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602 beLalande kom. 106 musiker spelade. Äterigen en musikalisk
succ6 - och en organisatoriskr offi vi får berömma oss sjäIva.
Efter 9 timmars 7årz kunde vi se tillbaka på en dag då allt
fungerat perfekt - en nöjd publik och ett, tids-schema som i

detalj fungerat perfekt.
Kanske var dock programmet Iite väl stort - tilf nästa år måste
vi kansku gå tillbäka ti11 Iite Färre grupper och mindre stress.
15 - I6 grupper är kanske lagom. l'len den dagen, den sorgen.
tråkigt, sorgligt är däremot lokaJ.pressens bevakning.
lvlen trist,
Denna stora, uniIa Jazzfest(iva!). Ingen frå1 .No1rort.-lanns där'
Ingen från DN Nordost. Ingen flrån Norrtä1je Tidning. Ar dom
t'
blin da/döua/orkeslösa eller bara inkompetenta I
ivlen tack och lov var dom som begriper något där: 0rkesLerJournalen (Oet kommer i maj-numret) och Jazz-Nytt (uLkommer
i daga rna ) .
TACK
Slutligen - det vi.ktigaste: TACK a1la ni som spelade.
jobbnch
fint
för
ljus
alla ni som Iyssnade. TACK ljud och
den
gjorde
jobbade
och
tyst,a
det
i
TACK aIIa funktionärer som
f emte j a zzf esten tndl en nY succe.
Suranerud och
och ett varmt tack till våra konferencierer: Thore
t,rittström)
Benst
(inn"ppr""
för infruensasjuke
*:äri:Ätår';;;";;;;
scenen
bakom
och
uä* gjorde varje paus njut,bar för publiken
hjäf;le neiviisa musiker tiII st'ordåd'

vanlig ordnlng bjuder vi och T:iby fdrottssällskap på dans på
Festplaisen t Tåiby liyrkby. Det bltr en dans 1 Jumi och en i augusti.
Beträffande exakt datum, se lokalpressens kalendarler.
I

numera

TtlI dansen 1 Junl spelnr Alligator Jazz Band och Grlbb;rns Hot Five upp.
I augustl får nl troligen höra ett nnmnkrrnni.gt band och en arr yåra 1okala
JANo-grupper - mycket tr.;.lelr niimligen för, att vi kör tlet programmet som en
del av §tockholme Jaznde.gar.
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pu b tikfavoriter
Ula [JengLsson' senast på cafået med
en ny gitarrist,
iråne Sjö9ren.
Hans Hallgren
5ättning: Staffan Hallgren fl, 0Ia BengLsson 9t

g

Jeez Pt'0As D'oR's

Frestelse börjar vä1 bIi så känt
Nya namnet På gamla Jano's
-o."sentation
inte Uänövs. 50-tals-sr'ringl
nu att någon närmare
Foreån tPt Jannes I"Ilsson'
Jan Frohm, Staffan Hellsträm, NikIaE
tO, fllikael 5tröm P'
Kristanss6n
0ve
Thomas RYnelI, Fer Garberg 81
tu, Seppo Hast di'
LoIlo tskaröd bjo' Lars Gottfriei, dr-Håtan 5e1g
NYHIT:

välsjungande sångt,rio: lviaria Daniel-sson, Gunilla Granström
Annika RYdeIl
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Afro
Lars Gottfriedz GL/q
to/uLb/p/perc'
Sandqvist
";;;-från
Jonas
Sättning:
b' claes Florman dr'
Lars HelIström g/voc' Lenn";t";j;ätl.o
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äsr chrisrer
EE;31,,:X:li iEl"fil;il,!ameron
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l"lIe Karlsson b'
Krokstedt, barse Lennart..G"nA"ii
bars'
''
i;;;"-åja"r. o"' Gäst: Hans lvlarschall
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Jazzflesten qav ett fint smakprov på denna förnämIiga orkester.
ro på
Nu kan ni sit,ta ner på cafået och IYssna i Iugn och
på
wlusikhögsko
gruPPr
bildad
en
ung
av
fin, modern Jazz r spelad
5ättning: Anders lvlelin fIh' Niktas Uillån p t Anders Forslund b,
Frank Skaret dr.

T UPT

Sång, shor.r och svängi Visst ltågar vi lova fu11t, hus vid vår
final för säsongen. In rikt,ig avslutningsfest när vi säger
farvä1 t,ilI ViqgbysaLen.
Sättning: Christer Bull-simonsen pr Lars Karlsand b, Andrå
Ferrari dr, Helene Palmeklint, Ninnie Sellman, Peter Torgman,
HeIen Uqgelberg voc.
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BEHÖVER

hörs i radions PI, tisdag den 'l 9/4 lrt.
12.3O - lunchmuslk.

Jag har spelat bebop med §tart 79 och
Just Jazz, malnstream med. Vallentonerna,
swing & sweet med Drömkvj.ntetten. Har
ni ett jobb och står utan baslstl ring
Bo Nerelius, 0762/ 748 98,

EII TA-BA§ JAZZ

BAND

hörs på §tanpen 1ördag den 16/4
20.45. Grattj-s, Starrrpenl
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EN r{ONqSAXj'SrST?

INGESUNDS MIISIKHÖGSKOIA

oslagbart naturskönt belägen straxt
utanför Arvlka, anordna.r för tlonde
året i fö}jd sln sommarkurs i Jazzimprovisation. Den 1 - 1J/B rrndervlsar bl.a
U1f Adåker, Jan To1f, Bobo Stensoon,
Ulf Åndersson och Bengt-Årr:e Wa1lin.
Närmare lnfo. oeh prospekt från Ingesunds
It[usikhögsko1a, 671 0O Arnika, teI.

EQUTNOX

vår vän Thomas Franek på ts, hörs
på Faschlng 1ördag den 16/+. Förutom
Thomas Franek ingår i_ gruppen Håkan
Broströn as, lasse Jansson p1 Iije11
Jansson b, l,erey lowe dr.
rned

o57o/ 146 oo.
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Gör nästa parta j/årsrnöte/firmaf est
tiLl en suecd - Iåt oss förse ar med
leva-nde rnuslk! Yi skaffar fram precls
den orkester n1 behöverl Ring tiL1
Bo 0762/ l+e ga el1er Jan 0762/ 122 67.
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hörs på Gamltngen (=Stampens käIlare)
fredag den B/7 xl. 21.oo. Grattls,

Gamltngenl
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Benet S.imonsson, C G Johansson tp/tffr, Anders G Carlsson, Rrtstlan Engberg tbr
fuitäef Snellmani no Westerbergl Hans J Nilsen, Jan Berg sr Ulf Nr:rdtander Pr
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Jå$!årr*,rt(,," §Li[lrnfl[trfir,
20/5, söndagen efter .Iazrfesten,
hördes ett sus över l,Iigtlb.y),olr: Det var
I{j,storiens Vi ngslag! }'ör frjr:sta gringsn
serian december -7q - och efter rnångas
f örfrålni ngar - orclnrrcles JAM i täby
i azzkaf| "
Den

l[f,ZHmv§ryrye

Huskomp .r-st ,1 azz

Friendsr cmj,nenta
rytmsektion: Cnrister Frössdn p, Lars
Gottfriedz b, lars llolgersson d.r nned Chri-ster BulI-Simonsen som alternerande pianist. Jammade gjorde Gunnar
Of sson as, Lay \Yeland.er cl-/bs 1 f,ärs
Dahlgren ts, Bernt 0-l.of sson harm,
Rune Svensson g och Stafflan Irlscherström vib. Kompmusikerna avlijstes då
och då av Tomrny la.rsson i-,,t Bo Ncrel.ius b,
llerth Vinqharnma.r, I,{årten Nilsson
och J,.,iI i'ers,';cn dr.
Ett trevligt j arn, vr:nliga, vä1kända
standardmelodj er j- bruk1lga tonarter
och måttliga tempon. .lnplen behövc1e
k.inrta sig i.rtanför. iindå var det nrl.11ra
viinner, som 1ät instrurnenten Ligga
kvar i. bilen. För att nu i-nte tala
om a11a,, som inte kom alls!

Vj" skulle gärna- vilja

främja en större
uppslutning tiI1 kommande JÅ![. Vi
kommer därför att anordna ett MINISEI\ilINARlUli \ J l,..Z,ZIl,r,!ROVISAli0II. Det
Itommer att hå11-as av Christer f'rössdn,
med assistans av Lars Gottfriedz.
Tjd: En söndag e.m, förslagsvis i
mitten av april. Plats: Viggbysaler:..
Christer lrössdn i1år igenom skalor
och annat, som är bra att irunna, när
man lmproviserar på harmoniföl.jder.
du är lntrescera-d, av att delta
i vårt lvllNI-SEIIIINÄRTInil ring e1ler
skriv till oss! Ange natnn, adress,
telefon, instrurnent. Du kan också
anmä1a dig på J azzl<af Eet, eI: er ringa
t111 Christer Fröss6n: 756 09 02 (ir)
734 i4 oo (a).
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(VALL ENTUNA) J azten har
fått rejält fotfä§te i Vallentuna.
På kort sikt har det kommit
fram många bra musiker och
publiken strömmar till. Vid

fredagens jazzcafb på Ekebygån

den Iåg det något av

New
0rleans i luften. De svängiga
tonerna lockade till och med till
spontan dans.
- Vi har nått vårt mål med Vallentuna
jazzcati, säger Jan Åberg,
Jazzklubb Nordost. Cafdet har blivit

Det nyvaknade intresset förjazzmusik i

Vallentuna medför att detnu hnns tillgång

till många
många duktiga
duktica musiker från
från trakten.

Ett bra exempelI är att man till fredagens
fi
jazzcaf6
iazzcaf6 snabbt och lått kunde skaka
sk
fram
en bra ersättningsorkester till ett återbud
i sista stund. Ihopolockade Swine United.-

med Stampentiamträdanden

i

saxofon-

fodralet och Drömkvintetten med Grrnn*

Den trettonde mars firar Jazzklubb
Nordost femårsjubileum. Då blir det stor
jazzfest i
!äby. Under heta dagen spelar
jazzband från Täby och Vallentuna.

ANNA BIBGERSSON

an qo i st, kultgntiimndsl e jazzar ntnt md Eua Atera
antderssnn.
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stäncltrgt nya moöLertrmatr. I\{ånga av dem spelar. Nya grupper uppstårt
grupper
byter skepnad el1er försvinner. För ossl §ofil sverar för programgamla
på Jazzkaf|erna oeh i andra JANO-sammanhangl har ibland svårt att
"attri.rsen
med i alla svängar.
fö1Ja

JÅ.NO

f&r

För att få ltte mera reda 1 den fortsatta planeringen har vi tänht ren§a i
gamla papper. Mentngen är1 att få fram ett kortregister över aIla JANOanslutna grupper.
yi rlktar oss därför medl en manlng tiI1 gruppernas kontaktpersoner. Fy]-I i
uppgifterna på bladet härnedan oeh skicka 1n det till ossl
Grupperr sop

sättnlng.

lute hör av slg, rlske::ar att inte

ko;nma mecl

t hösten§ progran-

0BSl Inventertngen gä11er gn+_qs.E JANo-grulrp€r, dvs grupperl där kontaktperffitt (och ev. åve.r-andra neatemma::) är anslrrtna till föreningen.

grupper, som deltog i Jazzfesten den 11/1 AeUAver inte höra av stg, vi
har a1la uppgifier om dem (och räknar med att de finns kvar ett tag framöver).
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0rkestern

53 t83lZ" rä er

namn:

...aa.ara

0rkestermedlemmar och instrument
4......4.

Kort beskrivninq av orkesterns musik:

ViIken typ av spelningar är orkestern intresserad av'? (Oans, kosert etc)
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Accepterar ni att b1i erbjuden spelningar med kort varsel?

Ja .......

Nej

(med kort

varsel

rnenas

e:a 1 vecka)

Kontaktoerson

#

Namn

..........

Kontaktperson
Namn

lel hem

te-L arb. .....

Z

. tel hem

te1

i
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Ordförande: Kerctin tlallermsnr teI ?56 49 §3
Sekreterare och Bokningar I Bo NereIlus, telefon
hem 016?/?48 98, arb. a762/729 34,
Kassör r 6un Äbarg
Itledlemsavgif t r30:Poatgiro: 19 25 83 - 3
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0rgart för Jazzklubb Nordoct
Reåaktion: c,/o Äberg, Viklngevägen 53, 183 42 'tliBY.
Bedaktör; Jan Äber9, Viklngavägen 53,
tel hem 076?./ LZ 267 ,

