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Höstens program 2019

Sharon Dyall med Sandviken Big Band 27/10
Vallentuna Teater, Gymnasievägen 4, Vallentuna
Söndagar kl. 18:30 Vi öppnar 17:30
www.jano.nu

Välkomna tillbaka och fira Jano 40 år!
Efter en mycket varm avslutning
på juli är det dags att samla tankarna på Jano.
Vårens program blev uppskattat av
många. Att konserten med Bo
Sundström blev utsåld var väl inte
förvånande. Vilken entertainer han
är och vilka musiker!
Avslutningen med Ida Sand, Karin
Hammar och Viktoria Tolstoy blev
också mycket populär hos vår publik. Den kvällen hade vi även populära Jonny Eks pianotrio i vårt
Café Traversen. Traditionen med
utbildade pianister från Musikhögskolan i vårt café fortsätter.

Höstens program är av allra högsta
kvalité med artister som kan underhålla en publik. Jag ser fram
mot premiären med Fredrik Lindborg och hans fina Gullinprogram
och att senare ha Isabella Lundgren hos oss.
Det blir ett kärt återseende när
Sandviken Big Band återkommer
till oss. Den här gången med härliga Sharon Dyall vid solistmikrofonen.
En konsert som ni inte bör missa
är Martins Åklints fina musiker
tillsammans med Klasse Möllberg.
I bandet finns flera av de mest lovande unga musikerna i Sverige.

Under sommaren har vi haft möjlighet att bara ta det lugnt och även
lyssna på musik. Jag har varit i
Köpenhamn i samband med sista
halvan av Jazzfestivalen. Det finns
många duktiga musiker i Danmark
och även i södra Sverige som vi
allt för sällan ser i Stockholmsområdet.
Birgitta Fogelvik och Calle Stenman har tyvärr lämnat vår styrelse.
Tack för ett mycket gott samarbete.
Ett stort välkommen till Thore Flygel som blev invald i styrelsen vid
vårt senaste årsmöte.

Jano minns Rolf Friberg.
Under sommaren har vi nåtts av
det tråkiga beskedet om att Rolf
Friberg har avlidit efter en tids
sjukdom. Att Rolf var en av vårt
lands stora entreprenörer inom rese
och valutabranschen är ingen överdrift. Forex blev den institution vi
alla fick besöka när vi behövde
utländsk valuta till våra utlandsresor. Ingen av de andra bankerna
kunde matcha de villkor som Forex kunde erbjuda sina kunder!
Rolf hade ett stort intresse för simning. Han blev svensk mästare i
grenen fjärilsim inte mindre än 11
gånger.
Vi fick glädjen att dela intresset
för jazzmusik med Rolf. När Leif
Kronlund fyllde 70 år ordnade
Rolf en jättefest i form av en vokalistkavalkad till Kronlunds storband tillsammans med Jano på
Täby Park Hotell. Jag minns också
med glädje de välbesökta jamkvällar som Rolf med sina professionella kamrater deltog i på hotellet.

Välkomna vårt fina höstprogram
när vi fortsätter fira Jano 40 år! Ta
gärna med vänner och gör våra
”Söndagskvällar” ännu trevligare.

Tack Rolf för
det du gjort för
oss i Jano!
Kjell Lövbom

Kjell Lövbom

Vi stödjer JANO

Janos konserter framförs i samarbete med
Kultur Vallentuna

Solbrännan Restaurang och Café
solbrännan.se
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Fredrik Lindborg Trio
spelar Gullin med stråkkvartett

29/9
sväng. Det är som att
varje virvelslag, varje
knäpp på basen och
varje ton på saxen
spelas av hela bandet.
”Det är inte jag som
spelar sax i LSD utan
lika mycket Martin
och Daniel” säger
Fredrik Lindborg.
Fredrik Lindborg har
spelat musik sedan
barnsben och lyssnat
ännu längre. Detta
har satt sina spår i
hans uttryck som talar direkt till lyssnaren. Hans sound är
stort och mustigt, han
svänger kraftigt och
idéerna tycks aldrig
ta slut.

Fredrik Lindborg Foto: Krister Broberg

Martin Sjöstedts musikalitet vet inga
gränser. Ur alla instrument han tar i
kommer ljuva toner.

Saxar: Fredrik Lindborg, Bas/ piano: Martin Sjöstedt, Trummor Daniel Fredriksson.
Violin: Daniel Migdal, Violin:
Henrik Naimark-Meyers, Viola:
Ylvali Zilliacus, Cello: Amalie
Stalheim
Välkomna till höstens säsongstart
då vi hyllar Lars Gullin, en av Sveriges största jazzmusiker och kompositörer genom tiderna. Han spelade tidigt både klassisk musik och
folkmusik vilket har satt sin tydliga prägel på musiken.

Nu får dessa fantastiska kompositioner nytt liv i händerna på en
yngre generation musiker. Fredrik
Lindborg med några vänner har
skrivit nya arrangemang för stråkkvartett på Gullins musik. Vi kommer att få en vacker och själfull
kväll med både svenskt vemod och
amerikanskt sväng och även originalarrangemang av Gullin.
Fredrik Lindborg trio även kallad
LSD, är som ett trehövdat djur när
de spelar tillsammans. En organism, en enhet och ett djuriskt
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Daniel Fredriksson
spelar så ingen kan
sitta still. Han är en
enorm trumslagare
som svänger så det
svartnar samtidigt
som han bjuder på en aldrig sinande ström av idéer och infall.
Välkommen till en stor kväll på
Vallentuna Teater.
Kjell Lövbom

Pianisten Max Agnas spelar i Café
Traversen från kl 17.30.
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Isabella Lundgren Foto: Pressbild

Isabella Lundgren med Calle Bagge Trio

Söndagen den 13 oktober är det
dags att återigen njuta av vår speciella sångfavorit Isabella Lundgren tillsammans med Carl Bagge
trio.
Isabella måste vara en av JANOpublikens absolut mest älskade
sångartister. Hon har sedan första
gången för många år sedan besökt
JANO många gånger, ibland i sällskap med Ekdahl-Bagge Big Band
och ibland med Carl Bagge trio.
Jag har också haft det stora nöjet
att samarbeta med henne några
gånger, alla oförglömliga upplevelser.
Varje gång Isabella kommer till
oss känns det som om det vore
första gången, hon har alltid något
nytt och annorlunda att bjuda på.
Isabella har ett allvar som är unikt.
Hon får liksom tiden att sakta ner
bara genom att vara. Det kallas väl
för utstrålning och närvaro.

Dan Backman skev så här om henne:
”……och sedan sjunger hon ju
fantastiskt. Med en helt naturligt
flödande tajming och en lågmäld
men mycket uttrycksfull frasering.
Att hon har något att säga med
sina texter bidrar förstås också till
magin.”
Jag tycker att det presenterar sångartisten Isabella prefekt.
En annan journalist Anton Annersand, har skrivit om Isabella så
här:
”…jag hörde Isabella sjunga för
första gången i ett övningsrum på
en gymnasieskola i Karlstad. Och
som jag minns det lät hon precis
som nu. Jag tror hon bara var femton då. Hon hade redan rösten. En
gammal röst. Med en tår någonstans därinne. En röst som sett botten av glaset och toppen av världen.”
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Jag kan bara instämma också i
denna beskrivning.
Isabella kommer att förtrolla oss i
sällskap med mästerliga Carl Bagge vid flygeln, dessa två har en
unik musikalisk kommunikation,
Niklas Fernkvist på kontrabas och
Daniel Fredriksson på trummor.
Trion är mycket samspelt med Isabella efter åtskilliga framträdanden.
Mycket välkomna till en absolut
kanonkväll!
Hayati Kafe

Pianisten Max Agnas spelar i Café
Traversen från kl 17.30.
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Martin Åklint sessions med Klasse Möllberg Foto: Pressbild

Martin Åklint Sessions feat Klasse Möllberg
OBS! Vallentuna Kulturhus kl. 16.00

Martin Åklint – piano, Klasse
Möllberg – sång,
Johan Tengholm – kontrabas, Jakob Bylund – trummor, Erik Tengholm – trumpet, Sebastian Jonsson
– altsax, Björn Bäckström – tenorsax, Agnes Darelid – trombon,
Daniel Gahrton – barytonsax
Med nyskrivna arrangemang av
Martin Åklint, kompat av ett oförskämt välstämt åttamannaband,
framför Klasse Möllberg allt från
visor till jazz, där sväng och samspel åter är i fokus.
Sedan det varma mottagandet av
Martin Åklint Sessions och
jungfrukonserten på KMH i maj
2018, har Martin Åklint och Klasse Möllberg lekt med tanken på
ytterligare konserter i liknande
format och det blev verklighet och
succé i maj 2019 på KMH! Hayati
Kafe och jag var där och lyssnade.
Vi blev mycket förtjusta.

från Lasse Åbergs sällskapsresa
samt Arne i Trazan och Banarne.
Alla musikerna i Martin Åklint
Sessions har erfarenheter från
många musikaliska sammanhang
men det de gillar mest, det är jazzen och svänget. Trots deras ringa
ålder så har de redan en gedigen
erfarenhet av livet som musiker
och allt som hör till. Tillsammans
med Klasse hoppas de att få bjuda
Er på en riktigt underhållande och
svängig kväll med många välkända
låtar.
Missa inte denna unika kväll där
förhoppningsvis Klasse har med
sin nystämda såg!
Kjell Lövbom

Klasse Möllberg känner vi igen
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Sharon Dyall
Sandviken Big Band
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Sharon Dyall v, Åke Björänge
musikalisk ledare
Trumpeter: Joachim Tromark,
Mats Siggstedt, Anders Selgeryd,
Leif Fernqvist, Anders Wimark.
Tromboner: Leif Wennberg, Kurt
Carlberg, Krister Pettersson.
Saxofoner: Patrik Engelbert as,
Patric Lundstedt as, Adam Dahlberg ts, Krister Andersson ts, Tommie Floreus bs.
Komp: Göran Berencreutz g, Thomas Jutterström p, Rasmus Diamant b, Christer NIlsson tr.
Den 27 oktober är turen kommen
till Vallentuna. Då får vi lyssna till
Sandviken Big Band med Sharon
Dyall. Sharon har många strängar
på sin lyra och är inte bara en talangfull jazz- och soulsångerska.
Många är vi som också minns hennes skådespelarinsats som Tine i
80-talsserien Varuhuset. Detta följdes sedan upp i roller i kända musikaler som exempelvis West Side
Story, A Chorus Line och Chicago.

storheter. Allt exekveras under
ledning av trumpetaren Åke Björänge.

Sandviken Big Band Foto: Alexander Lindström

Sandviken Big Band och Sharon
har samarbetat vid många tillfällen
och gjort hyllade konserter och
även en krogshow. Ett väloljat par.
Vi i JANO hälsar dem hjärtligt
välkomna till Vallentuna och ser
fram emot en härlig konsert.
Thore Flygel
Pianisten Britta Virves spelar i
Café Traversen från kl 17.30.

Nu erbjuds ett strålande tillfälle att
höra henne tillsammans med populära Sandviken Big Band. Ett band
som har funnits sedan 1968. Det är
ett av de mest flitiga amatörbanden
i Sverige och har samarbetat med
många av landets ledande artister.
Bandet gör spelningar i såväl Sverige som utlandet och räknas som
ett av landets populäraste storband.
Sandviken Big Bands mappar är
fulla av storbandsklassiker från
Count Basies och Duke Ellingtons
repertoar men innehåller också
många specialarrangemang av
både internationella och svenska
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Sharon Dyall Foto: Peter Knutson
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Titti Sjöblom– Mamma och idol
Mamma Alice
lämnade en
enorm musikskatt efter sig,
både med avseende på den
enorma produktionen, den
världsberömda
rösten, den fantastiska mängden
olika genres, det
faktum att hon
var hovsångerska
och inte minst de
många olika samarbeten hon hade
med andra
världsberömda
musiker och artister hon hade
under sin nästan
livslånga karriär.
Samarbeten som
naturligtvis också
genererade otaliga minnen, berättelser och historier.
Musiker som
Duke Ellington,
Josh White, våra
egna jazzlegender Bengt Hallberg, Arne Domnérus och Rune
Gustavsson har
alla höjt henne
till skyarna som en av de bästa och
Svend Asmussen och Ulrik Neuman bildade tillsammans med henne en av de mest framgångsrika
och musikaliska visgrupper världen någonsin skådat.
Dottern Titti var inte mycket mer
än två år när hon började sjunga
tillsammans med mamma Alice,
som bland sina många färdigheter
även sjöng in rader av barnvisor då

Ronnie Gardiner, även han
känd och aktad
inte minst av
Janos medlemmar.
Titti har tillsammans med äkta
maken Ehrling
Eliasson ett
scenprogram
som bjuder på
massor av minnen och berättelser från den
långa tiden med
Alice, från scener, skivstudios
och TV varvat
med många av
mamma Alices
favoritsånger.
Ehrling, som är
en lysande begåvad och
mångsidig gitarrist, var själv
flitigt anlitad
som ackompanjatör till Alice
under 90-talet
och en bit in i
vårt århundrade
innan hon slutade framträda.
Titti och Ehrling Foto: Gustaf Eliasson

ofta tillsammans med Titti. Och så
fortsatte det.
Men Titti har under tiden även haft
sin egen karriär och bland annat
spelat Maria Magdalena i Jesus
Christ Superstar, tävlat i Melodifestivalen och gjort krogshow och
folkparker tillsammans med Charlie Norman, sonen Lennie och
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Gästspelet hos
Jano i höst kallar Titti "Alice Babs
– mamma och idol" och här blandar de två swing, schlagers, barnvisor och jazz alltsedan början av
50-talet och fram till den sista turnén Alice gjorde, just tillsammans
med Titti och Ehrling.
Håkan Mossberg

Gustav Lundgren trio
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Söndagen den
24 november
välkomnar vi
en av Sveriges
mest älskade
gitarrister,
Gustav Lundgren och hans
två eminenta
medmusiker,
basisten Martin Höper och
trumslagaren
Ola Bothzén.

Scocco, Lisa
Nilsson och Jan
Allan, Berndt
Rosengren m.fl.
En gudabenådad musiker
helt enkelt.
Han är mycket
känd som uttolkare av Django
Reinhards musik och har fått
mycket pressrosor för ”sitt sätt
att uppdatera
den franska gitarristens tidlösa
musik med passion, skicklighet
och espri” (citat
SVD).

Det är med
mycket stolthet som jag än
en gång inser
att vi på JANO
lyckas gång
efter gång presentera artister
och grupper av
absolut svensk
och internationell toppklass.
Gustav Lundgren är en av
Sveriges mest
framgångsrika
jazzgitarrister.
Han föddes i
Stockholm
1980 och började spela gitarr i 12årsåldern.
Gustav studerade musik i
Stockholm, Bollnäs och Svalöv
mellan 1996-2000. Han blev engagerad på klubbar i Stockholmsområdet redan som 16-åring och gjorde sin första utlandsturné till Spanien som 19-åring med egen trio.
Gustav Lundgren har mellan 20002017 turnerat i Japan, USA, Argentina, Indonesien, England,

Han har mottagit flera stipendier, bl.a. Louis
Armstrongstipendiet. Gustav är också en
flitig kompositör och har skrivit musik till
reklamfilmer på
MTV och TV4
och producerat
flera CDn.
Jag ser fram
mot en mycket
spännande muGustav Lundgren Foto: Pressbild
sikupplevelse
Frankrike, Syrien, Turoch hoppas att
kiet, Scotland, Algeriet, Slovakien, ni kära publik får vara med om
Spanien, Sverige, Italien, Dandetsamma.
mark, Moldavien, Ukraina, Transnistrien, Tyskland och Österrike.
Mycket välkomna!
Han har samarbetat med stora delar av den svenska jazz- och popeliten från Swedish House Mafia
till Anne Sofie von Otter, Mauro
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Hayati Kafe
Jonny Ek Trio underhåller i Café
Traversen från kl 17.30.
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Blues transfusion, Anna Sahlene
När Blues
Transfusion
hade spelat på
Studion i Umeå
skrev Gunnar
Wiklund, Folkbladet:

Chris Montgomery, trummor,
Håkan Broström själv med
sina saxofoner,
den nya unga
stjärnan Leo
Lindberg på
orgel och inte
minst Max
Schultz, gitarristen som senast i våras fick
Jano-publiken
att jubla, backar
upp som de
skickliga musiker de är.

”Var har denna
fenomenala
sångerska hållit
hus? Vi som
var med ska
vara evigt tacksamma för detta
besök, för hon
lär vara på väg
mot betydligt
större scener”
och gav framträdandet en 5:a
av så många
möjliga i betyg.
Hans beröm,
förutom sin
hänförelse över
bandets övriga
medlemmar,
riktade sig till
Anna Sahlene
som varit en del
av Håkan Broströms projekt
sedan 2017.
Vi som vet, vi
känner till att
Anna redan
som liten medverkade i filmerna om barnen i
Bullerbyn i mitten av 80-talet,
sjöng sig genom 90-talet som
sångerska i Rythm Avenue, att hon
blev internationellt känd när hon
tävlade för Estland i Eurovision
2002 med låten Runaway.
Hon har därefter stått på Melodifestivalscenen inte mindre än tre
gånger förutom all bakgrundssång,

Anna Sahlene Foto Niclas Brunzell

musikaler och mycket mer som
förgyllt det svenska musikutbudet.
I lite mer än två år har nu hon och
Blues Transfusion lagt jazz- och
bluespubliken för sina fötter och
till vår stora förtjusning kommer
gänget nu till Jano.
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Många sprang,
av goda skäl,
nästan in i biljettluckorna för
att få en chans
att höra dessa
musiker spela
ihop redan innan Anna anslöt
sig. Nu är känslan att ensemblen är komplett.
Det här gänget
vet vad de gör,
levererar sin
musik rätt in i
kropp och själ
hos sin publik
med en bekvämt tillbakalutad och otroligt säker stil, medan Anna smeker
tonerna med sin soulfulla röst.
Vi i Janos styrelse ser redan fram
emot höstens avslutning.
Håkan Mossberg
Pianisten Julia Krieg spelar i Café
Traversen från kl 17.30.

Jazztips

Janos medlemsenkät
Medlemsenkät

Onsdagsmusik, Karby Gård
4/9 Old Boy Stompers
11/9 Jazzkvartetten TALK
18/9 Tommy Larsson Quartet
25/9 Sånggruppen Halv 8 med Gunnel Gisslén
2/10 Barockensemblen Ventusensemblen
9/10 Högsanders New Orleans Gang
16/10 Jazzsångerskan Caroline Williams
23/10 Doktor Rulles jazzklinik
30/10 Musikanterna
6/11 Soft Jazz Quartet
13/11 Viskväll med Johan Taube &
Björn Wehlén
20/11 Traveling John
27/11 J C Swingtett
Musiken startar kl 19.00
Entré 140 kr (musik+kaffe+kaka)

Jano genomförde en medlemsenkät under våren 2019 bland 100
medlemmar. Vi fick glädjande nog
in 78 svar. Vi har inte analyserat
alla detaljer och kommentarer än
men vill dela med oss några signaler som den gett oss.

Platsbokningen
Inför introduktionen av obligatorisk platsbiljett var vi lite oroliga
för hur den skulle tas emot. Nu ser
vi att det varit mycket positivt! Det
glädjer oss då det förenklar en hel
del för oss. Nu slipper vi köer till
salongen och alla vet i förväg sin
plats.

Janos program
Vi pejlade här den musikmix vi
bjuder på. Ett brett och allsidigt
program har varit klubbens ledstjärna i många år och de flesta är
nöjda med hur det ser ut nu. En
viss övervikt mot mer namnkunniga artister kan dock skönjas.

Musik i Traversen
Många är intresserade och uppskattar den musik som erbjuds innan konserterna.

Vin i serveringen
Intresset för vin verkar vara måttligt. Vi kan dock redan nu avslöja
att en ny entreprenör tar över caféet i höst med ett förnyat utbud.
Tack för alla svar. Vi drar en vinnare vid första konsertkvällen.
Mats Blomberg
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Krysset finns också att ladda ner från hemsidan om Du inte vill klippa sönder tidningen.

PiJanokryss #19
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Jazzklubb Nordost, c/o Kjell Lövbom, Adolf Lemons väg 71, 187 76 TÄBY

Så här hittar du till oss
Tåg: Roslagsbanan linje 27. Hållplats
finns med endast 50 m promenad till
JANO.

Jazzklubb Nordost
c/o Kjell Lövbom
Adolf Lemons väg 71
187 76 TÄBY

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

073-359 73 69

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

Orkesterbokare
Hayati Kafe
Tomtebogatan 20
113 38 STOCKHOLM
073-242 80 98
hayati@comhem.se

Bidrag till nästa nummer
av PiJano önskas senast den 23 december.
Skickas till Mats Blomberg
matsxblomberg@gmail.com

Styrelseledamöter
Margit Annerstedt
Kristina Blomberg
Mats Blomberg

Medlems- och entréavgifter hösten 2019.

Thore Flygel

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 2019 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.

Hayati Kafe
Hans Lehto
Håkan Mossberg

Ansvarig utgivare
Kjell Lövbom
Layout
Kristina Blomberg

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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Jazzteckningar
Anders Lundmark
Tryck
Grafiska Punkten i Växjö

