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JANO 40 år 2019!
Tack alla medlemmar, besökare
och musiker efter ännu en fin säsong. Vi hade rekordmånga besökare till våra konserter även under
2018. Det är roligt att vi blivit så
populära och vår ekonomi är så
stark att vi kan ha ett riktigt bra
program med de bästa artisterna.
Det är inte alla jazzklubbar som
har möjlighet att själva sköta ljud,
ljus, artistbokningar, bokföring,
ekonomi, marknadsföring men det
gör vi!
När vi nu fyller 40 år, så är det inte
svårt att vara tacksam mot alla som
jobbat i JANO och gjort det möjligt att hela tiden förbättra program, ekonomi och besöksantal.
För den som är intresserad av att
läsa Janos alla tidningar så finns de
att ladda ned från vår hemsida.
Numer kan vi skicka texter, boka
biljetter, ha hemsida och facebook
och betala med kort via internet.
På många sätt är det mycket enklare än när personer åkte (ibland på
cykel) med manus för att få med i
vår tidning.
Även om vi börjar bli lite äldre så
fortsätter vi att förändra för att ni
och vi ska kunna fortsätta verksamheten.

ser för att tillgodose mångas önskemål. Med ett kontinuerligt ökande antal besökare, vilket självklart
är mycket glädjande, har det börjat
bli allt svårare att hinna med alla
åtaganden för den ganska lilla
grupp som administrerar och sköter varje konsert. Det innebär också att även frikortsinnehavare måste köpa en platsbiljett till varje
konsert.

Årsmöte 3:e april med
Swing Magnifique
Vallentuna Kulturhus kl. 19.00

Vi vill också avveckla vår kassa i
entrén och önskar därför att alla
besökare har en förköpt biljett när
de kommer. Det blir dock en mjuk
övergång under februari.
Inbetalning av medlemsavgift/ frikort i god tid till vårt plusgirokonto nr 192583-3 underlättar vårt
administrativa arbete så att vi kan
sända hem medlemskorten till er
innan vi startar säsongen.
Välkomna att fira JANO 40 år hela
2019!

I bandet ingår Josefin Peters s, Åke
Jonsson g, Tom Buhre g, Terese
Lien Evenstad v, Filip Berglund b.
Stockholmsbandet Swing Magnifique har tagit den vanligtvis instrumentala jazzstilen Jazz Manouche
ett steg längre.
Med en sångerska (Louis Armstrong
-stipendiat 2016) i bandet har Swing
Magnifique utökat repertoaren med
vokala versioner av standards och
franska schlagers som Django spelade in instrumentalt.

Kjell Lövbom

Välkomna!

Vi börjar nu med numrerade plat-

Vi stödjer JANO

Janos konserter framförs i samarbete med
Kultur Vallentuna

Solbrännan Restaurang och Café
solbrännan.se
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Jojje Wadenius Trio
Gäst: Jonas Kullhammar
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Foto: Pressbild

”Made in Sweden” som i Jojjes
fortsatta karriär, som inbegriper så
mycket av så olika saker som
långa rader av barnvisor, samarbeten med både svenska och internationella andra artister och rader av
kompositioner, texter och arrangemang - biografin skulle sträcka sig
över flera sidor - skönjer man en
imponerande skicklighet, oräddhet
och nyfikenhet.

Jojje Wadenius

Till JANO kommer Jojje i sällskap
med sin trio, prisade jazzsaxofonisten Jonas Kullhamar och skickliga Mattias Svensson på bas och
Jocke Ekberg, trummor. Redan där
känner vi förväntningarna stiga
mycket brant.

När Jojje Wadenius en gång, för
nästan 50 år sedan, rekryterades
till den amerikanska supergruppen
Blood Sweat and Tears var den
intensiva känslan av att det då moderna musiksverige höll andan
mycket stark.
Året 1972 kom den första av fyra
plattor med B, S & T som Jojje
medverkade på och det var kanske
först då som många av oss vågade
andas ut igen. Har vi tur så kanske
vi kan få höra Jojje själv berätta
om hur det verkligen gick till, i
vårens första JANO-konsert på
Vallentuna Teater den 3 februari
men det känns ju inte alltför avlägset att tänka sig att det hade en
början med den svenska gruppen
”Made in Sweden”.
1968 hade vi som upptäckt musiken redan då – jag var förvisso inte
gammal men tillhörde ändå gruppen – svävat på de moln som den
engelska och amerikanska popen
blåst över oss i flera år. Snart skulle musikalen Hair landa i Sverige

och då… då kom plattan ”Made in
Sweden (with love)” med Jojje
som gitarrprofil.

Vår första entré 2019 kommer att
ta andan ur dig, jag lovar, så vänta
inte med att boka din biljett.
Håkan Mossberg

Två minnen har hamnat överst från
den första gången jag hörde den.
Dels Jojjes lite lustiga gitarrversion av ledmotivet till TV-serien
Peter Gunn, skriven av Henry
Mancini och vanligen framförd
med blås i förgrunden, och ”A Day
in the Life” där Jojje fullständigt
blomstrade, och jag är, lite romantisk kanske, än idag övertygad om
att även den tidiga inspelningen
spelade roll när jazzrock-gruppen
från USA letade efter en begåvad
gitarrist.
Själv upptäckte jag Blood, Sweat
and Tears nästan samtidigt som jag
upptäckte Jojje och deras skiva ”B,
S & T 3” som kom 1970, och tog
världen med storm, gjorde sedan
mig och de flesta andra fullständigt svimfärdiga när nyheten kom
att Jojje 1972 tog plats i bandet.
Såväl i de följande utgåvorna med
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Jonas Kullhammar Foto: Pressbild

Pianisten Martin Åklint spelar i
Café Traversen från kl 17.30

Bo ”Kasper” Sundström
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Bo Sundström Foto: Claudio Bresciani

bland det svåraste
som finns. Och Bo
Kasper har ju så
ofta fångat just det
där; bryggaren
som puttrar, smulor i sängen. Naturligtvis har han
också lyckats med
det för att det alltid funnits ett vemod bakom myset.”

Jag har länge hoppats på att det
skulle komma en artist som tar vid
där Beppe Wolgers slutade. Jag
menar någon med jazzkänsla och
som sjunger låtar ur ”the American
Songbook” med nyskrivna texter
på svenska.
Det verkar äntligen som om min
förhoppning har infriats. Så här
skriver lifeline.se:
”Bo Sundström, frontmannen i Bo
Kaspers Orkester har i tjugofem
års tid skrivit svenska texter till
bandets jazzdoftande musik. Nu
har han spelat in en skiva där
han gör egna svenska tolkningar
på några utvalda sånger ur den
amerikanska jazzrepertoaren. Skivan som fått namnet ”Mitt dumma
jag” är inspelad på klassiska
Atlantis studion i Stockholm och
släpptes den 25:e januari 2018
och fick strålande recensioner.
Bo Kaspers Orkester har med åren
vunnit en trogen publik i Skandinavien som lärt sig uppskatta Bo
Sundströms finurliga svenska texter om de vardagliga tingens tillvaro. Sundström tar med denna
samling sånger upp den penna
Beppe Wolgers, Olle Adolphsson

och Hasse & Tage lämnat efter
sig.
Det är nostalgi och nutid. Ett hommage till ett tidigt 60-tal då den
coola jazzmusiken stod i zenit. Och
då svensk jazz var som allra mest
älskad och en självklar del av det
svenska musikutbudet.”
Så här skriver Per Magnusson i
Aftonbladet:
"Jazz är för mig coolness, vemod,
nostalgi och sorg. Men med några
enkla penseldrag kan den mörkblå
tonen lätt färgas ljusblå och bli
något positivt och framåtblickande.
I 25 år har Bo Kaspers Orkester
gjort jazz på svenska. Ibland har
de hyllats, ibland har de matats in
i en mittfåra och reducerats till
”husvagnsjazz.” I dag framstår Bo
Sundström mer än något annat
som ett tilltalande alternativ till
den lidande rockmannen. Något
coolt och ljusblått, för att använda
hans egna ord ovan, hämtade från
omslagstexten till det här albumet.
Att göra trevlig musik – utan att
falla pladask i plattityder – är
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Medverkande är:
Jonne Bentlöv - trumpet, Björn
Jansson - sax och Robert Östlund gitarr som länge spelat med i Bo
Kaspers. Medverkar gör också
Daniel Fredriksson- trummor, Ulf
”Morfar” Engström - kontrabas,
samt Vladan Wirante på piano.
Jag tycker att båda recensenterna
har beskrivit Bo Sundström med
förträfflig ackuratess. Det finns
inte så mycket mer för mig att tilllägga än att jag gratulerar JANOpubliken till en fantastisk musikupplevelse den 17 februari 2019.
Mycket välkomna skall ni vara!
Hayati Kafe

Pianisten Ebba Lorentzi spelar i
Café Traversen från kl 17.30

Amanda Sedgwick Group

Amanda Sedgwick Foto: Goran James Djordjevic
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Dwayne Clemons - trumpet,
Amanda Sedgwick - altsax, Alexander Brott- gitarr, Carl Orrje –
piano, Björn Lundén – bas och
Mattias Puttonen – trummor.
Bebop när den är som bäst!
Den här nya sextetten har gått
samman för att spela musik i
gränslandet mellan swing och bebop. Intrikata och lekfulla låtar
från tiden innan bebop blev studiematerial för doktorsavhandlingar.
Sväng garanteras!
Amanda Sedgwick har sedan flera
år gjort sig ett namn som både solist, bandledare och kompositör på
den svenska jazzscenen. Orkesterjournalens Leif Domnérus tyckte
om henne att ”Det är alltid lika
välgörande för själen att fångas av
ett musikanteri som är påfallande
äkta och okonstlat”- ”Hon är kort
och gott en strålande musikant”.

Om Dwayne Clemons, mångårigt
aktiv i New York, men sedan några år bosatt i Stockholm, skrev
Sven Bjerstedt i Kristianstadsbladet: ”I Bud Powells Down with it
briljerar Clewmons, offensivt och
härligt stilriktigt. Genuint och briljant bebop-hantverk är detta, enkelt, ärligt och på fullaste allvar”.

känslor som sätter sig i hjärtats
förmak” (Mårten Hennéus, DN).

Alexander Brott pendlar mellan
Stockholm och New York. I Sverige spelar han med bland andra
Dwayne Clemons, Ulf Johansson
Werre och Klas Lindqvist. Leif
Domnérus lovordar Alexander:
”Tradition och skön förnyelse:
Alexander Brott har ambitionen
och gåvan.”

Mattias Puttonen är en av landets
mest anlitade trumslagare. Han
spelar med Stockholm Swing All
Stars och har, bland många andra,
framträtt med Phil Woods, Ernie
Watts, Chris Potter och Jan Lundgren trio.

Carl Orrje har sedan slutet av 80talet varit flitigt anlitad både i Sverige och New York, bland andra av
Bernt Rosengren, Krister Andersson, Rolf Ericsson och Chris Potter. ”Hans flinka fingrar är verktyg
genom vilka Orrje uttrycker skira
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Björn Lundéns starka beat och
känsla för traditionen har gjort honom till en populär sideman i Sverige och Köpenhamn och har de
senaste åren börjat synas alltmer
på den svenska jazzscenen.

Varmt välkomna till en riktigt
svängig kväll hos JANO!
Birgitta Fogelvik

Pianisten Max Agnas spelar i Café
Traversen från kl 17.30

Joel Lyssarides trio och
Amanda Ginsburg Quartet

17/3
Jazzkatten, mottagit Skaps Jazzpris
och Stimstipendium. Hon har spelat över hela landet och avslutade
just en lyckad turné med utsålda
konserter varje kväll. Under våren
2019 åker Amanda ut på turné och
gästar bl a JANO.

Joel Lyssarides Foto: Karl Gabor

Det här kommer bli en riktig
”höjdarkväll” med 2 konserter med
de mest lovande unga jazzartisterna i landet. Den här kvällen bör det
bli nästan utsålt!
Kjell Lövbom

Joel Lyssarides, piano - Niklas
Fernqvist, bas - Rasmus Svensson,
trummor
Under åren har Joel Lyssarides
tagit emot flera tunga stipendier.
Vid 21 års ålder fick han motta Jan
Wallander-priset vilket innebar att
han har fått disponera en ny Steinway-flygel under de kommande
åren.

Amanda Ginsburg landade i
svensk jazz, som påminner lite om
en jazz som gjordes på 50- och 60talen. Bland inspirationskällorna
nämner hon Beppe Wolgers, Hasse
och Tage och Monica Zetterlund.

Under hösten 2018 lanserades en
ny CD, Dreamer, som fick mycket
beröm från bl. a. Johannes Cornell
i DN med orden: ”Har man arbetat
med Silvana Imam, Benny Andersson och Blacknuss kan det
vara dags att knyta ihop säcken
och jazzpianisten Joel Lyssarides
imponerar med sin breda musikaliska blick”.
Vi är mycket glada att ha Joel tillbaka hos oss!

Amanda Ginsburg Foto Sima Korenivski

Han har prisats av STIM för sina
kompositioner, nominerats till
Jazzkattenutmärkelsen Årets nykomling av Sveriges Radio P2
samt tagit emot det sedan några år
tillbaka nyinstiftade Bengt-Säve
Söderbergh stipendiet.

Sen Amanda debuterade med sitt
debutalbum ”Jag har funderat på
en sak” (Ladybird) i februari i år
har hon tagit emot Olle
Adolphsonstipendiet, deltagit i
SVT Gokväll och Allsång på
Skansen med sin egen musik, nominerats som årets nykomling i P2
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Amanda Ginsburg sång, Filip
Ekestubbe p, Ludvig Eriksson b
och Ludwig Gustavsson tr

Pianisten Ebba Lorentzi spelar i
Café Traversen från kl 17.30

Ellas kapell
Vallentuna Kulturhus kl 16.00

Ellas Kapell Foto: Pressbild

24/3

Den här kvällen får vi möta bandet
Ellas Kapell, ett band som spelar
låtar som vanligtvis brukar dyka i
den mer traditionella swingens
sammanhang, i fräscha arrangemang. Jag har haft möjligheten att
prata lite med Lovisa Jennervall
som är en av de drivande krafterna
bakom bandet för att vi ska få reda
lite mer om vem hon är och vad vi
har att vänta oss.
- Kan du berätta lite kort om dig
själv och vad du gör?
Jag heter Lovisa Jennervall och är
frilansande sångerska, kompositör
och arrangör. Jag går även mitt
tredje år på Kungliga Musikhögskolan där jag studerar en kandidat
i jazz. Den traditionella swingen
ligger mig varmt om hjärtat men
när jag skriver eget blir det modern
jazz som ibland drar åt både folkmusik och pop. Jag har släppt två
skivor och i vår kommer den tred-

je, då med just Ellas Kapell och
gästande saxofonisten Klas Lindquist.
- Du driver många projekt samtidigt. Finns det något hjärteprojekt,
utöver Ellas Kapell, som du skulle
rekommendera vår publik att hålla
utkik efter?
För två år sedan startade jag ett
projekt med den ovanliga sättningen fem blåsinstrument och en röst.
Det heter Lovisa Jennervall Wind
Ensemble och vi spelar min musik
och några lånade låtar som jag arrangerat. Det är en fantastiskt rolig
utmaning att skriva för en grupp
som inte innehåller något komp
och jag känner att jag behövt tänka
mycket "outside the box" kring
instrumentens olika roller. Skivan
"May Sessions" finns på Spotify
för den som vill lyssna!
- Kan du berätta lite kort om Ellas
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Kapell och vad vi kommer att få
höra när ni besöker JANO?
Jag, Manne Skafvenstedt, Anders
Langørgen och Edvin Fridolfsson
träffades på KMH och upptäckte
tidigt att vi alla hade en förkärlek
för den traditionella swingen. Därmed startades Ellas Kapell, där vi
vill ta de välspelade låtarna ur the
American Songbook och skapa
nytänkande och lekfulla arrangemang. Namnet är en hyllning till
the Queen of Jazz - Ella Fitzgerald, men repertoaren är inte
bara bunden till hennes utan utforskar många delar av jazzhistorien. När vi besöker JANO kommer
vi att bjuda på storbandsjazz i
kvartettformat, standards i helt ny
tappning, ösiga hits och smäktande
ballader.
Välkomna!
Calle Stenman

Ekdahl Bagge Big Band
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Ekdahl-Bagge storband, enligt
många fans inklusive undertecknad, är det mest intressanta storbandet på Sveriges jazzhimmel
just nu. Bandet har en fräsch och
ungdomlig ny ton utan att för den
delen gå ifrån traditionellt
”storbandsstuk”. Många av numren är egna kompositioner med
stadig förankring i den storbandsstil som vi associerar till t.ex. Kenny Clarke-Francis Boland eller
Thad Jones-Mel Lewis.
Alla sektionerna i Ekdahl-Bagge
Storband har lockat till sig la crème de la crème bland Stockholms
unga musiker. Det är för alla oss
jazzälskare välkända namn som
Robert Nordmark, Fredrik
Lindborg, Martin Sjöstedt, Karl
Olandersson, Per”Ruskträsk”
Johansson, Magnus Wiklund
m.fl.
Om de båda bandledarna kan sägas
att de är ytterligare bevis på att
äpplet faller inte långt från trädet.
Calle Bagges far, Lars Bagge var
en superb arrangör, sångare och
pianist. Per Ekdahls pappa är den
virtuose pianisten och kapellmästaren Anders Ekdahl. Jag vill nog
säga att Carl och Per förvaltar familjearvet på bästa möjliga sätt.

Ekdahl Bagge BB Foto Kenth Wångklev

Vi får storfrämmande den 31 mars,
nämligen Ekdahl-Bagge Storband
med Simone Moreno och Anders
von Hoffsten. Mycket lämpligt
med tanke på att vi firar JANOs 40
-årsjubileum under april månad.

Simone som har bott i Sverige i
nästan 15 år har hunnit vara med i
Melodifestivalen, sjungit duett
med Timbuktu, uppträtt för Paul
Simon och Gilberto Gil på Polarpriset, hyllat Drottning Silvia, när
hon fyllde sjuttio år och mycket
annat. Hon blir ett mycket spännande tillskott till storbandet och
kommer med sin enorma charm
och skönhet att förgylla scenen.
Simone släppte hösten 2017 en EP
”På svenska” och har också sjungit
in en samling av sina svenska favoritsånger som skall släppas våren 2019.

Ekdahl-Bagge Big Band har också
med två mycket färgrika och personliga sångsolister, brasilianska
yrvädret Simone Moreno och souloch jazzsångaren från Malmö, Anders von Hofsten.

Anders von Hofsten är soulsångaren från Malmö som älskar allt
som svänger. Han är sångare, pianist, producent och låtskrivare.
Han älskar också brasilianska rytmer och är kapellmästare för Simone Moreno. De båda turnerar
land och rike runt med bandet Os
Lourinhos. Det är förresten Anders
förtjänst att Simone har flyttat till
Sverige. Han har producerat flera
egna skivor och Simones två senaste ”Samba Makossa” och
”Planetas”.

Foto: Mikael Silkeberg

Mycket välkomna!
Foto: Miki Anagrius
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Hayati Kafe

14/4

En hyllning till Nina Simone

Viktoria Tolstoy, Karin Hammar och Ida Sand Foto: Konserthuset

bara gapar … svårt att
sluta lyssna”.
Karin Hammar som är
vår minst lika hyllade
kompositör och trombonist, bland annat
med sitt eget band
”Fab4” och med
”Sliding Hammers”
som hon driver ihop
med sin äldre syster
Mimmi Pettersson
Hammar, och är en av
landets mest eftertraktade och anlitade. Karin var den förste att ta
emot det då nyinstiftade Alice Babsstipendiet 2004.

Kärt barn har många namn är ett
ordspråk som passar otroligt väl in
på fantastiska jazz- och bluessångerskan Nina Simone. Hör man
”The high priestess of soul” eller
”Dr Nina” så är det henne man
skall associera till. Det första
smeknamnet fick hon efter en av
hennes skivor och med två hedersdoktorstitlar föll det sig naturligt
för många av hennes fans att titulera henne ”Doktor”.
Egentligen hette hon inte Nina Simone heller utan gav sig själv det
artistnamnet i början av sin karriär.
”Nina” kom sig av att en tidig
pojkvän kallade henne så, och Simone tog hon efter en av sina fa-

voritskådespelare, Simone Signoret, från den tiden.
Som avslutning på vårens JANOprogram får vi nu njuta av en hyllning till Eunice Kathleen Waymon, som hon egentligen hette,
framförd av tre av våra absolut
främsta, kvinnliga jazzartister.
Ida Sand, hyllad pianist, kompositör och vokalist med 5 skivor och
långa rader av hyllade konsertframträdanden bakom sig, för att
inte nämna framför sig. Ida har
jämförts med just Nina Simone,
och med Norah Jones, för sin
konstnärliga nivå, och musikprofessor Jan Gradvall har sagt ”Jag
9

Victoria Tolstoy, också hon synnerligen
eftertraktad och erkänd i Jazzsammanhang, till exempel genom sina
sköna jazz-tolkningar
av känd filmmusik på
plattan ”Meet me at
the movies”, men som
också gjort sig mycket
känd genom sina tolkningar av Herbie Hancocks musikskatt.
Tillsammans med musikerna Max
Schultz, gitarr, Niklas Fernqvist,
bas, och Fredrik Rundqvist på
trummor kommer dessa tre virtuosa damer att hedra Nina Simone,
och oss i JANO, genom att avsluta
vårens program den 14 april.
Det blir en jazztermin att verkligen
se fram emot.
Håkan Mossberg

Jonny Ek trio spelar i Café Traversen från kl 17.30

Ljudpraktik
Sara Hellstrand och Patrik Eneqvist heter våra ljudpraktikanter
denna säsong. Sedan flera år tillbaka har vi nöjet att samarbeta med
Studio Blue som utbildar ljudtekniker för musikproduktion.
Att få komma till JANO och praktisera har blivit mycket populärt
bland eleverna som under andra
året på utbildningen får möjlighet
att lära sig konsertljud under trev-

liga former. Studio Blue's profil är
musikproduktion av högsta kvalitet vilket passar oss perfekt.
Vi får ofta mycket beröm för konsertljudet men ibland också en del
synpunkter på ljudnivå, uppfattbarhet och balans vilket vi tar till oss.
Målet är alltid att ge publiken det
bästa konsertljudet.
Mats Blomberg

Jazztips från andra arrangörer i Vallentuna och Täby
9/3 kl 19.00 på VALLENTUNA TEATER
Mattias Nilsson - Dreams of Belonging

Onsdagsmusik på Karby Gård
23/1
30/1
6/2
13/2
20/2
27/2
6/3
13/3
20/3
27/3
3/4
10/4
17/4
24/4
1/5
8/5
15/5
22/5
29/5
5/6

Gruppen Touch
Kazbek Balalajkaorkester
Barockmusik
Brunnsoktetten
Absoluta Mollpunktem
Mid Sixties
Björn Wehlén
Karin Bergström
Mandys Blue Seven
Söderbandet
Gloryland all stars
Lena Nilsson
Doktor Rulle Jazzklinik
Anna-Carin Borgström
Helena Eriksson
Perry and the Pacemakers
Tibble gymnasium
Nicke Wagemyr
Old Boy Stompers
Blommans Dixielandband

Med ett ljust och hoppfullt Nordiskt vemod väver den internationellt uppmärksammade och
prisbelönte pianisten Mattias Nilsson samman
vårt nordiska tonspråk med skandinaviska melodier, konstmusik, folk och jazz.
Boka biljett på Upplev Vallentuna
JANO medlemmar har 30 kronor rabatt.

19/2 Jazzkonsert med
Tommy Larsson Quartet
Konserten äger rum efter STFs
årsmötesförhandlingar cirka 19.30
i Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus.
Svenska klassiker blandas med
utvalda jazzstandards ur den amerikanska sångboken. Musiken är
utåtriktad och vital och framförs
med stor spelglädje.
Fri entré
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Foto: Anja Emzén

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

PiJanokryss #18
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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.

Jazzklubb Nordost
c/o Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 TÄBY

Buss: 610 eller 524 till Vallentuna station,
samma korta promenad .

070-350 93 20

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

www.jano.nu

PlusGiro 19 25 83-3

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

Margit Annerstedt

av PiJano önskas senast den 15 augusti.

Kristina Blomberg

Skickas till Mats Blomberg
matsxblomberg@gmail.com

Mats Blomberg
Birgitta Fogelvik
Hayati Kafe

Medlems- och entréavgifter våren 2019.

Hans Lehto

Medlemsavgift, 200 kr/halvår, berättigar till fast entré 150 kr per konsert. Köp frikort för 650 kr/halvår
(inklusive 200 kr medlemsavgift) så har du fri entré till alla säsongens konserter.
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.
Från och med denna säsong måste samtliga biljetter förköpas. Vi avvecklar vår kassa i entrén.
Samtliga besökare måste också ha en platsbiljett. Gäller även frikortsinnehavare. Läs mer på vår
hemsida www.jano.nu.

Håkan Mossberg
Calle Stenman
Ansvarig utgivare
Margit Annerstedt
Layout
Kristina Blomberg
Jazzteckningar
Anders Lundmark

Jano önskar att många löser frikort 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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