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Program mars - april 1996
1713

Jamsession

2413

Ragamuffins
Kristensson - Ling Kvintett

31/3

Baltic Quartet

1414

Forkelid - Ruud Duo
Leif Persson Combo

2114

Tim Hagans & Jazz Unit

28t4 *

Svend Asmussen Kvartett
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Jazzvönner
program och 9n maffig
Andra delen av vårterminen åir hiir. Det blir med varierat
glädje och tillfredstiillelse'
avslutning med Svend Asmussen som vi meddelar med stor
delar av den gamla
Årsmötet har varit och det var v&ilbesökt. Tvä medlemmar utom
styrelsen och de flesta av dem som skulle viiljas in'

vår trogne revisor
Det giorde att styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet på fönlag av
Erik Waesterberg.

avgick och Per
Lena I-arsson, Gisela §sell, Lars Uinegren och Jerker Lindström
stiille. Vi konstaterar
Kjellberg, Stig Lind6n, RoIf Lundh och Åke Arell intriider i deras
ersätts av wå miln'
med beklagan att tvä kvinnliga medarbetare forsvinner och
Har vi inga viltiga tjejer?
Tack till de avgäende.

vi

ses

viil på kafdet fortsättningsvis.

kan
Vi kunde också besluta oftiråindrad medlemsavgft tack vare god ekonomi -Vem att
desto billigarc. Hjalp till
säga det idag? vi iir glada fiir det. Ju fler medlemmar
iir sä Hubben lever
,päau information o* IANO och viirva fler,medlemmar. Det
vidare.

fr[[girmo

tsirgitta'l,liLan[er
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TÄBY JAZZCAFfi
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby
Söndagar kl L8.30 - 21.30
åring. Brandgård och Olsson staxtade octså
i Bomullsplockarna, medan lacob
Ullberger mrjade spela banjo ör att kunna
fyllaen plats i den ungdomliga septetten
Bomullstussarna. Börs Anders Öhman tir
bandets vertliga proffs: Han har musikexamen från högskola med bastuba, blockflöjt och piano som instnrment. Han har tio
är som regionmusiker bakom sig och har
varit musiklärarc i mcr lin 20 h Han spelar
för öwigt Bellman på svensk säckpipa...
Och så har vi dll mannen vid slagverket,
vanligen i det hiir sammanhanget wb, vilket
står för washboard, d v s tvättbräda: Sigge
Dellert.

H ttskornp et : Tonrmy Lar ss on p, I an

Ottosson b,Ingemar Björbrun dr.
JANO:s jam biirjar bli smått beömda Vi
har mellan tjugo och trettio jammare och
storpublik. Vi tiicker de flesta stilar, frän
swing till bebop, vi blandar åldrar och
proffs jammar med fritidsmusikanter.
Tommy Larsson har lett Huskompet sedan
vären 1989 och Jan Ottosson har varit med
lika liinge. Ingemar Björkman anslöt sig på
hösten samma är. Huskompet iir med andra
ord bepövat, en av de verkligt stabila institutionerna i Nordosts jazzhv. Sä ta med er
instnrment, sängröst, vänner och bekanta
och bered er på en omviixlande och tevlig

Han har varit med i svensk tradjazzrörclse
så låinge vi kan minnas - en verklig klassiker, en ryfrnisk motor med fiirniimliga prestanda! RagamufEns bildades 1991 och
framuiidde det året på tradjazdestivalen i
Breda, tillsammans med Bomullsplockarna. Sedan har aktiviteten varit hög, med
framträdanden på tradjazdesten i Askersund, Mosebacke, Jesses Jazzklubb, Rydbergs Bar, Vilunda Hot I azz Festival,
Briinnvinsmagasinet i Norrtälje erc etc. I
höstas belönades gruppon dessutom med
sin hemkommuns kulturstipendium. Bandet
försöker hitta bra låtar ur 2Gtalsrepertoaren, gärna sådana som fallit i oftinjiint
glömska. Huvuddelen av repertoaren
kommerfrän Clarence Williams, King
Oliver och Louis Armstnong. En CD-skiva
beriiknas foreligga nu i dagarna.

kviill!
Fri entn6 dessutom!

Ragamufirc: Björn Larsson corlvoc, Hans
B randgdrd tb lvoc, Lar s -G ör an O ls s o n
cllas,lacob Ullberger bio, Börs Anders
ötrnan tulvoc, Sigge Dellert drtwb.
Kvintetten: Per Kristerasontb, Hans Ling
tslvoc, Hara Lidströrnp, Olle Brostedt b,
Hans Karlsson dr.
Den hiir kvåillen börjar vi med ettrig 20 talsjazz och fortsätter med svepande swingmusik. Ragamuffins åir ytterligare ett av
alla de traditionella band som har sina
rötter i Bent Perssons arbete med Stora
Vilunda Bomullsplockare i Upplands
Väsby. Bandledaren, Björn I-arsson, började i Bomullsplockarna redan som 11-
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LP. Excursion giistade Täby lazzkafd pä
den tiden vi höl1till i Bibliotekets kafeteria.
Det iir nu nästan tio år sedan, minnet av den

Kristensson - Ling Kvintett iir visserligen
en ny kombination, men innehåller idel
välkiinda namn. Per Kristensson, som iir
Armstrongstipendiat, hörde vi t ex med
Stålspets - Arnströms lO-mannaband för
halvtannat är sedan. Han går på Musikhögskolan och riiknas till de intre§santaste
yngre exponenterna på sitt instrument idag.

H ålan Lewin asl ss, Jarmo Savolainen

Toivo Unt

b,

konserten lever starkt Nåir den s k liirnridån föll och våra baltiska grannstater blev
sjåilvstiindiga anordnades en jazdestival i
Tallin. Året rar 1990 och Håkan Irwin var
diir. Han kom dä att sammantriiffa med en
estnisk pianist, Aldo Meristo, och de wå
medlemmarna i dagens komp, esten Toivo
Unt och danske trummisen Ove Rex. Tycke
uppstd och så småningom bildades The
Baltic Quartet. Gruppen har turnerat flitigt
och även producerat en CD,'Tt's Four Of
Them", Sittel9222.

p,

Ove Rex dr.

Håkan Irwin hade förr en kvartett som han
döpte till Excursion, efter guppens forsta

Programrädet lyssnade på CD:n, som inleds
med en tung, sugande och
bluesf?irgad Willow Weep For
Me. Deträckte. Vi rekommenderar varmt den hiir gruppen. Vi
har visserligen inte hört den nye
pianisten, Jarmo Savolainen,
men utgär ifrän att han passar
in. Han åir finlåindare, har
studerat klassisk musik i sitt
hemland och jazz vid Berklee i
Boston. Han har gjort en rad
plattor, bl a wä i USA. Han har
arbetat med bl a Tim Hagans
och UMO Big Band. Han lir
ftirutom pianist även kompositör och arrangör.

Kvartetten genomför en turn6,
som börjar i Påirnu den 16/3 och
fortsätter med konserter varje
kvåill, i Baltikum, Finland och
Sverige. Efter framträdande i
Avesta den29l3 har bandet en
dag ledig för att sedan angöra
Täby Park Hotel. Konserten hos
oss borde ha förutsättningar att
sitta som gjuten!

Håkan Lewin, ledare förThe Baltic Quartet
4

Irif
Duon: Fredrik Rund tb, Adflm Forkelid p.
Contbon: lan Siöblom P,lohnnY
Jolansson g, Bengt Hanssonb, Ali Dieridi
dr, Leif Perssonvoc.

Vi inleder med en ung duo. Adam Forkelid
framträdde hos oss redan som 7-äring, då
som trumslagarc och ledare för trion
Adams Grop. Han iir även duktig trumpotare, men ägnar sig just nu mest åt
pianot. Fredrik Ruud gär sitt ftirsta år på
musikhögskolan. Han spelar modern trombonstil med rund, vacker ton och god
teknik. Duon åir speciellt lagd för tolkningar av odördliga ballader ur standardrepertoaren.

Persson Combo har under en följd av
fu bestått av herrar Sjöblom, Hansson,
Djeridi och Persson. På senare tid har man
därtill brukat presentera en extra combomedlem. Förra gängen var det Bertil

Strandberg. Nu har valet fallit pä Johnny
Johansson. Han har en grundmurat rykte
bland musiker, men är inte sä kiind hos den
breda publiken som han skulle ftirtjåina.
Han iir en av våra verkligt betydande jazzgitarrister, en komplett solist och ensemblemusiker med erfarenhet från både Sverige
och USA. Han undervisar f n vid folkhösgskolan i Mellansel och gör enstaka
framtriidanden i våra trakter - i februari
spelade han t ex pä duo med Staffan
Hallgren på Kristina.

Johnny Jolansson

Leif Persson

Riikna med en helkviill med ypperlig
huvudfåran!

jazzi

Tim Hagaw tp, Thornas Clausen
Bjerding b, Arldy Eberlard dr..

p,

Ola

Tim Hagans hör till de mest uppmåirksammade tnrmpetarna idag. Blue Note har
lancerat honom med ett eget album, "No
Words", Blue Note 89680. I dagarna har
han blivit utsedd att vara konstniirlig ledare
för utmåirkta Norrbotten Big Band.
Tim Hagans kom
första gängen till
Sverige 1976, som
medlem av Stan
Kentons orkester.
Åren 1977 - 81 bodde
han i MaImö, diir han
bland annat arbetade
på kvar:tett med Helge
Albin. I Köpenhamn
spelade han med Sahib
Shihab, Horace Parlan,
Thad Jones m fl. Han
medverkade också i
Radiojazzgruppen och
spelade med Bernt
Rosengren. Tillbaka i
USA slog han sig forst
på undervisning, bl a
under tne fu på Berklee
i Boston. Från 1987
har han bott pä pendelavstånd till New York
och arbetat med Joe Lovano, Mel Lewis'
band på Village Vanguard och medverkat
vid i ett antal skivinspelningar, varav den
ovan niimnda "No Words" alltså går under
hans eget namn och lanserar bl a Joe
Lovano, JohnAbercrombie och Bill
Stewart.

I höstas turnerade Hagans med Håkan
Broströms grupp och nu åir det trion Jazz
Unit, under ledning av danske pianisten
Thomas Clausen, som backar upp honom.

Det tir en rutinerad grupp och relationen
Hagans - Clausen b{irjade redan under
Hagans tid i Malmö för snart tjugo är
sedan.

Missa inte Tim Hagans! Han hör till
jazzens verkligt betydande stilister, med en
skarpt utmejslad, egen musikalisk profil.

Tim Hagarx

Foto: LBlueNote
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Svend Asmussenv, Jacob Fischer g,

och alla de andra klassiska numren... Vi har
sett den gruppen på kordilmer, som TV har
visat ibland. Gruppen hittade ett sätt att
förena musikalisk humor, våilgjord show
och föntklassig jazzmusik, pä en nivå, där
den lir ganska ensam och siillan överriiffad.

fesper

Lundgaard b, Aage Tanggaard dr
Barney Kessel, Chet Baker, James Moody,
Red Mitchell... Vi har haft glädjen att få
presentera nägra av de största inom jazznn
pä Täby lazzkafö genom åren. Och nu åir
det d.ags igen! Vi utlovade "nägot i hästväg" som säsongsfinal, och vi tycker verkligen, att vi lyckats över hövan!

I

i

Ett steg vidare i samma riktning utgjorde
trion Swe-danes, som gjorde succC viirlden
över under åren 1958 - 64.
Pä senare är har Svend Asmussen koncentrerat sig på det rent musikaliska utuycket.
Han har t ex gjort en underbar Lp med
John Lewis, diir han använder altviolin.
Han har giort kyrkokonserter medPutte

Svend Asmussen har ett grundmurat internationellt rykte sedan mänga, många år
tillbaka. Hans professionella kaniiir började redan 1933. Första egna gruppen
bildades 1940 och innehöll bl a Helge
Jacobsen och den oftirliknelige trumslagaren och showmannen Erik'Fredrik"
Fredriksen. 1943 - 45 turnerade han med
Gerda och Ulrik Neuman. Sedan var det
dags för den upplaga av Svend Asmussens
Kvintett, som jag minns från den tiden då
jag började samla stenkakor. "fune Night"

J ac ob F is cher,

I e sp er Lundg aard,

Wikman och Ivan Renliden. Efter en
framtriidande med sin egen gupp i New
York utnämnde New York Times honom
till "Fiddler Supreme" .
Det ligger mycket i det epitetet. Trots att
jazzen har frambringat flera mycket framstående violinister alltsedan Joe Venutis
dugrr, står Svend Asmussen i en klass för
sig. Man kan nåimna Stephan Grappeti och

Sv e nd As
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mtxs e n, Aag e Tang g aard

kanske ytterligare något namn på samma
dag som hans - men det finns ingen som
övertriiffar honom. Han iir ett ovanligt
vackert exempel pä, att musiken fortsätter
att förädla sina seriösa utövate, decennium
efter decennium.
Den kvartett, som han numera arbetar med
får nog ocksä rtlknas som hans bästa grupp
genom tiderna. Radarparet Lundgaard Tanggaard (som t ex Arne Domnerus
anv?int sig av) är helt enkelt perfekt. Och
gruppens yngste medlem, Jacob Fischer
(som tidigare ingick i Peter Gullins Trio) tir

en av dc båista i sin generation. Hans spef
som inspircras avWes Montgomery Pat
Metheny och Irnny Btcau, pas§ar som

i handske med SvcndAsmussens.
Åhersskillnaden ?irdrygt femtio är - men
jazzenåir en i gnrnden enhetlig, klassisk
tradition, och den bek/mras inte av
begreppet tid...

hand

Vi riiknar med god, för att ine säga
rekordartad publiktillsttimning och
kommer förmodligen att ordna fiirköp av
biljeuer.

*********
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Inbjudan till regionmöte,

söndagen den 31/3 1996
30, Täby

kl 15.00 i Täby Park Hotel, Kemi$vägen

Det är nu nästan exakt Wå år sedan vi senast hade ett regionmöte i SJR:s region 6, Stockholmsregionen. Regionmötet ska bl a nominera regionens representant i SJR:s styrelse. Vi har dessutom anledning af-bekanta oss närmare med varandra och di§kutera gemensamma angelägenheter. Underteck,ad ar sedan tre år tillbaka representant i SJR-styrelsen, med Hans-Olov Oberg i Faschings Våinner
som ersättare. Jag och JANO-styrelsen föreslår, att vi träffas och, förslagsvis, gär igenom följande
dagordning:

1.
2.
3.

Mötets öppnande, antagande av dagordning.

4.

Diskussion: Vad btir göras? Hur kan vi hjälpa till att flytta fram våra positioner och fä en mera
rättvis del av det statliga sttidet till musiken? Vad kan vi samverka om regionalt? Utbyte av
musikgruppefl Gemensam bokning av tumerande artister och gruppefl Rabatt pä entravgiftema

Varje förening presenterar sig sjäv och beräfar om läget och den egna verksamheten.
SJR:s ordftlrande Bengt Säve-Söderbergh berättar om Kulturutredningens betå'nkande och läget
den kulturpolitiska kamPen.

i

pä varandras konsertet?

5.
6.
7.

Nominering av regionens representant och dennes ställftireträdare i SJR:s s§relse.
Ev övriga frågor.
Mötets avslutning.

Vi bjuder efter mötet på mat för samtliga deltagare och hoppas att alla stannar kvar och lyssnar

på

kvällens konsert med Häkan Lewins Baltic Quartet.

Vi hoppas att varje förening i regionen siinder minst en rcpresentant till mötet. Vi vill, aS ni anmäler
ert deltagande till oss senast fredag den22l3
Välmötr
Bo Nerelius

Verksamhetsberättelse för Jazzktubb
Nordost, JAI\IO

ut t99s - 31n2199s

Medlemsantat

ffi:ätff"Htfåäx"1ffi*la.'*"rmar'

varav 40 var aktiva musikutörare.
Den

3ur2tee5

vr

Styrelse
styrelsen har beståtr av Birgiua wikander
ordfömnde, Lrs rönegren vice ordf&ande,
Itdargit Annerstedt
kassör, Bo Nerelius.sekrererare, Hayati
KT6,
Iarsson ledamör€r, Ilans Ling, Gisela
Thysell och Jerker Lindsoöm topdÅt"r.
Ivlargit Arr*&d;;iaig"o, medlemstidningen pI-JANo,
Kafd har ansvarat för pA-anuggnigen och
Irayati
I^ena-Iarsson rra, stou rL pn-vertsamhet.

Iil, Aräil;r];

styrelsen har satt konsertprogrammen med
hlab a1 eA programråd bestående av vice
ordförarden, sekrreteraren,
Kaf6, Nils Andersson, Irans Ling, JerkerLindstnörn
och Irif persson.

Iäyui

styrelsen har

Täby

Mllit

7 stycken protokollförda möten, \Narav
ett rar ec heldagsmöte på Mellansjö
i Kyrtbyn.

Jaz*af6

vfuen 1995 inledde vi vår första rcguliära täTnqpå
Täby Part Hor,l.
en'c'

vi

hade nio konsert€r

ett jam med fri
*.I*li Ia*'6Iä;;rT* Moody med Fereroch
Nordahts rio den
,?,räl,oJff :#mä§,ä-#ä:,ffi, mJ'n'ffi51*"**,äh,"då "i io riq b",.r"d". s
"",e*

Publiksiffran blev 82,4 betrlande

Hösten 1995 hade vi tio konserter och
ett J":
Th iop"rd" en genomsnitcsiffra på gg,4 beralande per kväll.
charlie Normans trio' som
§pelade M tz,ttt,slog Monicaäär,m, gamla publikrrekord
(215 betalande) med-näsa, eo pinnar:
från januai l99l
m+
fu
c]I.dto-t
nuresson
betalande den24r9 och vikroria iotstoy
drog 145
,n.o run r",'aer;-nio oää ,og

wai*il

r*Jir--t"

eÅ3tr2.

Det bor framttållas' att de trär två säsongema
etlTa+ry'ppsving i publilfrekvens. under
femton och
innep{
i våra tidigare, anqprårdosarc lokaler,
hade vi r,era tiJeiä potttge.o*snia-triig
45 bealande per
kväll och ingen bätre sasongsiffra än 65,5 por"a[
(våren iqgiiFör"rirgrgård*1.
etr halvt är

Jazzriksdag
sJR:s årliga kongress, "Jaz,z-il«§agen",
ägde rum i Norrt@ing den 7 - 9/5.
Fthreningen reprresenterades av vice
ordföranden, sekereraren och nyvide

iryäf*f"0".";;1il;iö'

Övriga aktiviteter
vi har som vanligt skickat PR-folk och ett lokalt
band till de s k föreningsda.gar,
varje höst anordnas i Täby
c' vi har även begåc den obligatoriska rulresten,
-so:nsom för

an&a årer i
Band svarade för dansmusiken' På eftermiddagen
§amma dag, den
årsdag i Täby park Horels Rournda fir_J.t!.aSfct
i O.yga-fem

på

iäby

d;,i-notet. Blåsette Big
Tlt{lls
gtl|
findeer tillgime selxet€, are sin

flffiäffiå.-"*#In

med

Huskomp"i,äiÅ;"

År_

60väl
och en rång rad

och bjöG örutom hyllningar

*k åä;';i#r,a sin aganoes'k;ilb*

i

Slutord
verksamhetsäret har varit ovanligt trevligt,
med ökad medlems- och publiktillströmning,
livligare jam an
t'"
ro,,im.,,i'iir
sror der

ålffiäfåilfffijä:ffiilXg' il'

käil;;;'ä,o,uåo.

Täby den 20n 1996

BirgittaWikander

Bo Nerelius

I

,y.t"t

Söndag den 17 mars

Grannklubbarna
Tyresö lazz &Blues Club:

Årsmöte, Orkesterparaden, vårens stora
jazzlest

Uirdag den 30 mars kl20.00-24.00
Dans till Sandviken Big Band med Meta

Mändag den22 april kl 19.30
Gunnar Lidbergs Kvartett

Roos
Plats: Tyresö Centrum

*****

Måndag den22 aPril kl 19.30
Sinngsters f d SumPen Swingsters
Plats: Restaurang Sandelius, Tyresö
Centrum

Program och tider för
Utbildningsradions jazzhistorieprogram
TVI resP TV2

Tisdag den 14 maj kl 19.30
Dragspelsj azz md S one B anger
Plats: Restaurang Sandelius, Tyresö
Centrum

Tisdag L9l3 19.30 I Afton Dans
Fredag 2213 10.30 RePris
Tisdag 261319.30 Swing Feber
Fredag 2913 10.30 RePris

**tI:l***

Haninge lazz*af€:

Tisdag 21419.30 Gyllene Tider
Fredag 514 L0.30 RePris

Tisdag den 16 aPrilkl19.30
I azzafied med Lis a Larsson

Tisdag 91419.30 Kris
Fredag l2l4 10.30 RePris

Måndag den 6 maj kl 19.30
Iohan Setterlind med husbandet Mathias
Algotsson Trio

Tisdag 1614 19.30 lazz atanGriins
Fredag l9l4 10.30 Repris
Tisdag 2314 19.30 lazznnl-ever
Fredag 2614 10.30 Repris

Jazzklubb Syd:
Måndag den 4 mars
Torsdagsgruppen

kl

*****

19.30

Viilkommen till Studieförbundet Vuxenskolan och TMI!
TMI - Täby Musikinstinrt for barn och ungdom -

TMI har cirklar i igzt, hårdrock' funk,

synthpop, rock, jazzrock m m.
Instrumenten är Keyboard Elgitarr,
Elbas och trummor.
TMI har även traditionell undervisning
på piano och akustisk gitarr.

a

O

V

Studieförbundet Vuxenskolan, Marknadsvägen
Tel.08 - 758 50 50

10

A9,

183 34 Täby

HUR TAR MAN SIG TILL
Om man f?irdas i motorforrdon

åir

det

E

18

fdE

TÄny lazz«Iyil

3.

Om man kommer från Stockholm åker man via Roslagstull fiiöi Riksmusdet och M6öy
Centrum, ftiljerE 18 och tar av vid den trafikplats, som är srytad Vallentuna/Viggbyholm.

Följ Bergtorpsvägen över jiirnvägen och sviing viinster in på Marknadsvägen. Tag försttgatan
till höger in pä Kemisrvägen.

lazzkaf&t ligger i Täby Park Hotel. Man missar inte giirna byggnaden, ftir det står Täby
Park Hotel med stora bokstäver uppe pä fasaden som veffer ut mot ett pa*eringsomräde,
(med gratisparkering dygnet runt).

Åker man kommunalt kan man viilja Rostagsbanan från Stockholm östra. Man äker mot
Åkersberga/Österskär och stiger av vid hpl-Galoppfiiltet.
Ett flertal busslinjer finns också, t ex 610 eller 695 från Danderyds sjukhus till hpl
Gribbylund stidra.

ARIANDA

tl

NORRTAUE

262

oo
oo
oo

EI8

AVFART

Vollentuno
Viggbyholm

TABY
CENTRUM

TABY
GALOPP

STOCKHOLM
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Birgitta Wikander
Palissadgråind 60
183 46 Täby

En av fördelarna med att vara medlem i JANO
ålr givetvis rabatten på entrdavgiften till Täby
lazzkafl. Samt förstås att fä Pilano hem i
brevlådan. Men som JANO-medlem får du
också rabatt nlir du besöker andra SJRanslutna klubbar i Stockholms-området - det

Nils Andersson

510 11e 3s (b)

Skaldvägen 34
183 75 Täby

finns ett tiotal sådana.
Medlemmar i dessa klubbar får naturligtvis
ocksä rabatt hos oss.

Aktuella grannftireningar:
Jazzkhtbb Fasching, Kungsgatan 63

Jazzkhtbb §yd, Rägsved, tel 65419 90,
Barbro Nylander

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
183 44 Täby

s1o s03 20 (b)
6354330 (a)

Bo Nerelius
Teknikvägen 17
18632 Vallentuna

5tt706

Hans

635

4699

(fx)

69
511 748 98

Ling

Hayati Kafd
Stig Linddn

lazz i Osteråken tel 540 620 36 (h)
540 635 83 O) Lars Åkesson

Rolf Lundh
Åke Arell

Sundbybergs Folkets Htts, tel29 27 13,

Lennart Enwall

JANOs postgironummer L9 25 83 ' 3

Haninge lazzl<afö, Nya Folkets Hus, HandenTerminalen 5, tel501 240}L,Håkan Skytt

Töby Jazz Cafö
Söndagar kl 78.30 ' 27.30
Töby Park Hotel
08 - 732 80 60

Tyresö lazz & Blues,t§1712 61 68, Sune

Linder
Spånga Folkan, tel28 28 20,

Kjell Fernström

Solrw,tel27 67 }z,Barbro Mattsson
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