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Gott Nytt År kära musikvänner!
Det är dags för ny säsong i nytt
årtionde. Jano har ambitionen att
fortsätta verksamheten och att
hålla program av allra högsta kvalitet. Vi ska vara en jazz- och musikklubb i toppklass.

Det är tack vare många besökare
och högklassiga artister som väljer
att komma till Vallentuna Teater
som det är möjligt.
Café Traversen är en mötesplats
och viktig del i konceptet där
MiaLii AB sköter serveringen. De
har nu alkoholtillstånd.
Kvällens pianist spelar från 17.30

Kafe. Det borgar för att det som
vanligt är av allra högsta kvalitet
och med stor variation. Under våren kommer några internationella
artister som inte kommer att göra
er besvikna, som Kristin Korb och
Veronika Swift.
Veronika Swift, en ung amerikansk stjärna, som jag haft nöjet
att se och höra under London Jazzfestival. Hon kommer tillsammans
med en meriterad saxofonist Jim
Snidero.
Det är roligt att få överraska med
tv-personligheten Ebbot Lundberg
tillsammans med ett toppstorband,
New Places Orchestra.
Några legendariska musiker kommer vi också att få träffa. Då tänker jag främst på Ronnie Gardiner
och Georg Riedel.
Vi är tacksamma om ni pratar med
era vänner om våra konserter. Ta
gärna med er affischer och tidningar samt hjälp oss att marknadsföra
JANO!
Stort tack till Er alla som stödjer
oss och den levande musiken!

Vårt resultat för 2019 pekar på en
mindre förlust och vi behöver se
över våra intäkter för att kunna
fortsätta med vår satsning på kvalité.
Entrén per konsert sätts i förhållande till det gage vi måste betala
för att få bra artister.
Medlemsavgiften ligger kvar på
200 kr per termin och beslutas av
årsmötet.
Medlemsrabatt blir från och med
nu 25% på ordinarie entré. Tidigare var det ett fast belopp men vi
måste nu se den i proportion till
ordinarie avgiften för icke medlemmar.

Fortfarande finns det mest förmånliga alternativet kvar, ett frikort för
alla terminens konserter. För totalt
750 kr kan Ni njuta av 6 konserter
på Jano. Per konsert blir det 125
kr, inte mer än en biobiljett!
Välkommen till fortsatt fina söndagskvällar på Vallentuna Teater!
Kjell Lövbom

för att ytterligare höja mysfaktorn.
Jag vill passa på och tacka MiaLii
för det utmärkta julbord som serverades till konserten med Anna
Sahlene.
Vårt program har tagits fram i programrådet tillsammans med Hayati

Nya avgifter 2020
Som Ni kanske redan sett så har vi
tvingats att justera våra avgifter för
våren 2020.

Vi stödjer JANO

Janos konserter framförs i samarbete med
Kultur Vallentuna

Solbrännan Restaurang och Café
solbrannan.se
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Leon Falk - Satchmo Tribute
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Leon Falk - tb, Adam Falk - cl,
Erik Tengholm - tp, Uno Dvärby bj, Sara Karkkonen - p
Vilken start på jazzåret 2020 med
JANO! Leon Falk Satchmo Tribute kommer den 2 februari att
föra oss tillbaka till det glada 20talet när den unge Louis
Armstrong tänjde på gränserna för
vad man kan åstadkomma med en
kornett i halsbrytande solos. Med
samma klassiska "Hot Five"- uppsättning som i de legendariska studioinspelningarna på 1920-talet,
har Leon Falk Satchmo Tribute
med noggrannhet tagit sig an
Louis Armstrongs musikaliska arv.
Musiken framförs med mycket
känsla och liv, helt i den gode
Satchmos anda.
Bandet hyllar även Satchmo genom egna skrivna originalkompositioner i den tidens anda. På så
sätt kan man säga att 1920talsmusiken förs in i 2020-talet. På
ett medryckande sätt strävar
bandet efter att lyfta den tidiga

jazzens värden: samspelet, bluesen, dansen och känslorna.
Trumpetaren och kornettisten Erik
Tengholm är en "rising star" inom
både den moderna och klassiska
jazzen och behärskar den unika
spelstil som vi förknippar med
Louis Armstrong. Enligt min uppfattning så har han hittat Satchmos
stil och känsla och är en värdig
arvtagare till den välkände Louis
Armstrong-tolkaren Bent Persson,
som har en lång karriär bakom sig
bl a i Kustbandet och gjort sig
känd för en fantastisk återgivning
av Satchmos 50 Hot Choruses for
Cornet. Inspelningar gjorda på
vaxrullar och som sedermera försvann, men tack och lov fanns
nedtecknade i en bok.
Förutom Leon Falk på trombon
och sång så består bandet av hans
bror Adam Falk på klarinett samt
nämnda Erik Tengholm på trumpet
/ kornett. Rytmsektionen består av
Uno Dvärby på banjo och Sara
Karkkonen på piano. Kvartetten
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levererar härlig tidsenlig musik
med en blandning av stort allvar
och lekfull entusiasm. Låtar från
den gamla goda tiden varvas med
nyskrivet material. De får till det
sköna sväng som var utmärkande
för Satchmos Hot Five vid den
tiden och det är en njutning att ta
del av denna tidiga jazz i Leon
Falk Satchmo Tribute.
Thore Flygel

MuspeCafé
versen från kl 17.30.

sik
las i
Tra-

New Places Orchestra
med Ebbot Lundberg

16/2
Körberg, Rigmor
Gustafsson. LaGaylia Frazier och
många fler av de
riktigt stora och är
ett 20-mannaband
bestående av en
god del av våra
främsta både manliga och kvinnliga
jazzmusiker och
solister.

Ebbot Lundberg Foto: Pressbild

Ebbot och New
Places Orchestra
intar scenen den 16
februari och vi ser
fram emot ett synnerligen jazzinspirerat musikaliskt
smörgåsbord serverat av dessa skickliga musiker.
Håkan Mossberg
Han har blivit rent av folkkär med
tiden, Torbjörn Lundberg från
Västerås, sedan det började där vid
orgeln där det berättas att han satt
som sjuåring och komponerade
valser. Folkkär kanske mest för att
han dels till slut landade som
frontfigur i alltmer populära och
även internationellt framgångsrika
Soundtrack of our lives. Han kom
också att möta den svenska publiken såväl som sommarpratare, berättarröst till julkalendern, skådespelare och programledare i
Ebbots ark som visades på TV för
en god bit över en miljon tittare
vid premiären 2017. Nyligen
gjorde han också ett mycket uppmärksammat framträdande som
gäst i Så mycket bättre.
Men kär och älskad av musikintresserade hade han varit länge
innan dess och en del minns honom som basist och sångare redan
i punkbandet Sure Tråkings Trio
och har följt honom sedan dess, i
början av åttiotalet, köpt hans och
de kommande bandens skivor både

som soloartist och med Soundtrack.
Håkan Broström, som avslutade
Janos höstprogram tillsammans
med sin kvartett och Anna Sahlene
i Blues Transfusion kommer med
hela New Places Orchestra för att
dels backa upp Ebbot men också
med sin egen starka musikaliska
identitet göra gästspelet i Vallentuna till en mycket speciell händelse.
Håkan själv kom som ung jazzmusiker till Stockholm från hemorten
Motala redan i mitten av åttiotalet,
efter musikhögskolestudier i
Malmö, och etablerade sig mycket
snabbt som både saxofonsolist och
orkesterledare. Sedan mer än 25 år
har han sedan spelat med bl. a.
Norrbotten Big Band förutom hans
många egna projekt.
New Places Orchestra som sedan
starten 2010 arbetat med artister
som Viktoria Tolstoj, Tommy
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Musik spelas i Café Traversen från
kl 17.30.

Veronica Swift och Jim Snidero
med Claes Crona Trio

1/3

Jag hade det stora nöjet att åka på
en jazzkryssning från Miami i slutet av januari 2019. Artistuppbådet
på båten var gigantiskt med ett
flertal världsnamn. Man fick
skynda sig mellan konsertlokalerna för att hinna lyssna på sina favoriter och få nya. Det var så jag
fick lära känna Veronica Swift, en
sångerska redan i världsklass och
endast 24 år gammal.

Hon har under flera år samarbetat
med pianisten Emmett Cohen och
hans trio. Hon har även samarbetat
med storheter som Wynton
Marsalis, Chris Botti, Michael
Feinstein Paquito d´Rivera. Hon
har redan hunnit med att medverka
på ett flertal ”tunga" Jazzfestivaler
som Monterey och Montreal men
även i Europa. I New York har hon
uppträtt på Birdland, Blue Note
och Dizzy’s Club Coca Cola där
hon sjöng med bland andra Lincoln Center Jazz Orchestra.

Veronica Swift Foto: Bill Westmoreland

Veronica växte upp mer eller
mindre på turné med sina föräldrar, den mycket kände jazzpianisten Hod O`Brien och fina jazzsångerskan Stephanie Nakasian.
Det var med dem som hon gjorde
sitt första framträdande på Dizzy´s
Club Coca Cola. Hon spelade in
sin första CD som 9-åring med
Richie Cole och nästa som 13åring med saxofonisten Harry Allen.

Princetown University i USA och
musikhögskolor i andra länder.
Det svenska kompet består av basgiganten Hans Backenroth, trumprofessorn Bengt Stark och allas

Mycket välkomna!
Hayati Kafe

Veronica, boende i New York,
turnerade under våren 2019 med
pianisten Benny Green Trio.
Benny Green tillhörde under en
lång tid Ray Browns trio.
Till Sverige kommer hon med den
mycket välmeriterade saxofonisten
Jim Snidero. Han anses vara virtuos på altsax och har spelat med
storheter som Jack Mc Duff, Frank
Wess, Mingus Big Band och Frank
Sinatra. Han är också en pedagog
av hög klass och har varit gästprofessor vid Indiana University och

sikprofiler för JANO-publiken. Jag
lovar att det kommer att bli en supersvängig och musikalisk höjdarkväll med Veronica Swift och hoppas så många som möjligt hinner
uppleva detta unika tillfälle.

Musik spelas i Café
Traversen från kl
17.30.

Jim Snidero Foto: John Abbot

vår
mästerpianist Claes Crona, alla
mycket kända och omtyckta mu5

The Hebbe Sisters
Jan Adefelt Swingtime Trio

15/3

Men repertoaren är
ändå väldigt
blandad.
Den har blivit det efter alla önskemål från såväl arrangörer som från
publiken och idag innefattar den
både klassiskt, musikalmelodier,
pop, gospel och soul.
Systrarna Hebbe kommer från en
liten gård långt ute på landet i
Värmland, eller mera bestämt någonstans mellan Säffle, Arvika och
Karlstad. Även om det låter avlägset i förhållande till de större jazzscenerna så var gården uppenbarligen en musikens centralort i sig
själv i och med två musicerande
föräldrar. Emelie, som är den
äldsta av systrarna, sjöng på en av
deras konserter redan som 6-åring.
Josefine och Maria, som alltså
båda är yngre kom med som ännu
yngre och följaktligen har dessa tre
systrar sjungit ihop sedan så långt
tillbaka de kan minnas.
– Vi är systrar på riktigt, har de
svarat i intervjuer, till en början
lite överraskade över att få frågan
men det var innan det gick upp för
dem att många musikgrupper ge-

The Hebbe Sisters Foto: Alexander Kenney

Swing,
medryckande och
positivt.
Den glada
och optimistiska jazzgenren, brukar många,
inte minst
musikerna
själva beskriva den
traditionella
jazzmusiken
från 20- till
50-talen och
det är dessa
systrars absoluta favoritmusik.

nom åren kallats för ”sisters” och
”brothers” alldeles utan att vara
syskon eller ens släkt på riktigt.
Systrarna har också i intervjuer
berättat att de ser stora fördelar
med att just vara riktiga syskon
eftersom de tänker och känner väldigt lika och naturligt har samma
känsla för frasering, musikalitet
och dynamik. Med röster som matchar varandra blir det lättare då de
sjunger trestämmigt i ofta rätt
avancerade stämmor.
Systrarna kommer i mycket celebert sällskap, nämligen med Jan
Adefelt Swingtime Trio som genom åren spelat med de allra kändaste… Alice Babs, Monica Zetterlund, Arne Domnérus, Putte
Wickman, Jan Allan inleder den
långa listan av svenska musiker
men trion har även kompat många
av de stora internationellt kända
artisterna som Clark Terry, Thad
Jones, Georgie Fame och många
fler.
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Jan Adefelt är huvudlärare på sitt
instrument, kontrabasen, på Kungliga Musikhögskolan, Bengt Stark
likaså på sitt instrument, trummor,
och Stefan Gustavsson som spelar
piano är lärare i jazzpianometodik,
också på samma skola.
Vi behöver nog inte berätta mer
för att du skall förstå att även detta
blir ett gästspel som inte får missas. Swing, glädje, kanske en och
annan steppdans och, vi vågar
säga, ”ekvilibrister” bakom varje
instrument på Jano den 15 mars.
Vilken vårtermin 2020 blir.
Håkan Mossberg
Musik spelas i Café Traversen från
kl 17.30.

Kristin Korb Trio
Gäst: Hayati Kafe

29/3
dens mest eftertraktade pianister.
Han har samarbetat med såväl Malene Mortensen, Snorre Kirk som
Danska Radions storband, och drivit sin egen trio, Magnus Hjorth
Trio, med stor framgång.

Som inte det vore nog har vi bjudit
in Hayati Kafe att delta som gäst i
konserten. Hayati står för kvalité i
allt han gör. Han är vår flitige
kamrat, sångare och ordförande i
programkommittén. Hayati är en
garant för att vårt program alltid
håller högsta kvalitet.
Välkomna till en härlig och lättsam kväll på Vallentuna Teater.

Kristin Korb Foto: Joshua Gross

Kjell Lövbom

Kristin Korb bas/ sång, Magnus
Hjort piano, Snorre Kirk Trummor, Hayati Kafe sång
Det är få basister som kan sjunga
och det är ännu färre som kan göra
det bra. Kristin Korb är en av de
artister som får oss att glömma att
hon spelar bas när vi hör hennes
fina röst.
Påverkad av de dagar då musiken
var romantisk och fick oss att vilja
dansa, förkroppsligar Kristin och
hennes trio den andan och tar med
sig sin publik på en resa.
Korb har tradition från sin mentor,
den legendariske basisten Ray
Brown. Hon har ett fint program
från den amerikanska sångboken

och kan berätta historier i en varm,
överraskande och lättillgänglig stil.
I somras hade jag möjlighet att få
lyssna och träffa henne på Jazzfestivalen i Köpenhamn.
Kärleken förde så småningom den
amerikanska basisten och sångaren
till Danmark 2011.
Kristin och Magnus Hjorth, pianisten i hennes trio, kan framkalla
krafter av rytm och rim. De och
trummisen Snorre Kirk utgör en
arbetsgrupp med stor efterfrågan i
Europa, där de bor och även på
sina amerikanska turnéer.
Magnus Hjorth kommer ursprungligen från Laholm, men har sedan
många år tillbaka bott i Köpenhamn, där han har blivit en av sta7

Musik spelas i Café Traversen från
kl 17.30.

Årsmöte med Ronnie Gardiner
Vallentuna Kulturhus kl 19.00

Onsdag 1/4
hjärnan att skapa nya kopplingar.

Ronnie Gardiner Foto: Mats Blomberg

Metoden bygger på kunskapen att
hjärnan är plastisk och utvecklingsbar. Musik genomsyrar metoden. Den används som stimulans
till rörelse och sprider glädje och
engagemang! RGM kan användas
för personer som har drabbats av
stroke, Parkinsons sjukdom, MS,
afasi, förvärvade hjärnskador, depression, utbrändhet och utmattningssymptom, autism m.m.

Vår hyllning till Ronnie Gardiner
Vi startar kvällen med JANOs årsmöte kl 19.00.
Det blir de vanliga punkterna med
genomgång av verksamheten under 2019. Därefter blir det val av
ny styrelse. Kom och få en inblick
i verksamheten!
Efter årsmötet och en kaffepaus, ca
20.00 får vi se och höra en av våra
legendarer och favoriter Ronnie
Gardiner tillsammans med kompisarna Mathias Algotsson piano och
Hasse Larsson bas.
Ronnie är en av de musiker som
berört mig mest. Ronnie Gardiners
fans verkar vara medlemmar i en
stor familj och ha en personlig relation till honom ty denne man
lämnar ingen oberörd. Han sprider
värme och godhet närhelst man
träffar honom.
Vi träffades en gång på Clas Ohlsson på Drottninggatan av alla ställen och samtalade om alla musiker

som han mött och spelat med.
Ronnie konstaterade att alla jazzmusiker är mycket vänliga och bra
människor.

Ny publicerad forskning med
stroke-patienter visar att metoden
som Ronnie Gardiner har skapat
ger positiva resultat, t ex förbättrat
arbetsminne, balans, gång-förmåga
och grepp-styrka. Personernas syn
på sin egen återhämtning förbättrades också. Forskning på personer
med Parkinsons sjukdom genomförs för tillfället på Linköpings
Universitet.
Kjell Lövbom

Jag kommer aldrig att glömma de
fantastiska 11 år då Ronnies tivoliband huserade på Gröna Lund.
Tänk alla storheter som dök upp
och självklart var med och musicerade. En annan höjdpunkt var att
besöka Ronnies Room på Nalen
med fantastiska musiker och bra
samarbete med Kungliga Musikhögskolan. Självklart avslutades
varje säsong med hans kompis
Charlie Norman.
Ronnies arbete med Ronnie Gardiner-metoden (RGM) är en stimulerande och skonsam träning till musik. Metoden använder enkla och
strukturerade fot-/ben- och hand-/
arm-rörelser. På så sätt övas koordinations- och koncentrationsförmåga, minne, motorisk kontroll
och balans, ”multi-tasking” mm.
Metoden kan också öka energin/
vitaliteten och väcka positiva känslor. RGM aktiverar och stimulerar
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För att kunna fortsätta med
verksamheten behöver vi fler
som på frivillig basis kan tänka
sig att hjälpa till i jazzklubben.
Hör av dig till någon i styrelsen
före årsmötet.

Jan Lundgren Trio
Gäst: Georg Riedel

19/4

Jan Lundgren Foto: Erja Lempinen

jazzvärlden, namn som Arne Domnerus, Jan Allan, Gunnar Svensson, Rune Gustafsson och Egil
Johansen. Georg var också medlem i det mytomsusade
”Radiobandet”. Jan Lundgren har
också spelat med alla dessa namn
och fler sedan han blev” upptäckt”
av Arne Domnerus.
Hans trio fick sitt genombrott med
skivan ”Swedish Standards”, som
också vann Orkesterjournalens pris
”Gyllene skivan” 1997. En annan
CD, ”Together again…. At the
jazzbakery ”, utsågs av Jazz Journal till 2011 års bästa. Jans CD
”All by myself” blev vald till 2014
års bästa jazzplatta alla kategorier
av Jazz Journal.

Jag behöver bara höra några toner
från pianot för att identifiera att
denna gudabenådade musiker spelar. Det är en av mina lyckligaste
stunder när jag lyssnar på denne
mans genomtänkta men ändå improviserade, balanserade och
svängiga hantering av pianot.
Jag pratar förstås om Jan Lundgren, en vän, spelkamrat och glädjespridare av enorma mått. Det
finns många orsaker till varför
denne man idag är en världsartist,
respekterad och älskad av hela
världens jazzpublik.

Utmärkelserna och lovorden haglar över Jan som är lika aktiv utomlands som i Sverige. Han har ett
återkommande samarbete med de
världskända musikerna Richard
Galliano och Paolo Fresu. Han är
numera också Artistic Director för
jazzfestivalen i Ystad, en av de
stora jazzhändelserna i sommarSverige samt artistchef för legendariska jazzklubben ”Montmartre”
i Köpenhamn.

Den 19 april blir en stor glädjedag
då Jan Lundgren kommer till
JANO med sin trio med en av Sveriges mest älskade musikpersonligheter, Georg Riedel, som gäst. Det
finns spaltmeter skrivet om Georg
Riedel, som är en legend inom vårt
musikliv. Han är känd som basist,
kompositör och arrangör. Ingen
musikälskare har nog missat Georgs och Jan Johanssons ”Jazz på
svenska” eller hans många tonsättningar av Astrid Lindgrens texter
och massor med annat.
Han har spelat med nära nog samtliga legender inom den svenska

Trions andra medlemmar Mattias
Svensson, bas, är en av landets
mest anlitade virtuoser, spelar lika
ofta med Jan som med Viktoria
Tolstoy. Den tredje medlemmen ,
ungernfödde Zoltan Csörz , har
spelat med en lång rad svenska och
utländska jazzstorheter såsom
Quincy Jones, Scott Hamilton,
Ken Peplowski, James Moody, Ulf
Wakenius, Putte Wickman och
Bobo Stenson. Listan kan göras
ännu längre.
Jan Lundgrens trio har efter många
års samarbete blivit som ett instrument som fungerar med den allra
största ackuratess. Medlemmarna
känner varandra utan och innan
vilket gör improvisationerna
gränslösa. Den här kvällen, den 19
april, kommer de att spela och beröra en av de största svenska musiklegenderna, Jan Johansson. Det
blir musik från Jan Johanssons
olika perioder, tolkningar av hans
kompositioner och eventuellt en
och annan förstahandsberättelse
från Georg som spelade med Jan
Johansson från 1962 till 1968, året
då Jan omkom i en bilolycka.
Jag ser fram emot en musikalisk
upplevelse av oanade höjder och
gläder mig å era vägnar, kära
publik, som kommer att vara med
om det.
Hjärtligt välkomna!
Hayati Kafe
Musik spelas i Café Traversen från
kl 17.30.

Georg Riedel Foto: Bengt Oberger
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Samarbete mellan JANO och Studio Blue
På ett möte med Ljudtekniska Sällskapet, LTS, för ungefär sju år
sedan frågade Mats Blomberg mig
om jag var intresserad av att erbjuda några av Studio Blues studerande praktikmöjlighet på
JANO. Spontant tyckte jag det lät
som en strålande idé samtidigt som
Mats utvecklade sig om sin inställning till musik och ljudteknik i
egenskap av ljudtekniskt ansvarig
för JANO.
Från ord till handling gick sedan
allting lekande lätt. Nu har det
vuxit fram en tradition att två av
Studio Blues andraårsstuderande
praktiserar som ljudtekniker vid
JANO. Under 2019/2020 är det
Denise Fowler och Edvin Ottoson
som axlar ansvaret med den äran.
Föga förvånande visade det sig att

an uppnås med bravur! – är att ingen närvarande ska stå ut med ljudet
utan hörselskydd.
Som undantag bland nutida utbildningar inom musik och ljudteknik
handlar Ljudtekniker / Producentlinjen vid Studio Blue om kombinationen av vetenskapligt grundad
ljudteori, psykoakustiskt förankrad
metodik (psykoakustik – läran om
hur människan tolkar ljud), akustik, musikteori och gehörslära
med mera. Därför är det särskilt
positivt att få höra hur artister och
musikgrupper som framträtt genom JANO med Studio Blues studeranden som ljudtekniker många
gånger uttryckt stor uppskattning
för de ljudtekniska insatserna.

Jag tar tillfället att tacka JANO
och Mats Blomberg för ett lyckat
samarbetsförslag som med tiden
utvecklats till en konstruktiv tradition.
Avslutningsvis önskar jag också
JANO lycka till med det fortsatta
arbetet att erbjuda fantastisk musik
till en publik som uppskattar den;
ett uppfriskande och välbehövligt
komplement i en hårt kommersialiserad medievärld där ytlighet och
spekulation onödigt ofta sätter
dagordningen.

Mats Blomberg och jag har samma
uppfattning om hur liveljud bör
fungera för att ge musiken bästa
möjliga förutsättningar för att
kunna nå publiken med bevarat
musikaliskt uttryck. I praktiken
handlar det om att i hög grad behålla de akustiska instrumentens
ursprungliga klangfärger, sound
och dynamik och vad PA-tekniken
anbelangar i första hand använda
den som ett stöd för att höja oönskat svaga instrument eller röster
relativt den övriga ensemblen.

Claes Wettebrandt
Rektor och forskare vid Studio
Blue samt ordförande i Ljudtekniska Sällskapet

Detta i motsats till onödigt många
förekommande avarter där det
ljudtekniska målet – som inte säll10

Onsdagsmusik, Karby Gård
15/1 Touch
22/1 Lousiana Dixie Kings
29/1 Swing Magnifique
5/2 Kazbek balalayka orkester
12/2 Darkest White Soul Orchestra
19/2 Färdknäppens husband
26/2 Martin Åklints trio med
Björn Bäckström
4/3 Accordion club
11/3 Ann-Marie Henning o
Karolina Vucidolac
18/3 Anna Ploby & Mats Randér
25/3 Arton voices
1/4 Spader Jazz
8/4 Benny and the Boogie Kings
15/4 Ann-Kristin Hedmark och
Ann-Marie Henning
22/4 Perry and the Pacemakers
29/4 LEVA
6/5 2 Friends
13/5 Lena Nilsson
20/5 Silja Levander och
Vincent Wistrand
27/5 Mandy´s Blue Seven
3/6 Blommans Dixielandband
Musiken startar kl 19.00
Entré 150 kr (musik+kaffe+kaka)

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

PiJanokryss #20
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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

Bidrag till nästa nummer

hayati@comhem.se

av PiJano önskas senast den 15 augusti.

Styrelseledamöter

Skickas till Mats Blomberg
matsxblomberg@gmail.com

Margit Annerstedt
Kristina Blomberg
Mats Blomberg

Medlems- och entréavgifter våren 2020.

Thore Flygel

Medlemsavgift, 200 kr/halvår, berättigar till 25% rabatt på entrén per konsert. Köp frikort för 750 kr/
halvår (inklusive 200 kr medlemsavgift) så har du fri entré till alla säsongens konserter.

Hayati Kafe

Entré för icke medlem 200 - 350 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.

Håkan Mossberg

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.
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.

Hans Lehto

Ansvarig utgivare
Kjell Lövbom
Layout
Kristina Blomberg
Jazzteckningar
Anders Lundmark
Tryck
Grafiska Punkten i Växjö
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