillförsil:t och har dessutom glädjen attfätackaTäby kommun för ett generöst bidrag så att vi kan genomföra ett spiinnande och roligt program. Det iir
också dags att lösa medlemsavgift som blir oföriindrad. Precis som ft)rra terminen kommer vi att
ta ut en extra peng nåir vi bjuder de stora stjiirnorna. En av söndagarna kommer vi att byta ut mot
en onsdag för att kunna erbjuda storbandsmusik i Tibble Teater med vfu egen Hayati Kafe som
sångartist. Den kviillen ser jag fram emot med såirskild förvåintan. Boka redan nu den 14 oktober!
Detta iir ju glada och trevliga budskap fast jag vet att det kan skorra i öronen på den som
inte iir glad, som kanske iir arbetslös eller har andra bekymmer.

Vi har under sommaren nåtts av ett sorgebud . Jazzvännen Janne Åberg är död. Han har varit
svårt sjuk i cancer och vi visste, fast vi hoppades att det inte var så farligt. N?ir jag talade med
honom den sista gången höll han fast vid att det nog skulle gå vägen fast vi båda innerst inne
visste. Aven om Janne redan fdr flera år sedan drog sig tillbaka och inte hade lust att arbeta i
JANO gästspelade han ibland, som t.ex. vid julfesten 1990. Jag påpekade för honom att han blev
allt mer lik Siljabloo och skrattade han gott åt. Han hade hört det tidigare och verkade gilla
likheten.
Hej då Janne, hoppas det finns lite glad tadjazz i Din himmel!
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Kenneth Arnström s, Jan Sjöblom p, Bengt
Hansson b, Petur "lsland" Ostlund dr.
Kenneth Arnsfföm åir en saxofonist i
jazzens huvudfåra: Han började i Kustbandet
och har fortsatt, bla via den kvintett, som
spelade hos oss våren 1990, till den hiir
vässade gruppen, som utan tvivel tir en All
Star-sättning. En levande jazzlegend, något av
en Christer Boustedts andlige broder, med en
musikantisk glöd utöver det vanliga, har han
just de kvalitder vi väntar oss av en premiiiratfraktion pä Jazzkaf6,et. Vi höjer enfi6priset en
aning!

Vårjammet, och dåir träffade han unge gitarristen Håkan Carlsson. Vilket resulterade i
"Carlsson-Lundgren Kvaftett", en grupp som
vi hört flera gånger hos oss. Nu har man tagit
in unge Täbysonen Pontus Söderqvist och
Södertäljes Cannonball, Magnus Blom, och
bildat en reguljiir bopkvintett, modell yngre.
Förutom låtar av förebilderna i hfudbopskolan
har man även eget material i stilen.

U F G: Adam Dahlberg sslas, Christer Odlander klav, Urban Hedin b, Pelle Persson dr.
Duon: M Stenberg voc, A Häggkvist p.

Soul C: Claes Brodda clls,Tommy Lorssonp,
Jan Oittossonb,Ingemar Björkman dr, Gerd
Ottosson voc.

Bop S: Mårten Lundgren tplflh, Magnus Blom
as, Pontus Söderqvist

p, Nils

Osman b, Tom

Sörhuus dr.

Vi ligger kvar i huvudfåran den hiir
kvåillen också, med vissa variationer. Claes
Brodda har givit vårt viilkiinda medlemsband
Soul Clinic en mer romantisk prägelän
föregångaren, hårdboppiuen Pelle Andersson man kanske kan säga, att bandet befinner sig
någonstans mellan Coleman Hawkins och
Jazz Messengers. Vi har hört det ofta i olika
sammanhang, mest i festliga sammanhang den hiir gången utlovas ett mer konsertmässigt, djupborrande grepp.
Den andra gruppen denna kvtill har vi
haft nöjet f<ilja från dess uppkomst. Det
började med, att Mårten Lundgren framträdde
hos oss med en grupp från en sommarkurs i
jazzimprovisation - det var på våren 1989,
som den framnädde. Mårten dök sedan upp på

Adam Dahlberg åir förstesax i det inte så
okända Sandvik Big Band. I den hiir gruppen
får han tillftille att syssla med fusionsmusik i
det mindra formatet. Inspirationen kommer
frän jazz, rock och latinmusik och blandningen tir dynamiskt balanserad och mycket
behaglig. Vi har glädjen att äterse en gammal
bekant också: Vid elklaviaturerna befinner sig
Christer Odlander, som under sitt tidigare
namn Christer Stolt, var en uppmåirksammad
jazzdragspelare från Täby och med om vår
första Jazzfest 1979. Basisten heter Urban,
vilket kanske givit upphov till orkesternamnet, vad vet vi...

Mia Stenberg har varit Tabybo ett antal
år, men flyttatin till ftakterna av Katarinahissen. Vi har hört henne på vårt senaste
jam (med Alf vid pianot) och på senaste
Jazzfesten, med salsagruppen Kimbara. I fjol
vann hennes grupp, Mia Stenberg Band,
Folkparksjazzen. Hon skriver mycket eget

material, med bred spännvidd från visa till
blues och jazz.Honhar en måiktig, varm
utsrålning och svänger priiktigt. Alf, som iir
nägra år äldre, har klassisk musikutbildning
och genuin jazzuppfattning - en fin konstellation, som bla renderat honom speljobb med
Putte Wickman, Ulf Adåker och andra. Han iir

en riktig doldis, något av en Gösta Rundquist:
Intessant solist och perfekt ackompanjatör.
Läckert, tycker vi!
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P Flodqvist tplvoc, Arne Ryskogh tplvoc,
Mario Delacca tp, Hans Cederwall tb, Rune
Stålspets tslvoc, Chris Holmström bars,
Lennart Grunell p, Rune Enlund b, Stig
Angskog dr.

En samling skivor, som man gåirna hör
och återvänder till, iir Rikskonserters Svensk
Jazzhistoria. I Vol. 4, med underrubriken
"Beredskaps-swing 1940-1942", finns bla en
inspelning med Putte Flodqvist: Den åir gjord i
jt:Ji 1942 med Miff Görlings orkester på
Brunswick -"Monoton Rythm" heter den och
Putte spelar trumpetsolona. Henry "Hempa"
Wallin, som vi senast hörde med "Storbanditerna", spelar förresten ftummor. En fortfarande hörviird, svensk platta femtio år gammal.
Och Putte Flodqvist iir i allra högsta grad med

Jazz på
Siövillan
Trivsamma restaurang Sjöviltan på
gamla F 2-området i Hägernäs kommer att
bjuda pä jazz i september och oktober.
"Henrys Jazzklubb" kallas projektet - det
blir jazzgru pper varannan'torsdag kväll,
med start den1719. Soul Clinic inleder,
sedan följer i tur och ordning:

Ill0 l.eit Persson och Knud Jörgensen

Trio

15/10 Dragspelsjazz med Sture Synnerfors
29110

Lill-Bengt Erixons Kvartett

Adressen åir Sjöflygv ägen 24, Hägernäs.
Baren öppnar kl. 1900 och musiken
börjar kl. 2030.

forfarande!
Han drog igång det storband, som sedan
blev Storbanditerna, och idag leder han ett
niomannaband, fullt med veteraner från 40talets elitorkestrar, plus en och annan yngre
förmåga. Det åir kanske det sista bandet i sitt
slag och det håller på sin viirdighet: Enhetlig
orkesteruniformering, sobra notställ,
välputsad orkesterklang. Lite av konceptet
från Miff Görlings band finns med: Mera
brass än rörblås. Och det finns inte bara bra
solister i bandet, utan även flera fina vokala
frirmågor! Naturligtvis låter vi den hiir orkestern gå hela kvällen på sig att skapa och
vidmakthålla den speciella atmosfär, som de
äir ensamma om att kunna erbjuda på vfua
breddgrader!

TÄev JnzzcAFE
FÖneNINGSGARDEN

Hayati Kafe
och Sound of
Vegas
Kommer att inviga Söderhallen vid
Medborgarplatsen och Södra Stationsområdet fredag den 2519.
Sound of Vegas iir ett storband med
musiklärare från Stockholm, bildat bla för att
fira att Stockholms musikskolor fyller 40 fu.
Programmet heter Tribute To The American
Song Book & The Great Three: Frank Sinafia,
Sammy Davies Jr., Nat King Cole. Om ni har
en känsla av att ha hört talas om det tidigare,
kan det bero på att det gavs vid Stockholms
Vattenfestival nyligen, och före det på Mosebacke och på olika håIl ute i landet.
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Jazzriksdagen
Visste d.u
- att detfinns ca 90 jaz*labbar i Sverige
- sotn ger tner iin 1700 konserter per år
- och har över 19000 medlemmar!
Detta och mycket annat fick jag en inblick i vid den årliga laznksdagen (det ska stavas så)
som hölls i Strängnäs under fyra dagar i Kristi Himmelftirdshelgen. Det var hett både inne, med
livliga diskussioner och fin musik, och utomhus dåir högsommaren pågick som bäst.

Lite positiv historik:
15 år

5"

sedan

Nu

15 klubbar
50"
90"

800 medlemmar

5000
19000

"
"

Klubbarna iir anslutna till Svenska Jazzriksförbundet ( SJR ) och årets rixdag var faktiskt
den 44:e i ordningen. Jazzeni Sverige iir fdrresten nästan 100 år. Det finns en Edisonrulle från
1899 dfu svenska militärmusiker spelar ragtime ! På rixdagen deltog ett 60-tal personer från
klubbar, förbunds- styrelsen, regionerna, Föreningen Sveriges Jazzmusiker, Orkesterjournalen
och Föreningen Faschings Vänner. Klubbarna är geografiskt grupperade i regioner, som sedan
bildar riksförbundet. En jaznixdag iir uppdelad i wå avsnitt. Det första tir en kursverksamhet,
som skall ge nya styrelsemedlemmar i klubbarna råd och erfarenheter i konsten att ordna konserter. Avtalsfrågor, checklistor för konserter, genomförande av kampanjer, mm var uppe till
diskussion. Liirorikt för undertecknad som iir rätt ny i branschen. Det andra avsnittet iir sjtilva
förbundskongressen - rixdagen - dåir sedvanliga årliga föreningsfrågor behandlades. Till ny
förbundsordförande valdes Bengt Säve-Söderbergh. En rapport från Lars Westin med den optimistiska titeln " Lysande utsikter " diskuterades. Den utmynnade i åtgtirder för att med kulturpolitik förbätfia jazzens ställning. Rapporten skulle ligga till grund för en senare uppvaktning
hos Kulturrådet och Kulturministern. Detta skedde i månadsskiftet juni/juli. Vi kan riikna med att
det från förbundet kommer att göras en kraftfull insats för att fä jazzen att bli behandlad som
andra kulturformer, samtidigt som vi i klubbarna också måste ta saken i egna hiinder och visa
initiativkraft för att förbättra vår musiks position.
Björn
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Köp JANo-trojan!
Passa på och köp dig en skön JAI.[O-tröja.
Finns som
T-shirt, svart eller vit ftir
60:-

Sweet-shirt, svart eller
Annons

vit
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Aktuellt om vår orkestrat'...
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Soul Clinic på tredie
platsen i Swedish Open
i Gladiazz 1992
Jano-bandet Soul Clinic från Vallentuna placerade sig på tredje plats i finalen i SM i gladi Ljungby i slutet av maj. Fem orkestrar, diiribland två danska, deltog i
finalen som direktsändes i Radio Kronoberg mfl radiostationer samt i P# i redigerat skick.

jazz

som gick av stapeln

Evenemanget ägde rum på hotell Terraza downtown Ljungby samt i stadens skönt
i strålande sommarväder.

bemålade Musikpavilj ong

Vinnare blev det danska bandet Vestre Jazzvaerk fra Görding med många internationella
meriter.
Soul Clinic spelade till sig en hedrande bronsplats i det förnämliga sällskapet. Medlemmar
Soul Clinic iir Claes Brodda sax, Tommy Larsson piano, Jan Ottosson bas, Ingemar Björkman
trummor samt Gerd Ottosson sång.

i

DgB §g§9
Bop Stew är en nybildad jazzgrupp i Stockholm
som spelar modern svängig jazz med rötterna i
50-talsbebop.
Vi består av fem unga musiker som studerar vid

Musikhögskolan. Vi har hittils haft engage_

mang på olika klubbar och jazzrestauranger i
Stockholmstrakten.
Vi spelar låtar och arr av Blakey, Cannonball,
Phil Woods, Harper Brothers m.fl. Vi spelar
också eget material och egna arrangemang.
Tom Sörhuus, trummor Pontus Sirderqvist, piano Nils Ossman, bas
Magnus Blom, suofon Mårten Lundgren, trumpe t

Kontaktpersoner:
Magnus ntåm, tel 0755-64 8S5
Tom Sörhuus, tel 08-611 55 95

Urban Fusion Group består av:

Urban Fusion Group bildades våren 1ggg. Gruppen
består av medlemmar från Gävle och Sandyik"o R"d".,
när vi träffades {tirsta gången kände vi starkt fiir att
ftjrsöka spela och utveckla den s k fusionsmusiken. Den
känneteckas av den mångfald av stilar som blandas, tex
jazz, rock och latinamerikanskt. Vi spelar jazz
med rockens muskler kan man säga.
Det mesta av materialet är skrivet inom gruppen.
Bland våra influenser finns Weather Reportspyro Gyra
och Yellow Jackets. Melodirik och ofta ,'lattlyssnad,'
musik med andra ord, men utrymme lämnas även ftir
improviserade utflykter...
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Adam Dahlberg
Sopran- och altsax
Född 1960
Spelar mest jazz, som tex i Sandvik Big Band.
Komponerar mycket till både storbanået och UFG.

Christer Odlander
Klaviatur
Född 1958
Klassiskt skolad pianist som även spelat en hel del rock

4

och gospel.

a-'

E

Flitig låtskrivare till UFG.

s

Urban Hedin
Bas

'i

Född 1957
Harspelat både jazz och rock i otaligt många grupper i

Gävle.

Pelle Persson

s*;$.r.'i'

Tiummor
Född 1960
I-Iar ett förflutet från storband

Mia Stenberg Band
Gruppen.bildades i Stockholm hösten -gO. Tonvikten i musiken, en
med inslag av.fotkvisa, tatin, pop o,ch-moaeii jazz,' 1,192_fy7iol
t,p^s-!!^1,-d?:!!q9?
mgtodigrna som bärs upp av smakrlilt iryddad
narmoruK, tmprovtsationer och dansande rytmer.

fgOeloalen består till största delen av originalmusik, skriven av

Mia S.tgnb9rg och Atf Häggkvist. Mia star oäXiå for de svenskioch
engelska texterna.

.-

Gruppen,blev utsedd till
vinnare i Folkparksjazzen -91
,:.:r:",,:':':' :

Jurynls:motivering;

till grupper såsom jazz_

Efuppen Elexir.

:

"Med en jämn kvalit6t, med lullödighet och tekniskt drivet fram.
lörande, visar gruppen rötter i lolkmusik och'traditionell iazzmusik med utblickar mot en slimulerande framtid lör jazzen"

Mia Stenberg f. -65, sångerska
Redan som l7-åring var hon
verksam som trubadur. Med
egen musik och eona texter
har hon fortsatt siö musikaliska bana och succesivt sökt
qig in på jazzens mängfacetterande stigar.
Hennes texter kan vara en lek
med ord eller innehålla starka
budskap och berättelser om
människor, levnadsöden,
fantasi och verklighet. Töxter
som utan tvekan framförs
med en varm och uttrvcksfutt
altstämma.

Hgrliobbar ofta med DUO- och TR\O-konstellationer, och

l!!

P! !g!!ef repertoar finns,.förutom eget material, visor,
pzzstandards,
salsa, samba m.m.

Häggkvist f. -50, piano

4ff.t!?kleril sitt instrument'med en otrolig tyhördhet. Hans spel är ömsom
Han har spelat med musiker som: putte Wckman, UI Adäker, Ull Andercson
m. lt.

lyiskt, ömsom explosivt.

Detta, tillsammans med en stark karisma, gör Mia Stenbero
t i t t e n m å n g s i d ig s å n e r s ka, v ä t v
iia- attT m å iisäii iaL' "
s

fI

Mattias Windemo f. -70. oitarr

För demo-kassett och bokning

Mattias kom rcdan som 17-äring in-p!_Musikhögskolans individuella jazzmusikerlinje.
Han har trcts sin ungdom hunnfi utiecxta en
spetstit och åi'
-'
§iÄonig'öiiTxp,essii
en flitigt anlitad gitalrist iotika samminnäig.--

--

-'

Anders Lövgren f. -62, bas

'Lövis' har de senaste ären vetkat som bastärare vid musikhögskolan i piteå.
En
lovande
basist som med sin lyttiga, vackra ton
och-air;rkiiså;iäiii'öiiä;. urt btand andra

Johan Löfkrantz f. -6g, trummor

iar ttiiiaäar

jobbr,

*;o

lifnfr\i?l S!,!i!r|',

Johan studerat vid Musikhöoskotan i stockhgh och ät, med sitt tivtiga och lantasiika
.trymspe!, en drivande krafti gruppens musik
tlan swlat även med i peter Asplund Quanet och Rhythm & Btues-bandet Royal
Atbert.
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Putte Flodqvist
Aktiv

och verksam jazzsolist

i många olika kreativa sammanhang.

Pocketbandet
arrangemang och stort utrymme för
Fem blås plus komp. Ett storband i fickformat med bra
sotisieina. Banäet tar både jazzkonsert och dansjobb'
giirna sekonderad av Rune
Putte som gästsolist med den lokala jazzklubbens huskomp
Stålspets på saxofoner.
Vid kvintett niäg.rung så tillkommer annars kompet ur pocketbandet'
Vänli ge n kontakta Puttg !!9O9yi9t rFN : 0 8 -68 0020 8'
Ryttaihalsv ägen 2B., l4l 7 0 Huddinge'
rlrl.rrlllrrlr!lllltlrllrl!ltlltltrllrtl!Ilrtllrrl!ltIrt!Ir

The American Songbook!
Vad är The American Songbook?
all slags..
För mig som yrkesutövande musiker är det utan Wivel fundamentet till d3gens
i alla
oooulär musik. »etta säÅfirgrrru*n täc,kär iiotusentals kompositionersom foiekommer
frå" fildr"roniska konserter till-P_op och sist men inte nnnsti^az!: ..
fli;GeR;dg;rs, cole Porter med flära har ju med åren blivit folkkära narnn
vdrlden över.
naturlig.turJ .de
dessa kompositioner odödliga.och till så kallade "Evergreens" är
ihop, men ockl!
fantastiska melodieio;h rcit"r sorn aest [iniutittu upphovsmåin-trar tqr]qat
$e
t
rorn g*om sin utstrålnin{ot\tul?rglffnl,-" till de små historier som inryms
ruai C*tand, Eillie H.ol!i.daV, Carmen M1Ra9, Barbara .
lug tanf.Ei;fi*r,
oät, n"t"tigwi. Frank Sinatra, Sammy Davis and the king

*-ffiG-ffilir,
ä.iJä.ä;|;rg
'il,;;gör
;;i[;.rtirtrr

Gffi;k.

r"-

§Läir*{Mäiror.å,"*iiiBitriiin

himself Nat King Cole.
--§i;å, StordorÅr Musikskola med anledning av dgss {O-års jubileum beståimde att ett
under hösten och
.t.ri" Uira"r mn mearerta iairärir aktiviteter oäh konserterProgrammet
s^om
"tt Jan Jansson, blev min lycka fullstiindig.
bl;;iittnaeaO av-bandets ledare
Sinadvs
I h"t", "A Tribute to the American Song'6ook and the Gieat Three,
äE ;ä
ö;rir-;h firg Cole och just dessa herrar tillhör minafavoritsångartister...
att komma till
Och nu iir det aåer fiti"r., *arrt"rmuA och lärarbandet "soundäf Vegas"
fiUUfe fiatär den ifätioUer for konsert på, åtminstong fol Pigr På hemmaplan'
"Come Fly With Me" into Sinatra, Davis and Cole land den 14 oktober.
Väl mött!
Hayati Kafe

H;ilrb;a
ä
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Familjetöretaget
med personlig service
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materlal och lråvaror
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öpPErrrDrR,
Vardagar 7 - 17.30
Lördagar 9 - 13.00

Ve rksa m h ets be rätte

lse
för Jazzklubb Nordost (JANO)
111 1gg1-3 1t12 1gg1
Medlemsantal
Jazzklubb Nordosr hade vid årsskiftet 3U121990
448 medlemmat,yarav 28 var hemmahörande i Vallentuna, medan huvuddelen av de övriga var Täbybor.
Motsvarande siffror den 3Ul2l99l var 435 respektive

styrelsen, med Margit som kontrktperson, kunde
återigen ge en succ6artad fest i Bergtorpsskolans
matsal. Soul Clinic stod, för tredje året i följd, för det

musikaliska

23.

Jazzrixdag

Lokala jazzgrupper

Den9 12 maj hölls SvenskaJazzrilsftubundets
årliga kurs och kongress för jazzklubbsfunktioniirer,
denna gång i Kristianstad. JANO representerades av

73 av föreningens medlemmar utövar aktivt
jazzmusik. Några av dessa iir medlemmar av reguljiira
jazzgrupper eller improvisationscirklar. Vi har förtecknat 57 mer eller mindre spelHara jazzgrupper, som
innehåller JANO-medlemmar, och två solopianister.

Styrelse

ordföranden, kassören och sekreteraren.

Regionkonferens
Den 31110 anordnades, på initiativ av SJR-sekretariatet, en konferens förjazzklubbarna i Storstock-

holmsregionen. Förutom SJR:s sekrreterare deltog

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

Birgitta Wikander (ordtörande), Jan Berg (vice
ordförande), Mmgit Annerstedt (kassör), Bo Nerelius
(sekreterare), Bernt Sahlberg (redaktirr), Hayati Kafe
och Ulf Nohrlander. Som suppleanter har fungerat
Birgitta An&6e, Bengt Brorsson och Björn Srandberg.
Bemt Sahlberg har redigerat medlemsbladet P-JANO,
Hayati Kafe har varit ansvarig för PA-anliiggningen
och som ansvarig för PR-verksamheten har UIf
Nohrlander fungerat. Vid sidan av styrelsen har en
programkommitte verkat med Bo Nerelius, Jan Berg,
Hayati Kafe och Leif Persson som medlemmar.

representanter från Föreningen Stockholms Jazzmusiker, JANO, Jazzklubb Syd, Haninge lazzklubb,
Tyresö lazz &. Blues Club och Solna Jazzklubb. Från
vår sida lade vi fram ett förslag, att Stockholmsklubbama i större utsträckning iin hittills skulle presentera
egna, lokala grupper. Vi skulle dll kunna ha ett utbyte
av varandras lokala grupper. Konferensen förklarade
sig positiv till anken och man var också beredd att
pröva samråd före varje siisongs programliiggning.

Slutord
lazzen seglar i viss medvind, vilket tar sig
antal klubbar, siirskilt i centrala
Stockholm, och en påtaglig ftryngring av jazzpubliken.

ut§ck i ett ökat

Styrelsen har hållit 8 protokollförda möten. Dessutom har en studiedag för policyfrågor anordnats den

8161991.

Täby Jazzkaf6
Y ärt I azzkaf€, i Föreningsgfuden i Bibliotekshuset har haft sedvanlig verksamhet, med l
konserter på våren och lika många under höstterminen.
Publikgenomsnittet per kviill blev 65,5 på vären och
481pä hösten. Vårsiffrorna iir de biista hittills; De
förklaras av, att den säsongen inleddes med Monica
Zettprhtnd, Hayati Kafd och Lasse Bagges Trio, då vi
slog publikrekord: 215 bealande. Även höstsiffrorna iir
starka. Vi kunde notera en stor jiimnhet genom alla}z

l

konsertkviillarna; Samtliga kviillar utom fpa hade vi
betalande eller fler.

4l

Julfest
Julfestkommittdn, som fungerar vid sidan om

Vi kiinner

oss mycket nöjda med denna utveckling, och

vi iir övertygade om att JANO även i fortsiituring ska
kunna dra sitt srä till den s.k stacken. En förutsiittning
för detta iir dock, att vi kan lösa de ekonomiska problemen. Verksamheten kostar, och vi har iin en gång blivit
förbigångna av Sratens Kulturråd. Täby kommun är så
generös som vi rimligen kan begiira, men vi mäste även
ha sponsorsttid från andra håll.
Om alla goda krafter mobiliseras tror vi att
framtiden kan bli givande.
Täby den 24R 1992

Birgitta

Wikander

Bo Nerelius

JANO

-

JAZZKI,UBB

NORDOST

BOKSI,UT 1991-12-31
KNING PER DEN

nESULTATRäxt{rNc 91-o1-01--91-12-31

ar

70 000,32 000, -

BLdrag Tåby komun

Piren

5

Tåby Trävaror

000,

31

DECEUBER 1991

Kassa
Bank

Postgiro

-

46 47s,24 5AO,2 350,-

Medlemsavgifter

Entr6avglfter

ÖvrLga lnkomster
Räntor

2

Sumna

1

639,35

t5

709,48

39 97L,'

"

Summa 57 319,83

A?O 5a

24 802,98
32 516,85

Eget kapital
Årets resultat

183 275,55

summa 57
Gager inkl soc avg och skatter
Reseersåttn, resekostnadsers.
Jazzriksdag, konferens
Lokalhyra

Hyra av utrustning
Porto
Kontorsmtrl

46 24A,36 508, 2L 7L8,5 720,-

2

550,

rån Piren AB 32 OOO,-. Halva beloppet 16 OO0,- avser
99O. Jfr föregående års förlust on 20 228,08'

-

5 811, L O25,-

24 mars L992

LL 526,L 607,-

Tryckkostnader

Telefon
STIM-avgifter
Försäkrlngar
PR, annonser

Pianostämmn, rep och underhåIl

övrlga utgifter
Årets resultat

2
2
2
4
6

t54,-

302,895,650,-

h1 /Lt,'bao,(4",
wikander

044,70
32 s16,85

4tsi4iks:.-*!
Kassör

L83 275,55
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EN nrr rN r aucusrr NÅpons vr Av
BUDEr arr JaN Asnnc cÅrr nonr. ]aru
AVLED oaN 1917, uN söuolc. HeN HADE
NYss ryrrr 55.
1an Åberg var med i arbetet med vår första

Jazzfest1.979, och när föreningen bildades i april
samma är, blev han medlem av styrelsen. Lite
senare avancerade han till ordförandeposten, som
han innehade i två perioder. Under de första fem
åren spelade han en nyckelroll i arbetet. Det var
expansiva år och |an hörde till den sorts människor, som får saker gjorda.

fazzfesterna pä den tiden drog 600-700
betalande. Föreningens medlemstal växte frän 125
det första året till 262 äret efter, 335 personer 1981
och 443 personer 1982.Vi drog igång lazzkafl
med dans i Vallentuna, som inte sällan drog
betydligt större publik än Täby Jazzl<af6,och vi
gjorde tvåJazzfester utomhus i Kommunhusparken där. Den första, i augusti -83, inleddes
av Blommans Dixieland Band, där |an själv
spelade trummor. "Sammanlagt tusentalet människor kom och gick under jazzfesten, som varade i
två timmar.. musikerkamrater och jazzfans från
andra förorter hade tagit sig ut till Vallentuna och
njöt av glada och synbarligen inspirerade musiker", rapporterade tidningen Norrorts utsände
medarbetare.
|an förmedlade också grupper till restaurang
Pelikan på Blekingegatan, som under några år i
början av 80-talet fungerade som kulturcentrum.
Och i Jans eget visste, Täby Kyrkby,:var han en av
de mest drivande krafterna bakom en renässans
för den gamla Festplatsen, med anor från 3O-talet.
Han berättade en gång i en tidningsintervju, att
han brukade ligga i sitt rum på lördagkvällarna
och höra musiken från dansbanan; Carl-Henrik
Norin och liknande storheter i svensk jazz spelade
till dans. Nu kunde han bidra till en återkomst för
musiker som Lars Erstrand, Hacke Björksten, Ove
Lind och Christer Boustedt på de gamla tiljorna.

Huvudvikten låg dock, då som nu, på
söndagskonserterna på Täby lazzkaf1. Första
spelåret, 1979-80,blev det 30 konserter, sedan
följde en viss nedtrappning, fram till den
omfattning vi har idag,22 konserter per år - vilket
är en mycket hög frekvens för en förening av vår
Wp.
]an var nästan jämnårig med den s.k Skolbandsjazzen - den rörelse bland framförallt
läroverksungdomen i Storstockholm, som sökte
förebilder i a meri ka ns k 2}-talsjazz, hos mä sta re
som Bunk fohnson, King Oliver, Armstrong och

Jelly Roll Morton. Där hade han sin förankring,
och han kände var och en av musikstilens företrädare väI. Hans kontaktyta var ovärderlig och en
starkt bidragande orsak till, att vi redan från
början kunde sätta stilistiskt breda konsertprogram och snabbt skaffa oss förtroende hos musikerna. Vi presenterade det allra bästa ur alla stilar i
svensk jazzmusik, och vi hann dessutom med att
bjuda pä liveframträdande av Chet Baker - två
gånger till och med.

Vi hade föreningen ett klart uttalad tanke att
undvika alltför utpräglad individualism och i
stället sträva efter ett kollektivt arbetssätt. Det fick
inte bli sä, att föreningen stod eller föll med en
enskild, stark medlem. Det höll vi hårt på, och det
har vi lyckats med också. Föreningen klarade aft
leva vidare, även sedan ]an lämnat vår styrelse.
Men det är helt klart att vi märkte tomrummet
efter honom. För om någon enskild medlem har
gjort en särskilt stor insats i IANO, så var ]an.
Hans kapacitet var förbluffande. Jag åkte ut och
affischerade lite i går kväL|", kunde han säga, när
vi gjorde PR för en jazzfest. Vid närmare förfrägan
visade det sig, att han hade åkt tolv miL Större
delen av Roslagen skimrade av den
regnbågsfärgade affischen efter den turen. En
annan gång var jag med honom, när storstadsmedia skulle uppvaktas. Under loppet av en förmiddag och en halv eftermiddag awerkade han
samtliga huvudstadstidningars redaktioner, plus
en radiostation: Han fick med praktiskt taget alla
jazzjournalister av betydelse i det svepet. Och
ändå jäktade han inte. Vi hade god tid att prata
om livet.
Hans insatser för jazzen fick sin välförtjänta
belöning, när han 1985 fick motta ett Armstrongstipendium. Enligt reglerna belönades en yngre
och en äldre förtjänt musiker, medan Jan, med stipendiekommitt6ns formulering, fick priset för
"insatser i Jazzklubb Nordost (}ANO). JANG
mycket omfattande lokala musikverksamhet har
inspirerat och vitaliserat jazzlivet i hela Stockholm.
Det går inte att komma över sorgen och
grämelsen över, att Jan till slut skulle infångas och

tvingas bort från livet långt i förtid. Samtidigt är
det en stor tröst, att minnas honom. Det är inte
ofta man fär vara nära en dynamo av hans kaliber,
dessutom full av humor, alltid rolig, perfekt att
bolla id6er med. Han kommer att bli ihågkommen
av många. I vår förenings historia har han en
hedersplats.
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Medlemsrabatt
En av de många fördelarna med att
vara JANO-medlem är, att man har
kraftie rabatt på entr6n till Täby Jazzkaf1.
De kvällar vi har särskilt illustra attraktioner är denna rabatt extra märkbar.
Vi lANo-medlemmar kan också få
rabatt när vi besöker andra SJR-anslutna
klubbar i Stockholms-området - det
finns ett tiotal sådana. Medlemnie^'i
dessa klubbar får naturligtvis också rabatt
hos oss.
Här är en lista på de aktuella
grannföreningarna:
I azzklubh F asching, Kungsgatan 63.

JAZZKLUBBTWDOST
,7.1Oa

ru%

lazzklubb Syil,Rägsved, tel 5419 90,
Barbro Nylander.

lazz i Östeyåker, tel0764-520 35 (h)

Ordförande: Birgitta

Sundbybergs Eolkets Hus, tel29 27 73
Lennart Enwall.

Hus HanSkYtt.
Håkan
den, tel 0750-240 01
Tyresö lazz & Blues, tel777 00 40
Urban Loinder.
Tumba Caffan, tel778 40 60 Bengt
Petters.
Spånga Folkan, tel 28 28 20 Kjell
Fernström.

768 5764 (b)

Palissadgränd 60

635 83 (b) Lars Akesson.

H aninge I a zzkaf ö,-Folk_ets

Wikander

ordf:

18346 TÄBY

Björn Strandberg 7687825 (b)
Ellagårdsv. 12
1 83 38 TÄBY
Kassör: Margit Annerstedt 51 05 03 20 (b)
796 51 42 (a)
Täbyv. 258
21 13 79 (fax)
183 44 TÄBY
51 17 06 6e (b)
Sekreterare: Bo Nerelius
51 17 33 15 (a)
Teknikerv. 17
186 32 VALLENTUNA
793 4712 (a)
Redaktör: Bernt
58 01 78 79 (b)
'PIJANO"
175 49 JÄRFÄLLA 793 1283 (fax)

Vice

Sahlberg

Sviskonv.40

Täby Jazz Caf6: Söndagar

1trb2l$

Fö re n i ng sg ärde n, Attu

Solna, tel27 67 02 Barbro Matsson.

ndafältet 2
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