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Jessica Pilnäs samt Filip Jers kvartett 7 april
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby Söndagar kl. 18:30
Kassan och restaurangen öppnar 17:00, fullständiga rättigheter
www.jano.nu

God fortsättning på det nya jazzåret!

Måste säga att det var härligt att
komma igång med Jazzklubb Nordosts konserter på Täby Park Hotel
traditionsenligt sista söndagen i
januari. När den mycket lyckade
höstsäsongen var över kände vi oss
nog lite till mans lite trötta, men
också samtidigt beredda att ta itu
med de stundande helgerna med
sina annorlunda krav. Krav men
ändå förhoppningsvis ännu fler
glädjeämnen. I varje fall njöt vi i
familjen till fullo av själva julhelgens praktfulla vinterväder och
rimfrostklädda träd.

När dessa rader skrivs, några dagar
efter vårpremiären, är det mesta av
julens vackra snö borta, men man
kan skönja att ljuset är på gång.
Underbart och minst lika glad blev
man över det mottagande ni gav oss
då vi körde igång igen, att så
många av er verkligen kom fram
och sa hur ni gått och längtat efter
kvällens nystart. Och tack för de
vänner och bekanta ni lockar med
er. Vi fick glädjande många nya
medlemmar denna kväll.

Som väl framgår av ovanstående
känns det väldigt roligt att jobba
med jazzklubb Nordost just nu. Ni i
publiken kommer i stora skaror och
säkerställer därmed vår ekonomi,
samtidigt som ni inte drar er för att
sträcka ut en hjälpande hand när det
behövs. Allt detta gör att stämningen i styrelsen är på topp och jag vill
passa på att tacka alla mina styrelsekamrater för deras goda humör,
ansvarskänsla och beredvillighet att
ta itu med diverse uppgifter.

Första kvällen bjöd på två verkligt
duktiga sångerskor. Lovisa Lindkvist fick, liksom i fjol, äran att
inleda årets konsertserie, denna
gång ackompanjerad av sin pappa
Bengt Lindkvist på piano. Och i
Swing Magnifique stod Täbyfödda
kvicksilvret Josefin Peters för de
vokala inslagen. Det märktes att
många i publiken tillhörde Django
Reinhardts fan-club. Tyvärr hade
bandets violinist blivit sjuk, men
han ersattes med bravur av Claes
Brodda, som dock trakterade sina
favoritinstrument klarinett och tenorsaxofon istället. Det märktes
tydligt att repertoaren var välbekant
för Classe. Han spelade ju många
år kvällens musik med Crazy
Rythm, ett av de band som många
nog minns, flitigt gästade Jano under de första åren.

Känns som det stundande årsmötet
den 3 mars bör kunna förflyta ganska lugnt. Det hindrar inte att om det
är någon som är kunnig och villig
att hjälpa oss med ljudanläggningen
skulle vara ytterst välkommen att
hjälpa oss emellanåt. I övrigt vill
jag också passa på att önska alla
intresserade välkomna till årsmötet
och gärna komma med förslag som
kan göra klubben ännu bättre. Och
samma dag som årsmötet har vi ju
också vårens jamsessionkväll, ett
evenemang jag inte nog kan rekommendera både som publik men
även som musikant. Kanske har ni
åtminstone en lergök hemma?
Per Kjellberg

Vi stöder Jano

Attundafältet 6 Täby Centrum
JANO medlemmar erhåller
10% rabatt på noter och tillbehör
och 15% på instrument

Trälhavets Rederi AB Österskär
2

JAM

Foto © Hasse Lehto

3/3

Trenden håller i sig och höstens
jam lockade över hundra personer
till JANO. Vi har nästan tappat
räkningen på hur många spelsugna
deltagare som dök upp men det gör
inget så länge alla får vara med.
Min uppmaning till alla instrumentutövande jazzvänner blir att
hjälpa oss att förvalta denna jamtradition och hålla i den växande
deltagartrenden. Ju fler vi är tillsammans ju gladare vi bli.
Ibland kanske det känns kymigt att
gå ensam till ett jam, men då vill
jag ge rådet att ta med sig fler
kompisar med eller utan instrument. För en tid sedan fick jag en

inbjudan till ett jam där många
skickliga och professionella jazzmusiker brukar spela. Efter en viss
tvekan pallrade jag mig iväg och
fick spela några låtar med fantastiska musiker, vilket jag inte ångrar. Man utvecklas väldigt mycket
av sådana utmaningar.
Vårt eminenta huskomp bestående
av Tommy Larsson (piano), Jan
Ottosson (bas) och Ingemar Björkman (trummor) är i vanlig ordning
redo att hjälpa oss att skapa en givande jazzupplevelse.
Jazzälskare och musikanter på söndag den 3:e mars är vi framme vid
vårens jam i JANO så tag vara på
tillfället och anslut er till musikfes3

ten där alla som vill har möjlighet
att delta aktivt.
Eder Tillgivne Jamledare
Hasse Ling

Ann-Sofi Söderqvist sextett
Förband: Eternal Jazz Project
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Det är som jazzen som med kärleken, det sägs att den består men att
föremålen växlar. Kvällens förband är, Stockholm och Täbybaserat, ”The Eternal Jazz Project”. En
kvintett med musiker med mycket
erfarenhet i bagaget. De är vad
man kan kalla för äkta amatörer
som spelar för att de älskar musiken. Repertoaren består av såväl
standards som egna kompositioner.
Namnet är vald som en förklaring
till att detta projekt skall fortsätta i
all evighet ty jazzen är evig.
Medlemmarna har spelat för
JANO i olika konstellationer. Det
är Sören Svedestig, tenor och sopransaxofon, Hans Rolin, trummor
Henrik Norman, kontrabas, Ann
Blom, piano och Johan Nilsson,
elgitarr.
En samling mycket intressanta
musiker som vi ser fram emot att
höra. Vi önskar ”The Eternals”
mycket välkomna till Täby.
Det är med mycken stolthet och
glädje som jag välkomnar en av
Sveriges mest meriterade trumpetare, Ann-Sofi Söderqvist. Hon är
numera lika känd som kompositör,
arrangör och orkesterledare.

Hon har varit
verksam i
många år och
fick förmodligen mycket
goda råd och
hjälp av sin far
Stig, själv eminent trumpetare. Det var inte
en tillfällighet
att Ann-Sofi
började spela
med Bernt Rosengrens storband 1977. Bernt och pappa Stig
var spelkamrater sedan länge.
Ann-Sofi säger att Bernts band var
en mycket nyttig erfarenhet men
att ett annat band, ”Hot salsa”,
också var mycket betydelsefullt för
hennes utveckling. Det bidrog till
att hon kom i kontakt med ny musik. En annan grupp ”Amadu Jarr
Highlife Orchestra” var en ny och
viktig erfarenhet.
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life” med den prisbelönade kören
Voces Nordicae. Titelspåret är
skrivet av Ann-Sofi för a capellasång. 2012 kom den senaste CDn,
inspelad med egna storbandet
ASJO.
Utmärkelserna har också haglat
över vår gäst. År 2010 fick hon Jan
Johansson-stipendiet och året därpå tilldelades hon Sveriges Radios
pris Jazzkatten i kategorin Årets
Jazzkompositör. Förra året fick
hon medalj för tonkonstens främjande. Den utdelades av kungen på
Nybrokajen 11.
I sextetten vi får njuta av ingår
bland andra sångerskan Lena
Swanberg, Monica Zetterlundstipendiat år 2009, och den svenskitalienske gitarristen Amedeo Nicoletti. Så missa inte denna juvel i
den svenska musikens krona. Det
är bäddat för ytterligare en höjdarupplevelse.
Hayati Kafe

Vår gäst har samarbetat med, arrangerat och komponerat för och
dirigerat ett stort antal storband
och stora ensembler i Sverige och
Europa. Som till exempel Norrbotten Big Band, Sandviken Big
Band, Stora Stygga, Gugge Hedrenius Big Band, Bohuslän Big
Band, Blue House Jazz Orchestra,
Frankfurt HR och Orchestre National de Lorraine.
Som ni förstår är listan mycket
längre och växer för varje år. AnnSofi är mycket flitig, kreativ och
enormt eftertraktad. En del av hennes samarbeten som till exempel
den med Norrbotten Big Band har
resulterat i CD-inspelningar. 2009
kom ”Grains” där bandet spelar
Ann-Sofis kompositioner.
Våren 2011 släpptes CDn ”What is
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Sven Zetterberg bluesband
Sven Zetterberg - vokal, gitarr,
munspel, Anders Lewén - gitarr,
Torbjörn Eliasson - piano, tenorsax, Mikael Fahleryd - bas, Jim
Ingvarsson - trummor.

av de bästa från västkusten - Mikael Fahleryd, bas, från Peps Blodsband, samt trumlegenden och energiknippet Jim Ingvarsson! Dessutom kommer gitarristen Anders

soul som Sven behärskar bäst av
alla! Det spelar ingen roll om det
är rösten, munspelet eller gitarren
han använder, det svänger på ett
genuint och förtrollande sätt.
Sven har tidigare spelat med banden Telge Blues, Blue Fire, Four
Roosters och Chicago Express
(1981-1996). Därefter fortsatte han
som soloartist och har också turnerat med bland andra Jimmy Rodgers, Jimmy McCracklin, Louisiana Red och Eddie Boyd.
År 1989 tilldelades Sven Zetterberg Cornelis Vreeswijk stipendiet. I November 2012 blev Sven
”Master Blues Artist from Sweden
in the Blues Hall of Fame”. Den
nya självproducerade CDn Mileage blev utgiven i December.
Vi välkomnar Sven och hans musikanter och ser fram emot en konsert fylld av härlig blues när den är
som bäst.
Missa inte denna kväll hälsar
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Kjell Lövbom

på mars. Frågan har ställts ska inte
jazzklubben ha en blueskväll
snart? Jo det ska vi och till den här
kvällen har vi anlitat en av våra
skickligaste blues- och soulmusiker.

Lewén och multiinstrumentalisten
Torbjörn Eliasson. Denna bluesinriktade konstellation har i år
gjort bejublade framträdanden på
bl.a. Nefertiti (Göteborg), Tivoli
(Helsingborg), Fasching och Kalmars Stadsfest, och nu är det dags
för Jazzklubb Nordost!

Sven Zetterberg, som i år firar 40
år som artist, kommer med några

Det blir en kväll med mycket blues
men också molltyngd 60-70-tals

Nu har vi kommit fram till mitten
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Svante Thuresson med Claes Crona trio
Hasse & Tage
och i Knäppupps
produktioner.
Han jobbade
mycket med Beppe Wolgers texter. Senare kommer vi ihåg hans
framträdande i
TV-programmet ”
I morgon är det
lördag” från Bolaget med Lasse
Samuelssons
Storband. Oj vad
det svängde!

Foto © Mats Blomberg

Svante Thuresson vo, Claes Crona
p, Hans Andersson b, Johan Löfcrantz Ramsay tr.

Så är det då dags för ännu en högtidskväll denna säsong. Svante
Thuresson, ”Svante Hip Man”, is
back again, och denna gång med
endast komp. Det betyder att han
får möjlighet att dominera scenen i
kväll.

Nu är ju inte
Svante den som
ligger på latsidan
och fastnar i ett
fack. Tillsammans med Lill Lindfors kom han
2:a i Eurovison Song Contest
1966. 2007 var han med i Melodifestivalen med låten ”Första gången” med Anne-Lie Rydé.
Svante har, som man säger, många
strängar på sin lyra. Han har även
varit med i flera filmer, bland an-
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nat ”Åsa-Nisse bland grevar och
baroner”. Han har spelat in rösten
åt mandrill-schamanen Rafiki i
Lejonkungen filmerna.
På piano hör vi Claes Crona som
är välkänd för vår publik. Claes
har också varit med sedan 60-talet
och har spelat med de flesta som
det är värt att spela med. Han har
spelat i både Sverige och hela Europa.
På bas hör vi Hans Andersson,
som kanske inte är så känd för vår
publik. Hans kommer från Malmö
och är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö och Berklee College
of Music i Boston. Han har fått
många fina omdömen i pressen.
Det skall bli spännande att höra
honom.
På trummor slutligen hör vi Johan
Löfcrantz Ramsay. Johan känner
vår publik mycket väl efter många
framträdande i olika konstellationer. Johan är en av våra favorittrummisar. Det är alltid en fröjd att
höra honom.
Så gott folk, missa
inte denna näst
sista konsert innan
vårsäsongen är
över för denna
gång.

Svante är en äkta Stockholmare
från Vasastan vilket är skönt för
oss andra Stockholmare som gör
att det är lätt att förstå vad han säger. När man tittar tillbaka så ser
man att Svante har varit i artistbranschen i 50 år, man hisnar.

Hasse Lehto
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Raga da gosh, raga da gosh här
kommer Svante med sina hippa
kaggar. Så sjöngs det med Gals
and Pals i tidernas begynnelse.
Svante var ju trumslagare från början innan han helt gick över till
sången. Det var bland annat med
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Jessica Pilnäs
Filip Jers kvartett
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förste som på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm utexaminerades med munspel som huvudinstrument. I övrigt kan nämnas att
Filip 2012 mottog Alice Babs
Jazzstipendium vid en konsert på
Stockholms konserthus.
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Säsongavslutning och våren förhoppningsvis en bra bit på gång,
vad passar då bättre än att satsa på
två gäng ur den yngre generationen. Unga men därför inga dunungar när de framträder, tvärtom
redan rätt väletablerade på de
svenska, ja till och med på de internationella jazzscenerna.
Jessica Pilnäs är sångerskan som
blev läkare, men kunde inte släppa
sången utan försöker satsa lika
helhjärtat på båda sina huvudintressen. Jessica härstammar från
Åryd utanför Växjö och är född
1978. Hon deltog redan 1995 i
Melodifestivalen där hon kom trea.
Började tidigt komponera och fick
2003 Gevalias musikpris. Detta år
började hon också sina läkarstudier
på Karolinska, efter att 1997-99
gått musiklinjen på Fridhems folkhögskola. Tog sin läkarexamen
2010. 2012 släpptes "Norma Deloris Engstrom, A tribute to Peggy
Lee", fylld av låtar ur den amerikanska sångerskan och kompositören Peggy Lee’s repertoar. Ni får

höra flera i kväll. Den blandning
av jazz och pop som Peggy Lee
stod för finns ofta i den svenska
vokaljazzen och Jessica är ett strålande exempel på detta. Lyssna
och njut.

Filip Jers Kvartett bildades 2008
av några studenter på Musikhögskolan, som tyckte om att samarbeta och spela tillsammans.
Gemensamt för alla fyra är att de
tycker om att spela i olika konstellationer och att de komponerar en
hel del. Precis som förra gången
har Filip med sig Henrik Hallberg
på gitarr, Johan Lindbom på bas
och Niclas Lindström på trummor.
Kvartetten spelar en melodisk och
ung, lekfull jazz med betoning på
standards, men också svenska
polskor och egna kompositioner.
Per Kjellberg

Med sig har hon tre samspelta,
nyansrika och uttrycksfulla
musiker. På trumpet en av Janos favoritgäster Karl Olandersson, bakom vibrafonen, ett
instrument som alltför sällan
hörs hos oss, Mattias Ståhl och
på bas Fredrik Jonsson.
Kvällens andra gäster har, till
skillnad från Jessica, alla besökt oss tidigare. Så sent som i
november 2011 gjorde Filip
Jers kvartett ett mycket uppskattat framträdande hos oss.
Inte heller munspelare gästar
oss så ofta, så vad kan vara
bättre än att ånyo få njuta av
Filip, som 2005 till och med
blev dubbel världsmästare i
munspel. Filip föddes 1986 i
lund och provade tidigt en mängd
instrument. 2011 blev han den
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Jazzklubb Nordost, c/o Annerstedt, Täbyvägen 258, 187 50 TÄBY

Så här hittar du till oss
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Jazzklubb Nordost
c/o Margit Annerstedt

Från Stockholm city (17 km).

Täbyvägen 258
Med bil:
Kör E18 norrut mot Norrtälje. Ta av vid avfarten Täby
Kyrkby/Viggbyholm. Sväng vänster och fortsätt under
järnvägen, därefter vänster i rondellen. Vid Statoil bensinstation sväng höger och följ Kemistvägen till Täby Park
Hotel.
Med allmänna kommunikationer:
Ta tunnelbana eller buss till station Tekniska Högskolan.
Därefter Roslagsbanan mot Österskär. Kliv av på station
Galoppfältet. Sedan går du Kemistvägen till hotellet (ca
10 min).

187 50 TÄBY
På Täby Park Hotel kl 16.00

08-510 503 20

Konferensrum plan 6

PlusGiro 19 25 83-3

Stadgeenlig dagordning finns på hemsi-

www.jano.nu

dan.

jano@jano.nu
Ordförande

Vill du spela på JANO?

Per Kjellberg
Violvägen 6

Läs på hemsidan www.jano.nu under
knappen

186 34 VALLENTUNA
08-511 728 67
Orkesterbokare
Hayati Kafe
Tomtebogatan 20

Bidrag till nästa nummer
av PiJano önskas senast den
25 augusti 2013.
Skickas till:

113 38 STOCKHOLM
08-34 98 80
hayati@comhem.se
Styrelseledamöter

Mats Blomberg
m.bg@telia.com

Lennart Andersson
Margit Annerstedt
Mats Blomberg

Medlems-/entréavgifter våren 2013. Endast kontant betalning i kassan.

Birgitta Fogelvik

Medlemsavgift, 150 kr/halvår, berättigar till fast entré 80 kr per konsert.

Hans Lehto

Köp till abonnemangsbiljett för 350 kr inkl moms/halvår (totalt 500 kr inkl medlemsavgift) så har du fri
entré till alla säsongens konserter.
Entré för icke medlem 120–200 kr inkl moms beroende på artist. Ungdomar under 20 år gratis entré.
Gäller även lärare med elever i sällskap.

Inger Lindén
Birgit Litzell
Kjell Lövbom
Marie-Louise Margolis

JANO önskar att många löser abonnemang av två skäl – att få en stampublik och att tidigt få in pengar till
kassan. Om man går på fyra konserter så lönar sig abonnemang. När man ändå har betalat så kan man ju
titta in utan extra kostnad och kanske hitta någon musik som man inte tidigare upptäckt.

Ansvarig utgivare

Medlemmar får klubbtidningen PiJano samt ibland annan information hemsänd.

Kristina Blomberg

Alla JANOs inkomster går till musikergager, tidningen PiJano, administration, pianostämningar samt en
liten del till övriga kostnader. Inga arvoden betalas till klubbens styrelse eller andra funktionärer.
Som JANO-medlem får du rabatt när du besöker andra SJR-anslutna klubbar i Stockholmsområdet – det
finns ett tiotal.
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