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"komp". V'ikarierande basisten Leif
Andersson (med två s) spelar sympatiskt, rent och korrekt. Trums'lagarpojken 0l'le Klang håller tempona
och gör sina inprickningar. Aldrig
några motrytmer; stundtals hörs
bara ett svagt sus och taktfast
hi-hat på två och fyra.

SKIVSPALTEN

Som sarnmanhål I ande

Bosse Tigr6n Swing Band
PHM

featuring

g.

LP I 035.

kraft

fungerar

pianisten KjeIl Persson. Han
1ägger sparsmakade ackord, och hans
solon bildar svala vilopunkter i
det ntusikaliska skeendet. Kjell
Persson svarar också för amange-

mangen, som mestadels

inte

märks.

En sextett av det gamla, trivselskapande och dansvän'liga slaget blickar
emot oss från skivomslagets framsida.
De har grupperat sig kring ett
blänkande stål rörsbord, antagl igen
i kapel lmästare T'igr6ns möbel affär
'i Hofors.

enstaka fall, som t.ex "0ne
i4orning In May" tycker jag det blir
'l
i te väl upphackat: En ständi gt

Samtliga ser ut att må fint. Gladast
av dem alla verkar sångerskan Liselotte
0lshage vara. Hon är nog också bandets
främsta attraktion. Leif "Smokerings"
Anderson (med ett s) skriver om henne,
att hon "kan verk'l'igen proiicera en
sång". Hon ger tydlig rETie[ä-Lde
utmärkta standardlåtar hon välier att
framföra. Hon har en tonsäker, lätt
besiöjad röst, hennes textn'ing är
perfekt, hon är suveränt avspänd

Vokalisten och fyra solister ska samsas på tre minuter och fern sekunder.
Bäst blir det, enligt min mening,
när musikanterna får ordentligt med
tid på sig. Så är fallet i skivans
enda renodlade balladnummer, "I
Should Care", där L'iselotte 0lshage
och kapellmästaren delar på fyra
minuter och tjugofem sekunder. Det
fungerar utmärkt!

i

alla'lägen.

Bosse Tigr6n sjunger på k'larinetten. Hans sound är varmt, och
han broderar lugnt och personligt
på me'lodierna. Man noterar med tacksamhet frånvaron av lånade klich6er.
Bosse T'igr6n går in för att vara
sig sjä1v: En bygdespelmanr sotrt ärl-

vänder s'ig av iazzmaterial

.

elgitarr med
det där kraftiga ljudet, som Charlie
Nicke Svensson spelar

Christian hade. Han har ett bluesfärgat, lite tungt beat, och han
bygger upp varje solo till en

k'limax - med häpnadsväckande enkla
nredel. Han lyckas verkligen fånga
intresset och hålla kvar det, varje
gång.
Bakom denna

färgstarka frontlinie

finns ett försynt och

metronomiskt

I

återkonmande ensembl epassage mel I an
varje solo bromsar upp swingen.

I inledande " 'S Wonderful" blir
det hackigt på grund av trängse1:

gjort en LP-skiva tidigare: Den är redan slutsåld. I'lan kan
nog förutsätta, att den här plattan
går åt, den också. 0m det skulle
Bandet har

bli aktuellt med en tredje platta,
skulle jag vilja önska mig ett

e'ller annat up-temponumnrer. Här
finns ingent'ing snabbare än medium,

och det gör att man bara anar bandets
förmåga att spela vad kapellmästaren har kallat "dräng-sväng"
varmed menas en fullkomligt sjövild
jitterbug-sväng, som jag verkligen
uppskattar.
BN

PS. 0m er skivhandlare skulle sakna
den här skivan, be honom rekvirera
den från PHI'4 D'istribution, Box 20,
740 41 I'lorgongåva.
PPS. Albumet kan även fås 'i forrn
av en kasett, som heter PHtvl C 1035.

:,*:***.**:F*****************************************************************

r

Bl0illivlAi\S DIXIELANDBAND spELAR LUNcHMusTK
RADToNS % 7A/2 KL 12,30
PROGRAMMET SÄNDS FRÅN STUDIO 4 I RADIOHUSETI OM DU VTLL GÅ DIT.

HeJ lgen alla Jazzvänner !
Och god fortsättninq pä 1988! sä

startar vl en ny säsong

av kaf6et I Bibliotekets Kafeterla, den 24 Januari kl 19.00!
Elva s0ndagar ! Nytt för den här säsongen är att ABF Nordost,
vld sldan.om Kulturnämnden I Täby kommun, Iovat gä ln och
stödja vära ordlnarle söndagar. Det ger oss llte mer svängrum 1 proorammen. Vl tackar pä förhand Hans och Anita pä ABF.
Nytt är vidare att vl flyttat Jazzfesten tllI ltosten, illl
Iörda0en den 15 oktober. Hur det hela ska se ut ska vl ta
ltu med nu genast. Det enda som begränsar oss är antalet
etdsJälar som tycker det är kul och menlngsfullt att Jobba
för saken, samt pengar, pengar och pengar. Hör av Er till
oss i styrelsen Du och Du oeh Du som vlll vara med och jobba
för saken! vl börJar med att ses på kafEet, eller hur?
Calle Z

Så bl ev det naturl i gtvi s clans .
De båda Val 'lentunabanden Soul Cl i ni c
och Swingland Kvintett delade på
dansmusiken. Vi noterade, att
Sou'l C'linic bl ivit ett mycket rutinerat
dansband. Trumpetaren Bengt Carlström.

S\§§T:'
J

sjöng refrängerna i de f'lesta låtarnao
och det gör han verkligen bra. Vi
lade också märke till, att Jan 0ttosson
(Qnt 9n ny, gammal bas med sagolii<t

U.VTt
CQAZY

IAr.

För många framstår JAN0:s traditionella
Julfest som något av Årets Evenemang.
Ti I I strömni ngen är anmärkni ngsvärt
god, så även den 12/12, I Bergtorpsskolans matsal.

inleda sin
och potatissallad.

160 festdeltagare kunde

kväll

med

rostbiff

I den I ekaml i ga spi sni ngen biöds
sång av Anders 0lseni och en handfull
av hans sångarbröder. Ett potpurri
av annorlunda julvisetexter till
kända operamelodier rev ner berättigade ovätioner. Anders 0lsEni hade
lånat det exklusiva arrangemanget
från 0D-kören.

T'i I

Hel

a

tt6n 'i 'l uc i akl äder
sedan in med tindrande ljus

Festkommi

tågade
och sång på en något mera ordinär

nivå.

De visuella kvalit6erna
kompenserade dock hög grad...

i

fint ljud.

Swingland, med nya kompet Håkan
Peters, Staffan Sjödin och Lasse
Melander, g'ick inte av för hackor
det hel'ler. Gitarr- och munspelande
fenomenet Bernt 0lofsson svänger
mer än de flesta, och mannen med
den s i 1 verfärgade a'l tsaxtohen ,
Gq11ar 01sson, bidrog ytterligare
till den förtätade stämningen.
Undertecknad hör

dansanta, men

inte

till

de

tror sig ändå förstå

det stora värdet av dån här sortens

evenemang. Jag måste ge en oreserve-

rad eloge åt Festkommitt6n!

sammansättning har

varierat

Dess

något

under årens lopp, men dess verksamhet har hål I i t en säl 1 synt hög och
jämn k'lass. En obruten föl jd åv
nio dundersucc6er, det är inte

dåligt!
BN
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Hans von Eichwald

Jones, Danska Radions storband, med
ol ika svenska storband och - framför
allt - med sin egen grupp. Den bildades våren -t13, och har blivit

mycket upprnärksarnmad. Förutom

p, Jan Palm b

dr, Karin Hedl6n voc.
i(vintetten: Johan Alenius ts, 0ve
Lund]n- p,-TI'le Steinhol z b, petur
Ostlund dr, Irene Sjögren voc.
Per Elwinger

med

ingick.

I vanliga fa'I1 är Gustavo
Bergalli blåsare i Irene Sjögrens
grupp. Han har tyväm förfall

ll'icke llill6n

just

den här dagen, rnen vår
gamle bekant Johan Alenius är

och Stephan Forkelid, hon har sjungit
country och senast hade hon en grupp'
r,red dragning åt fusions-hål let. Nu'
dyker hon upp igen, tillsamrrrans med
ett gäng välkända Stampen-musikanter.
Det passar henne säkert, hon är ju
inri ktad på standardrepertoaren.

W#
Dansette: Torbjörn Gustavsson cllas

ffiffiffi-ijöd6n p, Sven Andersson b
l,lats Li ndström dr, Li sbeth Bäse voc.
Kv'intetten: Eva Jacobsson tp

Johansson as, Håkan Larsson g
Staffan Sjöholm b, Hasse Bruniusson

Stig

Kommer nj ihåg "Bosses Band", som
ändrade namn till "Vårat Band"? Det
är just det här bandet, nu med sitt

tredje

namn

- eller fjärde, om man

ska räkna den allra första tiden,
då man kallade sig "Drömkvintetten".
Gruppen har varit med om en Jazzfest
i Tibble Teater och ett par framträdanden på Täby JazzkafE. Stilen

är

jazzbetonad, dansabel swing.

origi-

ti oner framför nran mus i k
av bl .a Steve Kuhn, Red I'litchell,
Thelon'ius Monk och El ise E'inarsdotter.
Vi kan förresten nämna, att Irene
na'l konrpos i

Sjögren har besökt Täby Jazzkaf6
en gång tidigare - det var i
september 1981, med en trio där
01a ilengtsson g och 0l'le Hagson b

Två sångerskor: Vallentunas Karin
"Kayza" Hedl6n, och proffset Irene
Sjögren. "Kayza" har vi hört i många
ol i ka sammanhang under åren. Hon

har framträtt

21 .00

Irene Sjögren har en 1ång profes,rtrr$61'sione'lI
meritl ista: Sjungit nred Thad

(ayza: Jörgen Vil6n,tp, Staffan Lindberg

ts,

C

väl inrepad på repertoaren.

återser och återhör vi mer
gärna, inte sant?

Honom

än

Kayza sjunger ungefär en timme,
k1 . 19.00 tar Irene v'id.

kring
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Stis Johansson har speci
sig på rnusik i sin idol ^,lrr":^!'ffFf
Lee Konitz'
efterföl jd. Det är en st'il ri ktni ng,
som har få, men desto trognare företrädare. Ska man söka något att jämföra den här gruppen med är det
kanske Falu Jazzensemble som ligger

närmast

till

hands.

f

7

/2

MARTENS JA77

ANN-MARIE HENNINGS TRIO
I'1årtens: Mårten Holmberg cor, Nisse
Mriller ss, Håkan Rosenquist g
lvlartin [,lul ff b, Ingemar Björkman dr.

Trion:
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A-M Henn'ing

p,

Tommy

Johnson

b

Henrik Wartel dr.

-'
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JAZZ 87

Det kan möjl'igen ha uppstått
en vi ss -föryi rr:i ng i f råga om den
segrande gruppens nanln. I tidningen
Jazz-Nytt påstods den heta 0utfront,
vi I ket är namnet på en ganska känd
proffsgrupp. i4en det var bara på siclan
3. På t'idningens baksida finns bild
på gruppen och det korrekta namnet:

kparkerna och Jazzri ksförbundet drog som bekant igång en stor
och riksomfattande tävling för amatörjazzgrupper förra året. Täv'lingen
Fo1

utlystes

i

Jazz-Nytt

otal grupper

nr. 1:87. Ett

ski ckade i n annrä'l ningar och demotejp. l-lälften av dem
togs sedan ut t'ill distiktsfinaler
i Malmö, Varberg, Urebro och Gävle.
Segrargruppen i repektive distrikt
gick slut'ligen ti11 riksfinal , sonr
ursprungligen skulle ha varit i
fenrti

Malmö, men som

stapeln

i

Outl i ne.

Juryn i Gävle bestod av Jazz 87:s
projektledare Christian Paulin, SJR:s
Kjell-Åke Svensson och Gävles ledande
jazzpersonlighet, Göran 0lsson. I
Västerås bestod juryn av Christian
Paul in, Kjel I -Ake Svensson, peter
Gullin, Jazz-Nytts 01a Ringström
samt kul turchefen i Fol kparkernas
central organ i sati on , Rol f Theor.in .
Den sistnämnde gjorde ett uttalande,
som återgavs 'i öågens Nyheier dån
1/ tZ. "Folkparkerna ska återerövra
den tätposition för jazzen de hade
på 50-ta1et! Jazzmusiken ska åter
klinga i parkerna, precis som när

istället gick av

Västerås den 29/11.

I den distriktsfinal, som 1åg oss
närmast, dvs den i Gävle, deltog
två

JANO-band

Clinic

från Vallentuna;

Soul

och Swingland Kvintett.
Segrade gjorde ett band från
Ekerö, B'låe'ld. Ni känner säkert
till det bandet: Det hette tidigare Fried Bananas, och framträddä
på Täby Jazzkaf6 i februari 1980.
Det bör nämnas, att Swing'lands nya
pianist, Håkan Peters, fick ett
hedersornnämnande, en ära som han
delade med två blåsare från Ustersundsbandet trlolverine och trumpetaren i Quo Vad'is från Sandviken.
Swingland'inhöstade dessutom kraftig publicitet i Gefle Dagblad,
som hade en fyrspaltig bild av
eminente nrunspelaren Bernt
0lofsson på förstasidan och en
tvåspaltig biid på Håkan Peters
'inne i tidningen. "i'lunspel och
minspel" var den talande rubriken
på förstasidan.

Seymour Usterwall, Count Basie,
Arne Domnerus och Quincy Jones
turnerade Sverige runt,,, sade
Rolf Theorin. Det borde betyda en
fortsättning även på täv'lingen för
amatörgrupperna. Vi ser alltså
fram emot ett Jazz 88. Förhoppningsvis har förberedelserna redan'börJat det vore verkligen önskvärt, så att
projektet kan genomföras vid en
något 'l ämpl i gare ti dpunkt än
det dirrniga november. Folkparkerna
rnåste ge projektledaren tid och
resurser, så att tävlingen kan
bli lite nrera allmänt känd och uppmärksammad än vad sonr blev fallet'
den här första gången

I riksfinalen i Västerås möttes
alltså fem grupper. Det var

BN
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House Jazzmen från Malmö,
D'ixi el and Soci ety från Göteborg,
Johan Lewin Kvintett från Eskilstuna Bl åel d och d.l rnycket
.
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Täby kulturrörvarrnins

-')
studerar på nrusikf injen vid Skurups
folkhögskola. Detta sistnänrnda band, hdt^-anställt en ny
en
stil, vann.

som.ensamt representerade

fus'ionsbetonad
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kraft. vår
gamla vän, Ann-l'larie Ehrenborg
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PRESSÖVERSIKT AV JAZZPROGRAI.T

I3.I - I4.2

T*t

Tel:08,/32 89 8S.

Tulegatan'3?, 113 53 STOCKHO

,fimt
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.uzaalf!,tflfrgr
Med

reservation

för

T'1"%

ev. ändri ngar

r3.1

12.30

Jazzmagasinet (repris

't4.1

21.30

Club Jazz: Brus Trio

17.1

't4-00

Club Jazz (repris)

19. I

19.30

)

- Fredrik llorön Band
Direkt från Fasching i Sthlm
RadioJazzklubben ( El i se Einarsdotter,

Curt Lundberg, tiliche Söderlundh + gåst)
Radiojazzklubben (reprl

20.1

s)

21.1

21.30

24.1

r

?6.1

4.00
r 9.30

Jazz på Scharinska. Umeå
Jazz på Scharinska (repris)
Jazznytt (Hans Fridlund)

27.1

12.30

Jazznytt (repris)

28.1

21.30

llillroth,

14.00

3r .1

t

4.00

2.2
4.2

't

9.30

21.30

5.2
7.2

14.00
.l4.00

9.2

19.30

10.2

12.30

11.2

21.30

Jazzmagasinet (Lars Uestin) Jazzmagasinet (repri s )
CIub Jazz- direkt från Fasching

12.2

'14.00

Jazzmosaik (Lars Resberg)

14.2

t

4.00

Improviserat varjehanda (repris)
Jazzkrönikan (Alexander Agrell, Pål Eriksson)
Jazzforum: John Coltrane, del 10.
(Berti I Sundin)

ilerrill

Jazzforum (repris)

Club Jazz (repris)

35

Kerstln Wallerman

Jäzz

Jazzstudlo med sångerskan Helen

K1övjevägen 4§
183 38 räby
te1. oB/758 TB

Pl-Jano o. nedlensreg

: Bengt Ernryd.
Änders ttLllrd, Lars Svantesson)

29.1

. Ca11e Zachrlsson

T

Improviserat varJehanda Spectal
(Thomas

Ond.f

i

Sthlm

Tlngsvägen 3
183 4o räby
tel. 08/756 q9 53
t

Sekr. o. boknlngar
Bo NerelLus
Teknlkvägen L7
186 o0 vaLlentuna
'te1. 0752/ 706 69
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