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Viggbysal-en'..Inte
Efter 4 fantastiska år lämnar Jazzcafået
a.ndå har
Jazzcafå-Iokalr
Vackraste
har deA varit Världens
-men
där. slut på nostalgin.
vår fantast,iska Sazzklubb vuxit fram
och cenlralt belägna
trivsamma
perfekta,
heIt,
NU FLyTTAR vI.-Tl.tl
i Täby Centrum'
CJf"iuriun i Täby Bibliotek
du och orkestrarna kommer at't
at,t
både
på
ar-uäntu
En lokal vi
trivas i.
Iigger ju vi Attundafä1tet, i
iaii-rtt hitta tilt: Biblioteket
ligger viU Täby Sjukhus. Snett emot
J"" O"f av Täby Centrum somJazzfästerna
brukar På-?y, stapeln'
Tibble Teat"" åffiuål-ia.
mot Tibble.
gavel
på
husets
Ingång t,i11 la)zcar'eär blir
t.o.m. hiss'.
finns
dei
åcn
Cefäterian Iigger en trappu [pp
Fördigsominteåkerbilliggeryåt:nya,lokalerperfekttill:
rirl Ti?b1e hå1rpJ.at,s errer
-"fi".-*åqonanrii6en
du kan åka R";i;q;;;;";
av bus""tnu tiIl Täby Centrum' Hur
Täby Centru*,
nära ti11'" Och kommunikationerna
du än åker, figqår Nya Jazzcafået
hem"
åka
å; iia" p*"rr[i;-nat'o' ska
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CLO§ENESS
Eh la-bas: Bengt Jansson corr CarL l{yberg tb, Sören Rasmusson c1,
Sven

E-rl}

Btom

bjo, Ingvar hmdfelclt b, Ivar

Wennborg

dr.

Til1 säsongstarten på vå.rt nya jazzkaf| måste vl självfallet ha ett
veteranband, ett nordostb,:Lnd av bästa sort, allas vårt Ellas Bass
uppfyller utan tvekan alla krav!
David Vfllczevvskt ts/ss, Johan Söderqvlst pr Christian
Clossness:
Spering b, I,/iikel lllfberg dr.
I{ommentar: },{ikeL heter lflkel-, d.et är inte ett stavfelS 61os€r€ss= Närhet.
Closeness är som synes den g:rrpp, som tidigare hgtte TroJka, nu utökad.
ti1l kvartett. Om till"ökningen, USA-födde David !Y, finns nycket att
säga, bl.a att han är ett ganska känt narnll 1USA, att han Lott i Sverige
sedan förra hösten, att han har flera lP bakom slg, en koramer nu jdagarna på CB§" David. har haft sanma saxofonlärare som bI.a John Coltranee
han har gått igenom New Englrnd Conselatory, har en grupp i hemstad,en
Boston. i(i kanske har hört honom förresten, han har hr.mnit med att framträda I Radiojazzgruppen tj.l1sa.mmans med. b1.a George RusseI1.
Efter spelnj.ngen på Täby J azzkaf{ återvänder David 1'l til1 USA för en
serveckorstu::n6 där"
0m Trojka behöve:: vi kanske inte säga så mycket, gruppen är välkä.nd som
ett s.v de bästa yngre banden. Upplev deras närhet t111 Davld WtLczewski!
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ANDERS§ONS

KVAffi

Henry Gustavsson ts/fI,

I\{ats r,a.rsson g, lasse A b, Martln f,övgren d.r.

I{apel3-nästare Andersson har flna merLter. I{a.n kan spela fln j azzbas, det
honom på Täby Jaznkafå förra våren - han spålaae då ned
Messenger-g"uDpen Jaz,zabraity. I.Ian flnns på lp också, bI.a med Dick
Gyl-1ander. LasgiA har varit 1ärare j- kontrabas vid Framnäs( Sven Johansson
som tidigare Yar-+ed' JazzErlends, nu med, Paul lindbergs Kvintett, hör
tii-l hans eleverf?ä egen begäran disponerar B.vartetten hela kafåkvälLen"
Musiken byggerr förutom på lasses emi$enta bas-spel, mycket på gitarrlsten
l,[ats Larsson, sorn är en stor viin av Jim HaII och Ed. Btckert. ],tri kanske
anar vartåt det lutar.,leLgse och l,{ats tyeker myeket om att arbota l duo_
foryat, det kanske bllr något av det ocksfi!

vet ni soil hörde

t/io Elcxr

t Fc3rl'.
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mEDRI( r{oBEr( QBUPP

Ånders Ekhohn ts, Rickard Palmer g, Jan Henrlksson b, Rolf Fredriksson
H
dr
Nina Brodd voc.
En nystartad grupp. l'iina Srodd har tagit lektioner av pia 01b3,, beundrar
sarah
vaughan och arbeta.r både med refrängså.ng och stämsång I
navid
Murray är ett annat lla.mnr som gruppen,nämner bland sfna inspirat:-onskä11or.
""""*är""na.
En ny och spänna:rde grupn, mls_ea åen inte!
FRED]RT]i NONdT+S GRIrF?

:_

Gustavo

FNdr.

Bergalli tp,

Thomas

Franck ts, Claes von Heijne p, Jan Ad.efelt

b

att det här..;år i rås! Det llgger til,
här: Gruppen reser
t111 Bombay cen 11/9, gör konserter där, anländerså
den
tttt sin6;apore,
där den medve::kar i second rnternatlo,'*i J*r, Festi-val1l/g17

v1_hoppas

- zj/9. oa
stor succ6
iäå
u".
bll
tal
om
en vecka
,, l-:l,s:,"-L{:I:t
"iä-iå"ti;;il;
Hl. r*ir*'1 §lngapore. I annat fal1 kommer gruppen tlIlbaka. i gocl t:-a ror
att
'r" gö'ra sitt fremtlädende på Täby
;ilr"
det
blir
dags
för
sklv_
!
TVzxVtZ,
lnspelning i stockholm. on det bllr föriängd asienvistelse"(;;;";;iinte2 i och för sig, riisErnnar gruppen) skä-vi givetvis skaffa
ett förstklasslgt reservproglall. Följ kaienåärierna
lokalpressen, Getinggutd.en
elIer lokalradion så får ni nä*ale besked,i när
d.agen stundarl
E]Ier ring vår Progransvarare:

I/p§ltfil.fE UUIIEP

EIJ IrN i}§ DITTGIAND AAND

Swing United: Kay Welanåer e/tsr Bune
g,
§venssoa
Staffan Fischerström vi-b, lennart Axborn
Håkan lexing dr.
ltri hörcle Swing United i Ja.:ruarl på Täby Jazzkafå, i
febrp-arl på Vallentuna Jazzkafd - oeh bandei tå1 att
höras igen, oeh lgen!

b

Blomma.ns:

ffii-ffi'g tp,

Sven

Erik

tiaris Pettersson tb, And.ers T7lrsdn ss, trars Thorell p,
Blom bjo, Jan Aberg d.r, Jan Ottosson b, Vendela Ltiiller voc.

Vi tycket liksom att det var dags nu, sensationella nya dlxlelald.band.et
från Yallentuna ha.r gjort Tärningen, Stampens källarel Täby Jazzfest oeh
ett antal andra framgångsrika framträdande. orkestern är uian tvivel
mogen för Täbys kräsna kaf6publilr. Fräsch dj-xlemusik av a11ra bästa märke,
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}lA (re<xrxvlqex)

xgft#r:llff'nAil§!
SWNAUEID

Sffi

tb/bar'h, Tore Nilssop cl/tc
Fossile::na: Berti]- Xl:ng tp, Jarl Erik Hamrlar
b, Berth
011e Jacobsson P, llolgei Slegfeldt A/Aio, Thorbjbrn Ankarstav
Vinghammar dr.
vib, Hans lidströn p
swinglernd: Gunnar Ol-sson as, staffan Flscherström
Bernt glofssoa s, n*" Enlund b, Jan Åuerg dr, vendela 1,{ii1ler voe.
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Styrelsen

kommer

ffiä;ffi--

_atllöres1{

eq

Ui föreslå9 att styrelsen ska
bestå av (nögst) sju ordinariå
ledamäter och att, styrelsen skall
vara beslutsmässiq. då 5 ledamöter
ar t orsamlade.
iortir"rnOe finns förresten
moiliqheten att komma in med
ffiffikicka
^-.t--^^
dUr
E-5.
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den till

.

PI-JANos

hade vi ju i maj månad med
Christer Frössån som seminatör.
Försöket utfö11 vä1 och alIa
inblandade parter viIl gärna göra
en uppf öl jning. Såvä1 'rgamlarr
som nya semlnarister är välkomnal
Tid och plats: Troligen Hammarbacks
skolan, en söndag i oktober.
Anmälningar ( snarast ) tiff :
a762/?48 98 Bo Nerelius.

+s

KgStER I NVEt'§tERtlSCrEN . . .
I lörr-f örra nurnret av p I -JAN0 bad
vi våra medlemsorkestrar höra av sig.
Det har många gjort, och vi tackar
för del. Vi ska försöka qe en bild av
hur 1äqet är på orkesterfronten.
OR

personer representerar mer än en
g"upp ). Av kontaktpersonerna är
30 st bosatta i Nordost-reqionenr

I vår inventering har vi fått

iD,

anJnglninqar f rån 12 orkestrar.
TiII dessa kommer 1 B grupper som
deltoq i senaste Jazzfesten.
Ui kan dock inte rimligen placera
de tå i Jazzfesten deltagande
rock - jazzgrupperna på någon ordinarle

JAN0-spelplats. Äterstår alltså
llgIus 16 qrupper d v s 28.
Näst,an alla, ?-4 sL är besgrade i
N 0 - kommunerna.

€RI!I

tördas den Z4/9 ;5L, 14.00 bjuder JANO och Täby kulturnämr:.d på en extra.är graiis och för första
Ironsert i i:uvr.rali-iriiotekets kafeter:ia. Iionsertenminst
sagt - välkilnd interen
presentera
vi
kan
gången 1Jl,NO:s historia
truapetEr.ren
levande,
nu
största.
de
en
av
natlonell storhet. Faktiskt
CHET

BAKER
med. Åke Johansson piano oeh Kjell
med
andra ord.
komP,

Han framträder tillsammans

Ett helt kongenialt

Je:rsson bas'

tacksamria mot Arrre larsson i Göteborgt son har förmedlat
kontaktån med chet Baker och Tor11} Iindeisen på Täby kulturförral'cning.
korn:lit
Det är franföralIt 'torill som har äran av att den här konserten
förmånen
vi
har
att
ti1l stånd1 och vi är gladal rörda och taeksammapåför
iuren'
täbykul
att få sarnarbeta med henne och hennes kotleger

vi är speciellt

I\{tssa.

lnte Chet Baker!

trilal;vrEffi!
,.'IÄElqrmj
mTlrrUJC I räCfolil I
Sällan har vi skåclat så entusiastisk
publlk oeh så inspirerad'e musiker
, som på Täby Festplats den 20/Bl
Det var inte dåligt den 27 hel-ler, men
a.v någon alledning hade vi 242 betalande mindre den sistnämnda kräIlen.
}[öjligen är det för raycket_med två
sådåna här festkvä1tare två Iördagar
i föIid - eller vad är det för fel?
NåväI, anrika Alligator Jazz

Band.,

för dagen med. Buntas Rune }Tenriksson
på trombone, ooh Hacke Björksten med
vibrafon-världstrean lars Erstraad.,
hö1I igång ti11 tusen, i prlraa väd'ere
pä nyrenoverad Festplats. Vi såg många
gamla iazzfans, som vi sett förr ooh
äessutom ganska stora skaror av ungd'om
i de 1ägre tonåren. Det var däremot
_"I]t, de1 å1-_$g:qrrr!!en har ig§_11§9t

s1g förr. De purunp;a dansade också.
Våga stuffa-kampanjerna. börjar tydligen bära frukt!
Rr-rne f{enriksson på Festplatsen igenl nr:. meil sonen Jens plus
en rytmsektion rned bI ,a Eans lid.ström
på piano. ttHip Bonesrr heter den kombinationenl ett hårdsvåingande band ä La
Jay & Ka1-kvintetten. Jens stannad.e
kvar även 1 andra setetr nu som pianist
och sångare 1 |tDrömkvintettenr! från

Den 27 spelad.e

Vallentu"na.

552 bet,aLande den 20, 90 beta,lande den
27. Jazzfansen svelt aldl-ra kvällen,
men vl hör'de några av de yngsta tonåringarna fråga: rrHar ni det här
varje lörCag?rr Svaret är ju, iyväm7
Men det vore intressant att
prova den modellen!
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SWING UN]TED

c§

gör debut på Stanpen måndag den 10,/10
äch lrväf len innan 'rär'rner bandet upp
på Täby Jazzkafl, om iaget oförutsett
o

kommer emellan.

o
o
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Åt(ltoNSEL'.
BASSIST
::-

IST och V 0KAL IST
sökes ti11 trevliqt, väletablerat,
Trad -Jazzband. Svar tilI:
BAS

SPELLEDIG.

§0:talare. Grånad men i gott skick,
om än lite sommarrostig.
Tar gärna repetitionsvick för att
håi1a spelformen.
Plus i kanten: Helt harmonisäker.

Aspman te1. 076z

7

01'Timers, Håkan Lexing A'?56/324

sn§rsr
önskas t,i11 gruppen Southern Comfort.
Dixieland och suringst,it.
Kontakta Bjarne Lualdl 08/7-1 53 62 b.
O8/l/+ 11 20 a.

tt77

Sä A* ktr4, W,
DO+ Tt\, G?^4- e+{ Arr

er$ml;er

undcr Fffi[crl soq t:'
rade iivå tlmmar. §&l'
lande vädor ocb cn troJ§
tortan frti§tt Parh glv en
fin inrmniag till norrortg

KommunalhusParken i
Yallentuna är en fin miliö

för

underhållning

aY

månsa slrg. Det bevisade

inte ninst

Jazzllubb
Nordost då man errrngc'
rode en tazzfest som lnte
bara l-ördagshondltn&
vdttentunobor be3ökle'

Inte bara vallentunabor fanns

-i-åiJt* ffiåiäfi ffi

§ammanlagt tusertaht
rnAnnisXor kom ocb ghL

musikerkamrater

'fi f$*tiä
och sYnbarligt

iff ii äiä"-ii.å"
'å"3l'1fi

'*#f i*;iltt'li,ld#'"ffi

iblo*ol"'-

Zn'.
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t.iu*l?t
KlitmrnärEd-{Ört=IiumE EnrI6
ut-å}ir-iäÅstatäia att allt gätt i

berättade sakkunnigt om or'
kesEarna och deras musik.

Blomroans Dixielanriband in'
iazz' följ'
da av §wiagland s€xtett octl

feaEffit-rxliionell

.
i

iazz friena eom sPelar swing
eOtebtatar. Alltld lika hu'
"cU
rnoristtf.
Uaus Uot

och sPelglada Grlb'

fite

avrundade

till'

Kassör:

;

;amtffils med moderna Malå',
coda.
'Vallentuna är en ort som be- i
höver händelser av det här sla' t
eet, t!rctte man i Publiken' Allt

festplatsen i Täby ktnBy. Elt
var doct intc valldtutcteet
rar som fick drn.åraa $åa AtrL
gator Jazz bänd..-ocL jTakD .Ott
från §tochhobr. Ävaaii .lörå!r

den
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dansa på Täby festCats i, Jazr-

/7 4g -gg,
Gun Aberg
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Pä Iördagkvällcn rprbdc
det också dansväaltg lu på

tel ?56 49 53
Ordförande: Kerstin UaIlBrman' Nerelius,
telefon
Sekreterare och Bokningar i .Bo
O7 6?

t-a[

ken aurnera på lördlgtrnr 3l"
liv åt samhållet - VaUorteirr
N-öje och iazzklubben
ål er ltlt
tiUgång för saAhållet..r,r" ,"

lås. Konfrencier Bosse Nerelius
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V E RK S ÄMIi
E T S B E R Ä T T E I S
för Jazzklubb }Iord.ost (Juvo) lgez - N/6 1987

E

Föreningen, som bll-d.ad,es 22/4 1979t är ansluten ttLl §JR.
Vid årsnötet 2s/3 19Bz ändrades förenlngens stadgar, så att
verksamhetsåret blev lika med buclgetår i stäIlet för kaLenderår. Denna berättelse omfattar därför ett och ett haLvt års
verksarnhe

t.

lrfed]-emsantaL

Ytd årssktftet 1981/82 var medlemsantalet 441. Den 22/4 1983
var antaLet Jåtrnnt 5OO. Av dessa var flertalet bosatta i Täby;
56 nedlenmar bodde 1 Yallentuna.
AnsluEla jazzgrupper

Yid årsskiftet 1951/82 var 40 grupper anslutna tiII föreningene
35 N dessa var baserade t nordostregionen. I april- 1983 vat
motsvarancle slffror 45 respektive 50. Av de anslutna grupperna
var 9 baserade t Vallentuna.
EtyreLse

styrelsen har bestått av Jan ÅUerg (ordförande), Gun ÅUerg
(kassör), Bo Nerelius (selreterare). Övriga ordinarie ledamöter
var UllaBritt Cumltn, Kerstln lfallerman och trars Billow. Suppleanter var Jörgen Norrmanl lars Gottfrledz och Btrgltta Suudström.
Tlil styreLsemöte d,en 16/6 1982, då även valberedntngskonm:ittdq
var representeract, bestöt styrel sen att omkonstituera sig.
Jan Åberg lii.ugradte styrel-sen, Kerstln Wall-erman övertog ordförandeposten, Iars Gottfriedz blev ordinarle styrelseLedamot.
oeh Blrgitta har varit huvudansvariga för våra kontakte:r med Täby kommun. Bo och Jan har svarat för medlemsbladete
Jan har skött PR-verksam?reten, även under tten tid han inte
t1L1hört styrelsen. Bolnaingar av orkestrar har skötts av Bo,

fierstln

i

samråd. med

öYrlga stYrelsen.

2.

[it.yrelron här under verksnmhet§pe"j.oden ]raft 12 protol(oL1förd'A
möten.

Iäby Jazzkafå
lln6er v&ren 1982 hade Täby Ja%?,kaf6 14 programkvällar. 26 grupper
medverltnde, 15 av dem var a,n§lutna tt11 föreningen. Publlksiffran
var 12e4 beta;lande/kväU. Hösten 1982 hade kafdet 11 programkvällar med 20 medverkande grupper, varav 11 var anslutna tilL
förenlngen. Antalet hetalande var 74t4/We],l, Våren 198, gav§
återigen 11 programkväI1ar, antalet rnedverkande grupper var 21
11 var föreningsanslutna. ?ublikfrekvensen ökade ti[I 42 r5/kYg-].]-)
och vl kunde avsluta vårsäsongen med att sätta nytt rekord för
Täby Jazzkaf|: 111 betalande. Noteringen gjordes d.en 2+/4 1983,
B 12 med liikl.as 1ti116n och 7 Up! rned. Christer Bull-Simonsen oeh
1

Iars Larlsand, sPelade.
Den 2O/5 1983 bestod Jazzkafdprogrammet av en

1lv1igt uppskattacl

Jamsession.

Va.llentnna Jazzts..afi
Våren 1982 hacle vl 4 kvi,i.Ilar ned dans ti11 iazzmusik på Ekebygården l Val-fentuna. IIös+uen 1982 hade vl 1 da,nskväl-1ar och våren
i9g5 återigen 4 kväIlar. Publikgenomsnlttet har varlt respektive
62fit 6010 och 6512 hetal-ande/kväll.
Från och med hösten 1982 sköts kafdet i Vallentuna efter samma
prinelper som i Täby, d v s vi sköter sjäIva om kassan och
säljer medlemskort vid entdn. Entrdavgifterna är också lika.
Det nya systemet ha.r medfört ett märkbart ökat antal Vallenttmamedlenma,r i föreningen.
Täby Fe§-tplets

vi tillsarnmans med [äby IdrottssälIskap
(tfS) två d.anskväIlar, len 5/6 kom 91 betalande, dea 21/B Uom

Somparen 1982 ordnade

157 stycken.

5,
Täbv Jazzfest

årIi ga iazzfesten i Tibble Teater anordnades för fjärcle
gången aen 14/1 1982 och för femte 8ången aen 13/3 1983. llesökarslffrorna. blev ?19 respelrtive 6021 16 grupper deltog 198?-t 1B
grupper 1987. Den sistniimnda siffran är en rekordnoterinS;.
Thore Swanerud medverkade som ltonferencier vld båda festerna,
första gången assisterarcl av Bengt ltryqulst, andra 1;ånplen a.v SJR:s
sekreterare I j e1l-Ike Svens s;on.

Den

Jul-f est

anordnades på traditionellt sätt i Näsbydalsskolans xnatsal
den 11/12. Eh Ia-bas Ja%z Sand och.Sten Anderssons i?.zzka.pell
spelade.
DanskväI1 på Giggen

val till- riksdagen m m instäIldes verksa.nheten
på Täby Je.zzkaf| den 1 9/g 1982. I stället anordnades en extra'
kväll med clans i )nrartersfokalen Giggen 1811a Gård den 1A/9.

l\{etl anledning a.v

Jazzrt44g$
SJRIs år1iga riirsmöte med fö::egående kursdagar för jazzklubbsfunktj-onärer hölls 1982 t Esktlstuna och 1981 i Uddevalla. J.4.1{0
representeracles vid d.et förstnämnda mötet av 3o lierellus, Tid
det sistnämnda av Kerstin lfa11erman och Gun Åberg.

Övriga aktivlteSer
mintseminartr:m i Jazzlmprovisation höIIs under ledning av
Christer Frössdn i Viggbysalen den 8/5 198r.

Ett

En broderorgantsation, JazzkJ.ubb Syd, bildades under våren 19g.3.
JAN0 har haft upprepade kontakter genom ord'f . I,erstin.
Täby lrommuns kontrakt på t/iggbysalen går i-nom kort ut och vlkommer riärför att flytta Täby Jazzkafd till kafeterian 1 lluln d-
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ffiblläot'e&t 1 täby

Centnrm.

f,rån oeh med hösten 1983.

slulord
§tyr.elsen knn med tillf:red.sstä1le1§e noterar att vår verksaohet
r:n*rtsätte:r att utveokles och att vi inte bara ftnns kvar ooh
tiålle.f'tråra stä1ln1-ngar utan oekså har lyckats flytta fram den
yttearlt.3are en liten blt. Vl ho1'pas på fortsatt aktlv uppslutntägi ftän reglonens alla ja*zvänner. Vår föreatng behiivs och cien
bel*öw"!.: eso fortsatt och ökart mobillsÖrlng aY såväl jazzutövare
eom jaazlyssnare, för musikformens bästa.
!Ht6rr, den
$tyretriven

6/9

1987,

