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Det f inns rätt många medlemmar som säqer alt något roJ-igare än JAi\iij: s ju1
d*!.finns bara intel ccn det, är mö.'iliqt
dom trar rätt. För rjen
f*:!:
kväl1en händer arlt det, här: Du bjuds på"orink,uIt,r[-o"r,'vin.
Kaffe octr
kakor. sen börJar''densan. 0ch t,änI oiq r en fest där urrnn;; -ranriltl"dun"ur,
hela tiden. fn a11deles makalcis f art,i 0ch undra på det,, oå Julf eslen
spelar iu de al1ra gladaste och svängiqaste av vår saz)*.lubbs aLla rnusiker.
I år i.ex. spelar r-ryqnrä Jazz Band o"h Sten Anderssons Jazzkape.r.r rnr,-d br.a.
flasse Brodda. 2 orkestrar alltsål
Sedan ska vi berätta en annan sak: festen blir vä1digt, fort utså1d. Lokalen
kommer int,e att rymma mer än c:a 150 personer. Klubbån har c:a;480 rnedlamrnar: vgrje medlem har al1tså dessutom räti att ta mea-sin'i;råt
i'icke
medlem) Således skall c:a 900 personer rrsiåsstt-om pi.tuern"""å ,a. jutre,st.
Hur kommer man med, - Cå ? Jo he1t, enkelt genom att aninäLa sig så f o.t" Jn,,
möj1igt. För a1lt går
i turorning - när 150 anmält sig är Jet
då
hjäIper inget'. LJu vet du det, vikiigaste. Läs mer oir ir:slen oå sLoro
sid r,l
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Kompletterande programupnlysningar: Ce.rl Zachrisson, OB/ 758 78 35
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Conventionr Sören Sredesi;ig ts, Tommy
larssoll pr Tage Svedestig b, Gunnar
Beichman dr.

Srtng Easy: I,ass€ Eriksson cl, Sosse
Callströn vibr Pe'l 1e lalsson nr Rune
larsson g2 Göran Pettersson b, Gunnar
Reichman dr.

Välbekanta orkestrar, Conveniion med rötter i 50- och 50-tr'.1sjazz, Svring Easy
i renodlad swing-sti1.
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Cra.zy Rhythm: Claes Brodd-a cl/as/ts,
llrik Persnon s-r/ts/bs, i'tikr"el Sela.nder,
,Ir.nders Rabeo P,onie trol-m}ry1st i; Göran
lind b.

Pau] li}<l!erg: Paul lindberg i;p, tilf
i'Iordin ts, li G Johansson gr Sven E
Johansson b, Esbjörn ir.coirson dr.

lln förnänli6 .linllkväIl, vi11 vi påstå.
Yåra g:nIa fa.vori?er, I j :.ingod.r,qgand e
(:ra%y Rhythm, och i eLul LincLbe:r,.ls fina
1-.elOpband. från luleå .

d.r.

att ba,-ndet dök
en komet 1981, vann Tatrangjaki;en i

0m Sorb6 kan sägas,

upp-€-om

libble
Teater, :"jorde ett' bejubla.t fra:nträclande
på [äby Jazzka.f6 hösten -81. (uppinärksaaraat
bl.a i Stockholms Tidningen), erbjöd.s
s1;elrLi:r;-; 1:å It'osebacke - oeh försvann. )en
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cl';et ungC.cmliga oz'kestern ne.d.e fu-]-Lt
med i.nc]ra åligrand.en niim)-rgen: Ve.u.np1ikt. st,udier och d.-r1rkt. p.an. nr! är .rim neri
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Karirs Trancet Y.ari Sjösirand ts , lIr.rald
EilEETffif'nriksson b o Rolf ,lredriltsso
Sorb6: Jens Hr:nriksson, llils Joha"nsson tp,
Rune Henriksson tb, ?atrik ldgren ss/ts,
Dag .Tohansson p, Johal lillsson g, Stefan
Kling b, Johan Robinsson dr.
Xari Sjöstrand är en garrmal bekant: IIon
sp9Lade f1öjt och tenor ned Gribbans T{ot
Five förr i värIden (ni mrnns kalske vår
herostratiskt ryktbera- formulering om
llralte Sjöstra.nd ts rroch hans syster kan
spela fIöjtt').. efter b1.a soncar;obb
som gatrrmusjlia.nt i Gamla Sr;a.n lrornrter Eari
nu med en ung beboporkester. llet l-ite
vitsiga orkesternamnet syfiar på en lee
Xonltzlåt o rrI aryl s Trancerr .
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Ja, så är det dags igen f ör vår underbara .luIf est,. I år har vi ny 1okaI,
p.g.a, kommunens bestämrnelser - vi har alllså festen i EtRGT0Ri'S-5KCLAN.
Och det är 5ra- Ioka.l-en där är ännu irevligare - och dessutom störrei
0ch det behövs: vi är ju c:a..450 medle,rmar DUr
DESSUTOIVI HAR VARJT II IDL[I{l RATT ATT TA IVITD EN GAST.
så O"t kommer att bl-i utsålt rät,t f ort.
ort ci\Lten qLLrsÅ Rtr ql,lt'lÄtH slc s;\Reerl
I år har vi ett nytt system: Du måste först anmäfa dig på telefon.
Detta för at,t vi skall- ha ful1 kontro]1 och kunna säga ST0pp när det
är utså1t. Ring alltså först Calle Zac'lrisson, teI l5B ?B 3S (XlrälIstid)
berätta att duTni kommer. Bet,ala sedan in avgiften (aO:-/pers) på vårt
Postqiro: 19 25 B3 3. Skriv IULFIST och antal delt,agare på talongen.
Javisstja: Adressen 1i1.1 f esten: Bergtorpsskolans l'latsal
49

Viggbyholmsvägen
AlItså nära ganrIa kära Viggbysaleni

AUI§Å: Rtrq Försr cAu§ z,rate F+,*
or/?sl0St ocrAttf{Ät Dlq (EB).
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Vi saknade nrånga l<äncJa cafähesökare
på Vallentuna Jazzcafå den y/LA.
Besökssiffran dalade ner tili en nivå
som vi inte sett, sedan de sämsla
kvä11arna f ijrsta årer,, 198L.
A1l, anledning att ta skadan -r.Een
cafäet nu firar 3-års-jubileuml när
Ni-kan räkna med extra festligheter.
!ÅI-8g""-r- "o, so ei-ade r-,å pre,niärkvällen f ör 3 år sedan, kor,rrner igen.
Dessutom åt,eruppstår Torsdaqsbanoet
BäJ.1sta, som o"i<ffi
lIån
torsta orl<estrar som spelade på
Vallentuna iazzcafåi

Qtqtnrrrrrr rttettt
,r

r,t )

$BY JAZ zrrsT

gå" av stapeln - för 6le året i rad
den 1B/S 1984. Son uanliqt har vi
lvå arbetsmöt,en för deltågande mu si. ker och soundcheck blir - s0m vanligt
ldrdagen före, ai.åtså den L7/3
Ni som vil] vara med - notera dagen
redan ftur för säkarhels sku11.

tr nästa nummer av Pi-Jano återkommer
vi med närrnare detal j er, anrnälninqs-

bLankett

m.m.

I- IAZ zt Il{pR 0U I5AT I0N
merl flhrister Frössån som seminator,
blev int,e av den 30,/10 men frå1ts
i sfä1Let, den 20/11.
t'lIN IS[|vlINARÅUlvt

A1ltså: kl 13.00 i Hammarbacksskolans AuIa, ingång A, rakt fram
från parkeringen vid fkebyvägen.
Seminariet är helt graiis och ett
utmärl<t tillfä11e flör dig som
spelar jazz på amat,örplanel att
av en skicklig jazzmusiker få
lär., dig massor av rnatnytt,igl om
j i::l.t i r:provj.sation

.

cjig först til_L Bosse
i'Jerel--ius oå te-r- A76?/7A6 Ag
.tr-,.:;-i-:

a

o

u

)

t \\

Y-

Ekebygården, Teknik.räger: (i:p: jlorr_
garöen,
Fredag d.en 1g/11
T

kl. 20.00 _

Z3.OO

orsdagsb'a.ndet

u.t-'

'.u].mers

tors9agsla+aet :ltatiias liector tr, Peter
3orgdn cL/ts, Roberto }iinkelber.o
Rickard i{agson g, Gunna.r lriltsron i)th
.Tens Diinkelberg dr.

01r Tinerql Åt<e Sterck cor, Hans
F;tteGrr"n-tb, I:,ay ii/elander c}7 läalte
S ö de rqvl s t g r Gunnar !. arl s; on b
,
r{åkan lexing dr.

r\\\\r\\§\§§.'
Nnr EoKNrQs-

IEIEETNUi{I{EP,:

?0å61
Dett,a sugEestiva ielefonnurnfnErr skall
ni, kära Jaz.zuänner, fortsältninEs-

vis använda när ni vi11 ringa tiLl(bokande) sekret,sraren Bo Nerelius
å t, j änstens vägnar.

LASSI TCRNIV iSTS EL.UI FIUI

Birds
hörs på Stampen den ?6/1i sant

me.d T,.he l-iuTminq,,

den

16/12. Vi rekommenderar verkJ-igen
ett besöki
1

a

a

selektiv översikt av

3o Nerelius

ldagnus Sehenström
och Carl Z a.chri s son.

t

sitt grepp om
att mästasägs,
läsarnas intresse. Det
igen,
trakter
våra
t111
ren snart kommer
inspeininqar
oe1
på
en
finns
det
i våintan
att lyssna på.
Å111 är :-nte bra och Chet Baker sjä1v har
i en intervju i OJ i våras pekat ut två
plattor, som han inte- gil lc,r. Ien ena. är
en Norman Grana-piatta ned Baicer oeh Stan
Getz. Yi antar, att han syftar på "Stan
meets Chet" från lSfl $e:Tl,e ?l2z-O-1-l$
Den andra är ett album r,red f,ee loni-tz:
"I{r gg.ncel*l (India Nav}Sa.jign 1052).
Chet Baker behåller vä1

3alrer var borta från nusiken några år,
gjorde cone-ba.ck 1956. Frrin det året
flnns en hrinieti;piat-ba neC bl .a, George
0oleman, trGroovint .-t,1;!_tb_ti._g Chet Bake:'

men

q"i."tet'iGG=2ffi

En til1fä1}ig åierförening av Chet
Baker och Gerrl. I,iul-l igan skedde vid en
konsert 1 Carnegie l:ial-l- 1974, förevigad
på två lP-skivor: _rrGerry li]ulligan=:
Chet Baker Carnesie .Llall Concert VoI.

bra konserte d.är' lt1.a Eon Carter bidrar
fö rt j änb tfu1l t .
Från 1979 finns tre trio-lP med Bakert
Doug Raney och Örsted Pedersen: I'The
Touch 0f Your lipstr. t?Dåv llreaktt*iä

rrzz.
ffiieerffitrase
Inte fulländad, men intressant, är en
1142 och 1168). S:nma å" gjordes också
l? ne{ en jam-upptagni-ng från 19521 Chet
en kvarteitplatta n:ed pianisien Phil
spelai fyra 1-åtar till sa:ins;ls med bI .a
liarkowitz
och ett franslct kom'p: t,Broken
CharLie Parker oeh Sonny Criss. Skivan
heter rt0,n The Coa.sttlt B&r s jiilvfailet unde: lrr'ingrr (§onoqrer,-se 2 C 068.165ä5).
Parkers namn och är kanske lite svåråtkom1lg (Jazz

Showcr..su_-2gg?.) .

reguljära delsi av 3ak-ers slrivproduktlon börJar med Gerry l,iul1i5r"ns
klassiska, pianolösa lrra.rteti;. Gruppen
gJorde en rad 78-varvare åren 19i1-53
för närkena Faatasy och ?a-cific Jazz.
Det är nästan genomgående mi;rsik av
yppersta klass, som återutgivits på
lf :. ot1t* orogårrgu.T. Eil deI finns på
Fantasy 3-220 1 sortr förmod-ligen ka.n anskaffas i japaask nypressning. Det materlalet har återutgivits av Prestige
(Pr?stige 240J6_). pa cien sistnärmd.a uigåva:r finns oekså inspelniirgar från -65
med Baker ocit George Colernesl.
Kvartetten utökades vid några tiI1fällen ned lee [onitz. De inspelningarna
finns på rrRevela.tiontr (31ue i'lote XA
512-H2). Tyvärr har den utgåvan ett
svajigt, fult eko och den är utblandad
ued drygt ]8 minuter av ett senare,
Baker-}öst Mulliganband. -'l$§l .3jord.e
Gene Nomnan en inspelning av kirartetten
utökad till tentett. Itet 51s-; Li.t'ba sidor,
sou sedan så1des til-t Capitol. I:Iolländska
Capj-to1 har gett ut den som nunner 4 i
en Janz Classios-serte (Capil;o.1 ,5§- OJ?:
Den mera

go8o1
i

).

955 kom Baker t111 Europa och spelade

där med bl-.a lers Gu1lin, hur det kunde
låta framgår av tlLire §ge_a1 lats _G@Iin

I*1"(gigs"I

lre

En mycket hörvärd nletta_ frå.n 1979 är
rrConciertott (CTI 6060-). Den I'iiiir.rs
vanligen under ,lj-n Hall-s namn i skivliyllorna. PauI Desmond är oel:så rned, <1et
var en av hans sistA j_nspelningar.
Bandet spelar Rodriguezt Concierto de
Åranjuez, även icänc1 som r$ketches 0f
Spainrr .

."Leavingtt(Intercgrrl 1 GO. j_2!) visar
Baker i god form, inspela_cl lgBO ned
italienska ned-musiker i HöIn.

tt?eacerr (Eirin L^a.'\ l-r
er. i.:r,-:::ieitpl-atta
. - .(Jtb)
neC Baker, f avid. -Treeman, Ilusier iTil_-t-iams
oeh Joe Chambers , inspela.d 1 992.

"llpe-For trysns" (§g3q!§22)

a..r

in

spelad. i februarl i år rceO-llr.ker och
Sban Getz på Södre. Te::.tern j- Stockholm.
Den får ett mycket gott bei;;g i senr:.ste

Chet Saker nämnde i den nyss nå,i^rnnda OJ_
intervjun, a.tt det ]rommer en ny triolP ned noug Raney snr.rt, en p1at,;a som

han rekommenderar. Oeh ba.ra. nå.ira dagar
efter konserten i Täby gjo:.cle lr.ker en
lP i Göteborg til ].s"?.nriLåns ned ;l.ke
iohanssons Tri-o. ski',,:lärket i:i.z. D::agon.
len pIat"i;an f inns dei; c"n] edninr:; ai-L se
fragr emotl

T$OPLATTOR RED

§(lwl F§,G"

red. Bo Nerelius
The Queen UoI. 2 (Kenneth 2053)
Gamla Bekanta från Crazy Rhythm,
näm-l-igen f,Iaes Brodda, [rik Persson,
Göran Lind, 011e Brostedt och
ivlikael Selander kan höras på
The Queen, Vo1. ?, en inspelning
med lvlaxine Su11ivan, gjord förra
aret i Järfä11a.
Vi vi11 dels rekommendera skivan,
rJels påminna om att såvä1 ovan ol

stående CLaes Brodda såvä1 som
ovanstående ivlikael Selander även
kan höras på vår JULFEST i år.
IJK

har utkommit med sin andra skiva,
den heter "Rakt, ut i natLentf ,
skivmärke lvletronome.

enom at,t f ördomsf ritt öppna sig
för allt från slagdängor till rock
har fJK gjort, en skiva med oblygt
melodiös, levande och trendfri
musikrf säger DN:s Skivor Söndag

"G

ItcgJort$ssolf!
är väl en rrv de intressan*
taste pianlster mi:n lia:r l)rssna på. Ill i'ber
två framträdanden Jros oss undej: hösten iir
det kanske Iäge för att nuf:in för hans

Åke Johansson

skivproduktion.

Det flnns en del att v5.1ja på. V1 irar valt
de fåts.liga. tri oi-nspelnlngar son -;,1,lre njort.
rrlrlon$ey D_a.te" ( oae.on/rqttI nr iirspeln.cl
)
-74.
Trars-iTrban T[elje s.oel-e.r 5n.s, Göran T,evin
trummor och här oeh var meclve::lrn.r öir-nnl-.r
rrS j
1J abloorr )J11sson.

ItPå heder och sa.mveterr (Toir Ärt) iir frå:r
1979, n,,:d Btjrje Svensson b, An<ler;s Si-ider-

ling dr.

"live At Nefertiti_'] (Ugg9g_ta) är vaxa.ci
så sent som i år. llen är gjord med nr-r-vara,nde ordinarie trir:n, .v.s ll jeIl Jr.nsson
c1

och Göran levin. I)en har ett i':'Iart fijrcträde framför de bårla a-r:d::a. ple.ttorna:
Den är lätt att ffL tag på. Iii:ip den ti.ll
dfg sjäIv och dina närma.ste.

Åke Johansson håller ati l-:,rs,:nir. på om och
om

igen, hela livet.
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JAZ.i KLUBE NORDOST (INIIO)

Ordförande: Jan Åberg, le1, O?62/ 12 26?
Sekreterare och bokningar: Bo NereIius, telefon 0762/?A6 69
Kassör: Birqitta Sundströrn, te1. OB/ 756 B5 B3
Anmälan om adressförändring: Kerstin UaIlerman, teI. ?56 49
r,uil lr:rtr.riivgif t:
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I 19 25 83 - 3
Postadress: JnN0. Vikinqaväqen
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[Jrcran Fiir Jazzklubb t,lordost
rieåat<t,ion: c/o Åbr:rq, Vi.kirrgavä9en 53r IB3 42
rr,",.r.,rz*.iir. .-lan Åhnrcr. tgl. hem .176?/L?26?
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