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Tänk så tiden 9årl plötsligt är JAN0 inne på sitt 5:e år.
Och
Hur firar vi det dä? Jo, bara (enom att finnas till.
genom att komma med ett härligt vårprogram på JazzcafäeL.
Öcn genom att ordna ännu en JAZ.TIEST. Den 5:el Täby Sazz'

fest är faktiskt en av Sveriges 'rä1dsta" jazzfestivaler.
Så riktigt G0TT NYTT Ån på er allesammans. Välkomna ti11
allt vi nar att bjuda Påi
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vanligt i TibbIe Teater.
Påsid4-5
berätt,ar vi mer om festen. Anmälningsblankett för orkestrarna finns där.
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vill hjäIpa till

finns
där ocks å.
5å båcs r.', som s'-eIar och ni som inte gör det - reservera
cien söncJagen - det kommer att b1i en här1ig jazzfestl
ArrmäJ.ningsblankett

som
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tern fanns AI Sandstroem ( och bl'a'
Simon Brehm, Dompan och nitan Johansson)
A1 har tillbringat många år i USA, men
nu är han tillbaka och har bl.a, framträtt med Gugge Hedrenius. I dagarna
äga en stenkaka med Povel Ramels
börjar han på-Erb""sy med crvanstående
"Johanssons Boogie Uoogie-valstt så kan
sätLning. fn fläkt av h.storiens vingni rläsa på den etiketten: Lmbassypå Täby Jazzaafäi
orkestern med Povel Ramel. I den orkes- slag
Al Sandstroem tprvtb, George Vernon tb,
Tommy Löbe1 cI, Lennart GrunelL p
Tage Svedestig b, Henry UaIIin dr.
lvlinns ni AI Sandstroem? 0m ni i'åkar

W
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Bosse Skouba pr TommY Johnsson b,
Johan Dielemans dr.
Bosse Skoubas trio har repeterat under

Johnsson och Dielemans har vi hört mycket
band'
;;, ui.". tillsammans med Borrfors
hösten och gör nu ett av sina första
't'riojazz
Be-bop-baserad
publika framträdanden. Ni kanske hörde oeI btir förståssmärke.
Bosse Skouba med Caleidoskop i oktober? av alIra högsta

JåIzFr§rrrs
UIf Adåker tp, Gunnar 0Isson äsr Hans
tYlarschall bars, Christen Friissen Pr
[-ars Gottfrieds br Lars Holgersson dr'

ctzry

Jazz Friends med U1f Adåker har vi

hört förr. Och Gunnar 01sson orkester med Hasse IYlarschall har vi hört
förr. Och nu får vi uppleva Sazz
Friends med alla dessa fina musiker
tillsammans. Läckert, tycker vi. lvlissa
dom inte:

Vi har väntat på dettal Bunta Horn i egen
höq person, m€d sitt berömda band - på

Och med Britt Damberg. Hå11 tillpublik.
gor--, kära
Jan Tryqgve trp, Rune Henriksson tb, Bunta
Hr:rn c1, Jan 5r'rmidt rrn KIas Grönberg bio
Claes'-:r-indroth -r.. Ike' rerner dr.
Briti LJa:rberg v{lc.
-erimaplan
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flårten Holmberg cor Jurgen HoImrerg tb, Roger Nyborg g/acc, Håkan
:losenqvist gr Per Giert,z b, Johnny
(Iaar dr
lribbans - Nordosts stolthet, i-nneoandet på utedansbanor, alltid lika
spelgladar svängiga och trevliga att
höra. []usikstil'? AIlt som svänqerl

Gunnar Ueiander tb, Claes Brodda as/Ls,
Sten Andersson Pr lvlikael SeIander 9r

wlartin Uulff b, Per LiIiehöök dr.

här ofu*crt' a.r - §oqr+ ni
kanske ser av sättningen- samma
Suing Rhythm Cats a0m spelade på
Julfesten nyligen. Här får ni nu en
chans att verkligen sitta ner och
lyssna på detta högintressanta
Det

sr,ringband, soränqfy11t med Armstrong
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§ALA|YIANDsrt
BN§E rtqaFv stil*lc1 oAuo:
Bosse Tigren cl, Kjell Persson Pt
Nicke Svensson gr Torgny Stenberg b,
0IIe Klang dr, Liselotte 0lshage voc.

Tigrån, känd från radior grammofon och från jazzfestivaler över hela
Iandet. 0verallt bejublad och uppskattad f ör f antasti sk sr,ring och spelqtäd j e
Nin]äste kanske om honom i senaste
Jazznytt där det östes beröm över
orkestern. Nu är han på Täby Jazzcafä
igen - suingdemonen från Hoforsi

Bosse

snälrn
ä*6 tl*
B
EF,l. V
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Susanna

Vanja

Holm dr.

Vilken kvä1I det här blir: andra halvan
bjuder vi på världsberömda Göteborgsbandet Salamarrder, med bl-. a. Susanna
Lindborg (på cafået mäO fiuendo Dava i
höstas) och Sissi Uennerström.
Bh yeah I
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0m du som redan är medlem i JANO, tar
med en ny medlem tiII Täby eller VaI I entuna :aEffFår
du s j äiv 'qå in

d
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Decilia Llennerström ts/ss/f1,
Lindeborg pt Stiq Boström b'
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i ordningenl
Det börjar dra ihoP sig till en ny Jazzflest. Den 5:e
på
det. Jazzfesten
Ett evenemang som börjar bIi riksbekant - och undra
är f akti skt et,t av de största evenemangen överhuvudtaget i St,ockhoIm
med omnejd när det gäl1er iaz 7.
FAKTA:

tt

är requljär - d'v's' inte en
grupp vars enda fuÅXtion är att spela på Jazzfesten.
Vi stäIler också krav på dS qrupper som slall -sPelir på f e-sten:
att stälIa upp på förberedelsea) AnmäId grupn skaLl vara beredd
på arbetsmöten, affischera, sä1ia
med
vara
arbetet infö.-j, zzfesten:
bilietter i förköP m.m.
b)Beträffande arbetsmötena måste varje grupp ha minst en reDresentantr"
medpåvarjearbetsmöte.Dessaarbäts,at!hkomagar'
ett den ?s/7, ett 6/3.
ideellt, varf ör il-r.9e!- 9993-utdelasc ) Jazzf estJåltaganOet bedöms som
blygsamt resebidrag utgar'
mycket
titl orke"t;;;;;]-fndast, ett
medlemskort i JAN0
d) AnmäId grupp skalI se tilI att medlemsmusikernas
Detta kan ske på
betald.
är
års-m"Or"rsavgift
är förnyade, i:r:;:-igäi
6e1-s-ka.ss-a'
A((a orKeSl€f,i Jazzcaf
föreningens postgiro, eller direkt-hreåa-'^^**
anmä1d grupp

e) sista

anmärnir_csdaq:
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53, 183 42 TABY
ti11 JAN0, c/o Åberg' Vikingavägen uPP
p
9od tid i förrogram-trYåks
och
Änrgf"n är bindande' Affischer
väg och kan sedan inte ändras'
placera
för'1:^'1-?l:l I kunnagruPPerna
f\ Inkommer för..Tåno-a inm?rninqaq
trar underg dag-Pr1or1 teras
enligt följande:
antal JAN0-anslut,na musiker. Det
il-*åroostänxnyininq o"l stort med
stark anknytninq tilt Nordostregionen
innebdr att t-åx. eÄ orkester
får förtur.
;;h med flertalet orkestermedlemmar som medlemmar i Jano,
ti11 JAN0 . och t ' ex ' stä11t upp pa
2) Grupper som varit 1änge anslutna
får förtur'
många Jazzfester elI ".-oFi" spelat på Sazzcaföet,
uppfyller ovanstående krav, får den
3) 0m två eIIer flera orkestrar
som först anmä1t sig ti 1l Jazzfesten, förtur"
"ir.åster veta
el 076 489 B
ärna Bo NereIiUS
VilI du
n€ggl mr r? Rin
Anmä1an sändes
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0rkesternamn
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Kontaktperson

Tel.nr .....
Sättning

I
I
I
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i kassan på Jazz?afået, eller
Insändes tiII

JANO

Åberg

Vikingavägen 53, 183 42 TABY

Ja, jaq vi11 gärna stälIa upp och
gEra något nyttigt på Jazzfesten.
N

l
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Adress ..
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TIDIR ATT KOIYIIVIA IHÄG:
Ar!et,smöten: 20 f ebruari, 6

PIats:

mars

Sammanträdesrummet,

Huvudbilblioteket

äby Centrum
Tid: kl 14.00 båda gångerna
T

Ljudrep fö_r .iazzfe,sten
wlvckeJ önskvärt att alla orkestrar
kommer.
0ag : 12/3.

Tider bestäms på arbetsmötena
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I
I
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Lämnas

c/o

T

Jazzfest,: söndag L3/3
Plat,s: Tibble Teater
a....

Kgrt

om

orkesterns musikstil:

Kontaktpersoner:
Bo Nerelius: teI A762/748 9B
Jan Äberg, tel 0762/12 267
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För programtext och pressinformation
är vi tåcksamma om du På ett seParat
papper kort beskriver hur du vill ha
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Tjena, Janne ÄUergl
lJhat's happening back there, man?
Du vilLe veta lite om plugget här och livet i allmänhet.
Det är svårt att saml-a ihop det i nåt'snitsigL sammanfattande
å få socialstyrelsen, för det är så mycket.
5jälvklart finns det både bra och dåliga sidor på pJ-ugget och
orn vi börjar från början, drv.s. innan man kommer in på skolan,
så är det inget prov utan bara eR skriftlig beskrivning av sig
sjä1v. Det är bra för dom som är nybörjare och har en r;ässä
soul, men det är en hel del nybör j are som inte har '-en minsta
feeling för musik och kanske typiskt nog unga, vita amerikanare
som pråcis har gått ut Hiqh scåod. För dom är det bara ett
collEear vilket som helst.
Nåja, när man kommer, så får man göra ett pLaceringstest i teori,
gehör och ett uppspel på sitt instrument, för att bli pJ.acerad
i den nivågrupp som man passar bäst i. Det finns l5 stycken i varj
ämne, så dom täcker hela spekt,rat.
tfter det man spelat upp får man s.k. ratings från I tilI B och
innan
man har 4 får man inqen ensemble, utan får t,räna sig i
ttinstrumental
laboratoriesrr.
Dom t,vå första Leminerna är manttfreshmanrr och om man är i en
snabbgrupp kan man komma väldigt 1ångt, så att när man bdrjar
i treåje tte rminen kan man eqentligen vara i termin 5 i böckerna.
lch det är egentligen efter dom två första terminerna som det
spelar någon roII vitt<en linje men valt. Det är då man får börja
vä1ja vil-ka kurser man vilI ha ur kursbroschyren, där all-a ämnen
är å"rranflätade i ett system som berät,tar flör varje kurs vilka
linjer som måste 1äsa den kursen, vilka andra som kan vä1ja den
och vilka kurser det, krävs innan man kan ta just, den h är.
Teoriämnena är fartrainingr.Theory Aranging, Harmony och Listening
& Analysis, sen finns det "performance"-kurser som är prakt,iska
som är a1lt från ett speciellt instruments'rstile survey'r till
och
ttp"rflormance harmonytt där man praktiserar harmoniläran.
Och så förståss aIla ensembl-er som är varierade från bigband och
stora teaterorkestrar via studioband, korfersiella band, fritt
skapande - ti11 små gcupper i olika smaker"
Skolans policy är at[ 1ära ut t,raditionen och det är bra, så att'
man al1tid har nåt, att relatera ti11 och at't stå på.
0m man får lov att berätta lite om siq sjä1v, kan jag bara säga
med
att, det går bra, alltså. Jag spelar med hippa folk, b1.a.
plattor
gjort
och
en 1ärare som varit mycket i turopa, spelat
i eget, namn. Vi har en amerikansk variant på Panta Rei som vi
job6ar med här. Jag fick mycket, beröm av John Scofield och
["n sa att hrn var vä]-Ciqt imponerad av mei. FörhCIppninqsvis elIer
kommer vi över t,ill- [u-opa och Skandinavien ti11 hösten -83
våren -84 med dom här tmrisarna och lirar.
Hoooas ni är klokare nu. Take it easy. 5ee ya
p

r' ,i
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uppI

i en Iiten skitig cell nära plugget, och betalar 300$
i månaden. Världens "rip-offfr men det är det billigaste som
qår att få. Jättfå9 standard, med englasfönster, hemsnickrad
åiskUank osv. Iftei att ta tejpat och kittat igen a1la springor
och hå1 blev vi faktiskt av mecl kackerlackornar som annars är
omöjiiqa ä;l b1i av med och finns ijverall-t'
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DanderYd behöver Ledare. Intresserade,
40

kontakta ABf-N0,

SY

lvja, tel 755 29

ffi
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och erfarenhet b1. a. från storband
söker småband i lviainstream-sti1 att
spela med.
Lasse Dahl!J-en t,el arb. B3 53 2B,
hem 96 58 82.
Jan Siunnesson tel 758 04 34
B j ö rn Bj uJstJöm tel 756 83 91
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I Kulturhuset vid Sergels I org pagar den
fina utstä1lningen Jazzen i Stockholm fram
ti11 den 6/3.
Där finns foton, affischer oc h mycket annat
från Stockholmls- Jazzen genom tiderna.
In trevlig liten utstälIning (rri entrå)
som är väl värd e tt besdk.
txtra roligt är d et att även Jan o finns
merJ (: ). Vår f örs ta Jazz-fest -affl isch
sitter på väggen, t.h. vid en trån :
80',\&
Rotigt at,t få var a med och bi Ida Jazz-
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PÅ ORK[STTRJOURNALTN :
Världens äldsta nu utkomrnande jazz-tidskrift är faktiskt svensk och
heter 0rkester-Journalen. Den utkom första gången 1933 och har således
PRTNUIV]TRIRA

just fullbordat sin 50:e årgånq. Nästan ända från starten leddes tidningen
av den legendariska HarryttNicke" Nicolausson. "Nickertgick ur tiden förra
året och tiOningen sköts nu av en stiftelse. Svenska lvlusikers och Artisters
Intressefäreing-(Snill) , Husikerförbundet och Sazzriksförbundet (Sfn) ingår
I redaktionen finrrs b1.a. Bo Uestin, Bo Scherman och
i denna stiftelse.
Leif Co11in.
0J har en mycket bra avdelninq för skivreAensioner, föIjer upp vad som
händer på konsert,fronten, både i Sverige och utomlands, recenserar nyutkommen jazzlitteratur, bevakar övriga jazztidninggr samt presenterar
bet,ydande äldre och nya musiker. Samt mycket annat.
0J är kort sagt oumbär1ig. Tidninqen utkommer med 11 nr,/år.
Helårsprenumeiation kostat L20:-, haluår 65:Sätt bara in premumerationsavgiften på postqiro 4§ 23 30 - 4, så får
du tidningen i brevlåAanl

i UALLINTUNA
vallentuna Jazzcafå nar kunnat, qlädja siq åt en bra höstsäeong.
Publlken har börjat kommar En sLampublik som växer.
Finalkvä11en den 19/11 slogs publikrekordet. Det gamla innehades
av Gribbans Hot, Five och Pygm ä Jazz Band, ltjd på äa betalande
och daterade sig från ZZ/L LgBz.
Nu brev noteringen 90 betalande - pygmå Jazz Band satte det.
uerksamheten i uallentuna bedrivs nu enrigt ungefär samma
principer som i Täby. JAN0 sköter kassan och förmedlar orkestrar.
Ekebygården står för cafåserveringen och trycker affischer.
vallentuna Kulturnämnd bistår med verksamhetsbidrag t,i11 oss.
tftersom vi sköter kassan sjä1va nu - kult,urnämnden skötte den
tidigare - har vi också börjat med försäljning av medlemskort och
rabatterad entrå rur medremmar. Det har rått Iirr att vi har 6?medremmar i vallentuna nu. vilket motsvarar c:a za/, av JANCIS
medlemsantal.
vi skulre gärna se at,t vi fick fram en riten skara föreningsaktivister bland de nya medlemmarna i VaIl_entuna.
Är ni intresserade av att hjä1pa till?
DeL gär1er t.ex. att
sitta i kassan på kaf6kvä11årna. Föreningens förtroendevalda
best,år mest av Täby-bor. Ivlen vi kan kansIe inte vänta oss att
dom skall sköta vallentuna Jazzcafå åt oss. så hör gärna av
eri ui behöver varrentuna-bor som kan hjälpa oss ,[t föra det
här fina Jazzcafået framåt,l
Ring Bo NereIius, teI 0762/t*a 98. Jag är hemma de flest,a
efltermiddagar och ganska många kvä11ar - dock inte torsdagBRA DRAG

kvä11ar.
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JAZZKLUBB N0Rp0sT (JAN0)

Ordförande: Kerstin UalIerman, t,e1 756 49 53
Sekreterare och Bokningar: Bo NereIius, telefon
hem 07 62 /7 48 98, arb. 07 6?/?29 34.
Kassör: Gun Åberg,
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Postadress: JAN0, KIövervaLlsvägen 55 C, 183 44

o

kb-VaL."S
*tL/ '. tqql
?ek/L

Ptr1rua

0«

5

lyf*

buxf nos 53

§

E
§
h,

T

Postgiro: 19 25 83 -

3

TIiBY

Pi.JANO

0rgan för Jazzklubb Nondost
Redaktion I c/o^ÄUerg, Vikingaväc1an 53, 183 4?
Redaktör: Jan Äberg, Vikingavägen 53,
el hem 0762/ tz 267.
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