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Välkomna tillbaka till Jano i Årets Jazzkommun 2018
Efter en nästan onödigt varm men
förhoppningsvis bra sommar för
oss alla är det dags att blicka framåt mot nya söndagskvällar på Vallentuna Teater i höst.
Det är roligt att konstatera att Janos framgång har fortsatt med
många nya medlemmar och stort
antal besökare. Konserten med
Rennie Mirro, Karl Dyall och Joakim Bergström och Blåsarsymfonikerna var vårt största evenemang
och den blev snabbt fullbokad och
en stor succé!
Den positiva trenden med många
besökare ger en god ekonomi, som
gör att vi kan fortsätta ha ett program av allra högsta kvalitet. Det
var många som överraskades av att
vi kan presentera en av jazzens
stora, Stacey Kent, den 14 oktober.
Vi har redan sålt många biljetter
till denna kväll!
Våra framgångar har uppmärksammats i ”Jazz Sverige”. Ett bevis på
detta är att Vallentuna Kommun,
vår duktiga samarbetspartner, har
utsetts till Årets Jazzkommun av
Svensk Jazz. Självklart var Janos
verksamhet en bidragande anledning. Vi är för övrigt mycket nöjda
med samarbetet med Vallentuna
Kultur.

Vid vårt årsmöte lämnade Lennart
Andersson styrelsen. Vi vill rikta
ett stort tack till Lennart för alla
insatser under många år hos oss.
Samtidigt vill vi välkomna Håkan
Mossberg till oss. Håkan är en välkänd profil i Vallentuna!

Samarbeten
Vi har samarbete med JazzTv som
under våren spelade in tre konserter hos oss (Peter Asplund med
Isabella Lundgren, Monica Dominique med Hayati Kafe och Hans
Backenroth and friends). JazzTv är
en ny musikkanal på webben med
jazzkonserter i hög kvalitet. Mats
Blomberg hos oss har hjälpt till
med inspelning av ljudet.
Man prenumererar på denna tjänst
(ca 90 kr i månaden) och jag kan
konstatera att det har varit fantastiska konserter och att inspelningarna håller högsta kvalitet. Konserterna kan ses flera gånger.

För innevarande år har vi fått ett
bidrag om 13 000 per förening att
använda till konserter med yngre
musiker.
Jano använder bidraget som en del
av kostnaden till unga lovande pianister i Café Traversen samt konserter med Jazzcats och Prima
Vera i Kulturhuset.

Framöver
Jano fyller 40 år i april 2019! Hur
vi ska fira detta återkommer vi till.
Vi ser över möjligheterna att sälja
numrerade platser med start VT
2019 för att minska köerna till teaterns konsertsal.
Välkomna till nya musikaliska
högtidsstunder i höst!
Kjell Lövbom

Jano deltar också i ett samarbete
inom JISL (Jazz i Stockholms
Län) tillsammans med 6 andra regionala jazzklubbar i länet (från
Norrtälje i norr till Nynäshamn i
söder). Samarbetet innebär att vi
agerar tillsammans när vi söker
bidrag från Stockholms Läns
Landsting för vår jazzverksamhet.
Under år 2018 är jag ordförande.

Vi stödjer Jano

Janos konserter framförs i samarbete med
Kultur Vallentuna

Solbrännan Restaurang och Café
solbrännan.se
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Margareta Bengtson & Mathias Algotsson

30/9

Margareta Bengtson voc, Mathias
Algotsson p,
Svante Söderqvist
bas, Johan Setterlind tp

Margareta Bengtson som de flesta utav oss kanske känner igen från
The Real Group har en lång karriär
bakom sig. Hon föddes i Tyresö
där hon växte upp med en sångpedagog till mamma och en flöjtist
till pappa. Efter Adolf Fredriks
musikklasser och Södra latin började hon studera som harpist vid
Kungliga musikhögskolan. Där
bildades The Real Group och hennes sångkarriär tog fart. Hon har
även hunnit med en solokarriär
och samarbetat med bl.a. Nils
Lindberg och Svante Thuresson.

Johan Setterlind

Foto: Sune Andersson

Foto: Sune Andersson

Sveriges hetaste
jazzsångerska och
en pianist med en
gåva för melodier.
Om vi ska lyssna
på musikkritikerna så är detta vad
vi har att vänta
oss den 30/9 för
då kommer nämligen Margareta
Bengtson och Mathias Algotsson
till Jano.
Mathias Algotsson har precis som
Margareta gått på Adolf Fredriks
musikklasser och studerat vid
Kungliga musikhögskolan. Han
började spela piano som femåring
och är ett välkänt namn på den
svenska jazzscenen.
Han har framträtt med bland annat
Magnus Lindgren och Rigmor
Gustafsson och precis som Margareta så har Mathias även en solokarriär i bagaget.

Samarbetet mellan Margareta och
Mathias är inget nytt och vi kan
vänta oss ett rutinerat framträdande av rutinerade musiker. Med sig
har de Svante Söderqvist och Johan Setterlind, musiker som har
spelat med allt från Jan Allan och
Bernt Rosengren till Adam Forkelid och Lina Nyberg.
Varmt välkomna till Jano och vårt
fina höstprogram!
Calle Stenman

Svante Söderqvist

Foto: Kenth Wångklev
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Mathias Algotsson

Foto: Annika Falkuggla

Stacey Kent med Jim Tomlinson

14/10
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senaste samarbetspartners är
Nobelpristagaren i litteratur, Kazuo
Ishiguro.

JANO har gjort det igen. Det är
bara på sin plats att JANO bjuder
sin publik på det bästa och finaste
som finns just nu inom jazzvärlden. Så jag är mycket stolt över att
vi har lyckats engagera en av vår
tids mest efterfrågade och älskade
jazzsångerskor, den underbara Stacey Kent.

etta på topplistor i många länder.
Hennes samling av priser och nomineringar, bland annat en Grammy, är mycket imponerande.

”Nothing but the best” för vår kära
publik!

Stacey har en oförliknelig förmåga
att sätta sin personliga prägel i alla
sånger hon tolkar. Hon har en
mycket nyanserat och minimalistiskt sätt att hantera sångerna men
kan också explodera i ljuvligt
svängiga versioner.

Det finns otaliga spaltmeter skrivna om Stacey Kent som är en av
vår tids klarast lysande sångstjärnor. Hon har förtrollat lyssnare
över hela världen med sina tolkningar av klassiker från The American Songbook, från den brasilianska musikskatten, och från den
franska chanson-traditionen.
Stacey Kent har sålt över två millioner skivor och flera gånger varit

Stacey Kent kommer till JANO
med bland andra maken och musikerkollegan Jim Tomlinson. De
har varit ett par i hemmet och på
scen ända sedan Stacey kom till
London för att studera musik och
drama på Guildhall School of Music and Drama.
Jim skriver och arrangerar en hel
del låtar åt Stacey och samarbetar
med flera textskrivare. En av deras
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Jag är, precis
som ni, full av
förväntan inför denna konsert. Stacey
Kent kompas
denna kväll av
den fantastiska pianisten
Claes Crona,
en av våra
absolut mest
hörvärda favoriter, basgiganten Hans
Andersson
och trumtrollkarlen Johan
Lövcrantz
Ramsey. Jim
Tomlinson kompletterar denna
lysande ensemble med sin sax och
flöjt.
Mycket välkomna den 14 oktober
till en musikupplevelse utöver det
vanliga.
Hayati Kafe

Denna konsert framförs som en del
av Stockholm Jazz Festival.

Bengan Jansson och Linda Pettersson

28/10
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Som ny och synnerligen hedrad
medlem av styrelsen i Jano, Jazzklubb Nordost, kom det att bli ett
av mina allra första uppdrag att få
presentera Bengan Janson, dragspelaren som 1995 utsågs till Årets
dragspelare i Sverige.
Då, 1995, hade han redan varit
intimt bunden till sitt instrument i
över tjugo år, sedan han som 11åring fått överta sitt allra första
dragspel efter en bror som alltmer
börjat intressera sig för stränginstrument.
Bengan har besökt Jano flera
gånger tidigare och vid varje besök
levt upp till sitt rykte som en av
landets mest folkkära artister. För
mig personligen som vuxit upp till
tonerna från alla varianter av detta
instrument, från enradiga durspel
till sydamerikanska bandoneóns då

även min far en gång var dragspelare, blev det en extra rolig uppgift
att få presentera just Bengan.

Tielemans, PutteWickman, Georg
Riedel och rader av internationella
stjärnor.

Bengan har med åren kommit att
förknippas inte enbart med sitt
mångsidiga trakterande av dragspel utan har gjort sig känd även
som programledare, sångare, körledare med flera olika roller i en
lista som tycks kunna bli oändlig.

Vänta dig något extra den här
kvällen tillsammans med Jano,
Linda och Bengan med stöd av
gitarristen Lars Ericsson. Det blir
ett utforskande av såväl visor och
folkmusik, som jazz och lite latinska rytmer om vi känner Bengan
rätt.

Han har ägnat stort intresse åt den
svenska viskonsten och den likaså
svenska folkmusiken och så bjuder
han oss på den härliga symbios
som bildas i jazz på dragspel.
Den 28 oktober kommer han till
oss på Vallentuna Teater tillsammans med Linda Pettersson som
även hon har en imponerande resumé efter att ha arbetat med storheter som Charlie Norman, Toots
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Bengan Jansson botaniserar friskt
bland jazz, visor, folkmusik, samba m.m. här tillsammans med Linda Pettersson vars musikaliska
talanger går utanpå det mesta.
Håkan Mossberg
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Rigmor Gustafsson

det gemensamma albumet
Calling You.

Foto: Magnus Selander

Rigmor Gustafsson har hela
världen som
arbetsfält och
turnerar flitigt
med egen kvartett men framträder också
som gästartist i
större konstellationer. Hon
har medverkat i
i ett flertal TVprogram både i
Sverige och
internationellt.

Rigmor Gustafsson – sång, Jonas
Östholm – piano, Martin Höper –
bas, Chris Montgomery – trummor.
Rigmor Gustafsson kommer från
en musikalisk familj i Värmskogs
socken. Vid åtta års ålder började
Rigmor Gustafsson lära sig spela
gitarr på den kommunala musikskolan i Grums. Hon gick senare
Sundstagymnasiet i Karlstad där
hon först studerade klassisk gitarr
men gick över till sång.
Efter studier vid Musikhögskolan i
Ingesund samt Musikhögskolan i
Stockholm flyttade hon till New
York för att studera vid The New
School for Jazz and Contemporary
Music och Mannes College of Music. I New York träffade hon några
musiker som hon bildade Rigmor
Gustafsson Quintet med.
Rigmor Gustafsson är unik på den
svenska jazzscenen. Tre av hennes
album har sålt guld, en bedrift som

värmländska Rigmor är alldeles
ensam om. När Rigmor 2005 belönades med sin första guldskiva för
Close To You hade ingen sådan
delats ut till en svensk jazzsångerska sedan 1991. Även den gången
var det en värmländska som hedrades, Monica Zetterlund och albumet hette Varsamt.
Till albumet Alone with you som
släpptes i september 2007, skrev
Rigmor all musik och de flesta
texterna. Hon producerade också
tillsammans med mästerbasisten
Lars Danielsson. Alone with you
som gav dem en Grammis 2008
för bästa svenska jazzplatta.
Rigmors repertoar fick ytterligare
dimensioner när hon 2010 gjorde
sällskap med österrikiska Radio
String Quartet Vienna. En unik
stråkkvartett som rör sig helt fritt
mellan olika genrer. Hon fångades
av deras blandning, det klassiska moderna, det rytmiska och improvisationerna. Detta resulterade i
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Rigmor har
också mottagit
många priser genom åren och senast i november 2013 tilldelades
hon det mest prestigefyllda svenska jazzpriset av alla; Kungliga
Musikaliska Akademins Jazzpris.
Hon är sedan en tid tillbaka också
ledamot i denna Akademi. Men det
är inte slut där. Rigmor Gustafsson
har blivit vald till årets Värmlänning och fått Thore Ehrlingstipendiet. I januari 2015 belönades hon med den kungliga medaljen Litteris et Artibus.
Senaste albumet When You Make
Me Smile är Rigmors sjätte album
på tyska bolaget ACT. Det är inspelat tillsammans med Dalasinfoniettan och Eagle-Eye Cherry
medverkar som gäst på en låt.
Varmt välkomna till en kväll att
njuta av!
Birgitta Fogelvik

Prima Vera, Vallentuna Kulturhus kl 16.00

Calle Stenman – trumpet, Emma
Josefsson – barytonsaxofon, Björn
Lundén – kontrabas, Alf Carlsson gitarr
Vi har skapat en ny tradition att
varje säsong ha en extrakonsert
med unga musiker från Kungliga
Musikhögskolan i Kulturhusets
Kulturrum. Obs tid och lokal.
Nu är vi glada att få presentera vår
styrelsemedlem Calle Stenman
med sitt band Prima Vera. Calle
fick förra året ta emot Hasselgårdstipendiet. Jazztrumpetaren
Peter Asplund uttryckte att det var
”ett synnerligen bra val av stipendiat”!
Prima Vera är en kammarjazzgrupp som spelar musik skriven av
några av Sveriges största jazzkompositörer genom tiderna, så som

Lars Gullin och Georg Riedel samt
visor och psalmer.
Trumpet, barytonsaxofon, gitarr
och kontrabas kommer att skapa
stämningsfull musik utifrån den
svenska låtskatten.
Kvällens konsert kommer att innehålla nordiskt vemod, jazziga harmonier och vackra melodier. Melankoliska ballader blandas med
svängiga jazzlåtar och välkända
visor. Igenkänningsfaktorn är hög
hos många generationer när dessa
tidlösa kompositioner ur både jazzrepertoaren och psalmboken framförs.
Välkomna till en fin Söndagseftermiddag!
Kjell Lövbom
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Stockholm Swing All Stars

25/11

Foto: Mikael Silkeberg

Yippieeee!
Swingkväll utan like den 25 november. Sex av Stockholms bästa
och svängigaste musiker kommer
till JANO.
Det är nästan så att jag känner golvet röra sig under mina fötter när
jag lyssnar på dessa underbara musiker i Stockholm Swing All Stars.
Jag har haft förmånen att samarbeta med nästan alla och är enormt
förtjust i den här mycket lyckade
konstellationen.
Trumpetaren/sångaren Karl Olandersson har ett unikt sound i sin
trumpet och röst, Klas Lindquist
på sax eller klarinett är en av mina
absoluta favoriter, Fredrik Lindborg en gigant till saxofonist. Val-

lentunabon Dicken Hedrenius är
personlig och svängig som få, pianisten Daniel Tilling följsam och
genial, Göran Lind stadig och klok
på bas och Mattias Puttonen, kapten på rytmskutan.
Flera av medlemmarna är arrangörer och skriver fyndiga arrangemang som ger Stockholm Swing
All Stars möjlighet att spela på låg
volym som en sextett men att också explodera i BigBand sound när
de vill.
Det är ett stort nöje att lyssna på
alla solister, enormt skickliga var
och en med mycket personliga
tolkningar.
Stockholm Swing All Stars utvecklar sin repertoar hela tiden.
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Det behandlar de gamla mästarnas
låtar med respekt men får dem att
låta som nya. Medlemmarna skriver egna låtar också och bandet har
släpp tre CDn och har deltagit på
festivaler hemma i Sverige men
också utomlands.
Jag ser fram emot en underbar musikkväll och hoppas att ni, kära
JANO-vänner får dela den upplevelsen med oss.
Hjärtligt välkomna den 25 november.
Hayati Kafe
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SOS Big Band med
Lasse Lindgren och Berit Andersson

Så var det då dags att avsluta jazzåret 2018. Liksom flera gånger
tidigare blir det med ett storband,
denna gång SOS Big Band med
Stefan ”Abbe” Nordin på dirigentpulten. Abbe är en entusiast och
har startat flera storband genom
åren.
Vi meddelar ingen sättning, detta
är ju ingen fast orkester utan musikerna bestäms ganska nära speldatumet. Det är ju lite av tjusningen
med ett sådant här band. Alla som
är med är ju så rutinerade att de
kan sitta in med kort varsel utan
problem.
Vi vet att göteborgaren Lasse
Lindgren kommer att ingå i bandet. Vi kan då förmoda att det blir

en hel del musik från Maynard
Fergusons mapp. Det blir alltså
trumpetspel i det högre registret.
Lasse Lindgren är ju även en ytterst pådrivande bandledare som
coachar sina medmusikanter som
om han vore en förbundskapten i
ishockey. Det kan då hända att
dirigenten Abbe hoppar in i trumpetsektionen.
I ett storband brukar man ju också
ha en ”vokalissa”, som en av våra
mest kända svensktoppsartister
från 60-talet brukar säga. I kväll
får vi höra Berit Andersson.
Berit har gått på KMH Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm. Hon
jobbar idag som lärare på Örebro
Universitet. När hon då inte är ute
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och sjunger förstås. Det skall bli
extra spännande att höra henne.
Men man får ju inte sjunga med
dessa herrar om man inte vet hur
det skall gå till.
Hjärtligt välkomna till Vallentuna
Teater!
Hälsar Hasse Lehto

Jazzfesten i Halmstad 18-20 maj
De lokala föreningar som tillsammans med jazzmusiker utgör basen
för organisationen Svensk Jazz
samlades i år i Halmstad för årsstämma, seminarier, utdelning av
utmärkelser och en galakväll.
Jag representerade Jano och hade
sällskap av Hans Lehto och vår
revisor Tommy Larsson, ordförande i Faschings vänner.
Vallentuna Kulturnämnds ordförande Lovisa Kronsporre var på
plats tillsammans med representanter för Vallentuna Kultur för att
ta emot den välförtjänta utmärkelsen Årets jazzkommun.

Skivan, en utmärkelse som genom
ett omfattande röstningsförfarande
varje år utser bästa svenska jazzproduktion.
Galans proffsiga och slagfärdiga
konferencier var sångerskan Karin
Klingenstierna som också är aktiv
i styrelsen för Nefertiti jazz. Husband var inga mindre än Bohuslän
Big Band.
På årsmötet på söndagen valdes
Gunno Sandahl till ny ordförande
i Svensk Jazz. Gunno har en bred
och gedigen kompetens från ett

arbetsliv mitt i både kulturvärld
och ideell sektor. Han har varit
kulturchef för riksorganisationen
Folkets Hus och Parker och ordförande för bland annat Ideell Kulturallians.
Helgens seminarier och panelsamtal kom i mångt och mycket att
handla om jazzen och framtiden.
Visioner, farhågor och önskedrömmar ventilerades. Konsensus nåddes över att representanterna för
alla fält inom jazzen måste verka
inkluderande istället för exkluderande.
Det här är en viktig helg för oss
som jobbar med en jazzklubb. Vi
får dela lärdomar och underhålla
kontaktnätet med andra jazzklubbar i landet.

Bland övriga utmärkelser kan
nämnas att Lars Lystedt från Umeå
erhöll Lifetime Achievement
Award och PR-spridaren Christina
Glaeser fick ta emot den så kallade
Basisten. För albumet Terrestrial
tilldelades Lina Nyberg Gyllene

Kjell Lövbom

Extra konsert med Hayati Kafe den 20/9 kl.19.00
Torsdagen den 20:e september
bjuder Hayati på en konsert i Vallentuna Kulturhus, Kulturrummet.
Konserten är gratis och öppen för
alla och ligger utanför vårt ordinarie program.
Hayati har under sina 54 år i Sverige jobbat med stora delar av svenska jazzeliten på krogar, folkparker,
varit med på otaliga TV och radioprogram samt gett ut flertal skivor
på svenska och engelska.
Hayati bjuder tillsammans med
pianisten Bengt Lindqvist på en
hyllning till Frank Sinatra, Tony
Bennet och Sammy Davies.
Välkomna
Hayati Kafe

Kjell Lövbom
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Krysset finns också att ladda ner från hemsidan om Du inte vill klippa sönder tidningen.

PiJanokryss #17
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Jazzklubb Nordost, c/o Annerstedt, Täbyvägen 258, 187 50 TÄBY

Så här hittar du till oss
Tåg: Roslagsbanan linje 27. Hållplats
finns med endast 50 m promenad till Jano.
Buss: 610 eller 524 till Vallentuna station,
samma korta promenad .

Jazzklubb Nordost
c/o Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 TÄBY
070-350 93 20
PlusGiro 19 25 83-3

Bil: Infartsparkering, se karta, ca 200 m
promenad till Jano. Närmare parkering
finns, OBS med P-skiva
.

www.jano.nu
jano@jano.nu
Ordförande
Kjell Lövbom
kjell.lovbom@gmail.com
073-359 73 69
Orkesterbokare
Hayati Kafe
Tomtebogatan 20
113 38 STOCKHOLM
08-34 98 80
hayati@comhem.se
Styrelseledamöter

Bidrag till nästa nummer
av PiJano önskas senast den 23 december.

Margit Annerstedt
Kristina Blomberg
Mats Blomberg

Skickas till Mats Blomberg
matsxblomberg@gmail.com

Birgitta Fogelvik
Hayati Kafe
Hans Lehto

Medlems-/entréavgifter hösten 2018.

Håkan Mossberg
Vi ser helst att ni förköper biljetter på Vallentuna Bibliotek eller online på hemsidan. Köper ni biljett i kassan önskar vi att ni betalar med kort , Master Card eller Visa. Vi tar även Swish.

Calle Stenman
Ansvarig utgivare

Medlemsavgift, 200 kr/halvår, berättigar till fast entré 140 kr per konsert. Köp frikort för 700 kr/halvår
(inklusive 200 kr medlemsavgift) så har du fri entré till alla säsongens konserter.

Margit Annerstedt
Layout

Entré för icke medlem 200 - 300 kr inkl moms beroende på artist. Vi ger 50 kr rabatt för medlemmar i
andra jazzföreningar, ex Fasching och Swejs. Ungdomar under 20 år gratis entré. Gäller även lärare med
elever i sällskap.
Jano önskar att många löser abonnemang av två skäl – att få en stampublik och att tidigt få in pengar till
kassan. När man ändå har betalat så kan man ju titta in utan extra kostnad och kanske hitta någon musikgenre som man inte tidigare upptäckt.
Alla JANOs inkomster går till musikergager, tidningen PiJano, administration samt en liten del till övriga
kostnader. Inga arvoden betalas till klubbens styrelse eller andra funktionärer.
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Kristina Blomberg
Jazzteckningar
Anders Lundmark
Tryck
Grafiska Punkten i Växjö

