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Jan0
hette ett band, som sPelade På

Täby JazzkafE den 13 3. Bas'isten
och styrel semedleilmen Jan 0ttosson
presenterade Pelle Andersson och
Öhrister Krokstedt med Tommy Larsson
v'id pi anot och Lasse Mel ander vi d
trUmrrlorna.

Christer Krokstedt har

vi iu hört

på

olika saxofoner under årens loPP.
Den här kvällen spelade han mest tenor.
Ensemblespelet, med två tenorer
unjsont, lät mycket bra, och Chrjster
är 'inte någon oäven sol i st hel I er.
r'1en det niest pos'itiva var nog ändå
honom På f1öjt: Det
att fä höra
'i
ä r ett nstrument han verkl i gen
behärsl«ar. Fraser, sonl På sax
läter bra, får en nY uttrYcksfullhet, när han sPelar dem På f1öiten.
Mera sådant vill vi 9ärna höra!
Pelle Andersson är, enligt min och
nrångas nlening, vär vassaste nordostUt aiut. just nu. Han har ett ovan'ligt
i uåit" i sPe'l et. Jan o kal I ade
honom " E'l l ahagsvägens Col eman . .
l'lawki ns" l'len Pel I e saknar ilawkl ns
fl åsighet. . .

.

Trumsl agare t''lel ander v'isade prov
på sin sångkonst.' Han sjunger bra
t.o.m när han, som den här kväl I en

har 91ömt sina glasögon
Den

hä

r

lyftning

kväl'l en f i ck en

hemma.

ytterl i gare

det andra bandet:
Proffsgruppen i,Jinduo från Göteborg,
genonr

med Anders Hagberg på

f1öiter

och

tenorsax och Kje11 Jansson bas.

är med det trevjag
ligaste
hört från Sveriges frams'i da sedan Gu i ta rs Unl i mi ted .
Och vad Kjel I Jansson går för vet vi
ju sedan ganma'lt. Det blev iube1

Ancjers Hagberg

'i kaf6et och extranummer.
Vi får utan tvivel höra ntera av

och Anders Hagberg framöver.
fler lyssnare passar
på. Vi noterade nämljgen, att
I 'ite f ärre än genonrsni ttl i gt hade
h'i ttat ti I I Bi bl i otekets kaf eteri a
den här kvällen. Var a1la sjuka
el I er förh'indrade på annat sätt?
E]l er kan det vara så, att n'i
kära
inte vet vad ni mjssar,
'l
med I emma r och and ra ys s na re ?

InJinduo

Då kanske

BN

PROGRAM
TI\BY JAZZCAFE
S0ndaqar

BIBLIOTEKET TABY

k} 18.00

C

21.00
[1-Baba

Swingland Sextett

Market Street Stompers
and: Gunnar 0l sson, Björn
as, Håkan Peters p,
Bernt 0lofsson g/harnr, Staffan
5jödin b, Lasse llelander dr.
Swi ngl

Järvhecien

i1 S S : Christer Feliers tp,
Sven Lange tb, Arne Högsander c1,
Claes von Segebaden bjorp, Göran
Stachewsky b, Per 0ldaeus dr,
Gitt'ie iohansson voc.

Swingiand bygger sonr bekant på ett
ntångåri gt sar,rarbete mel I an Bernt
0lofsson och Gunnar 0lsson. I,ly i
saninianhanget är Björn Järvheden,
s0rir r, i känner f rån Christer Krokstedts
grupp. Bandet var med i tävlingen
Jazz 87, konr til'l d'istriktsfinal
'i Gäv1e och f ick ett hedersonrnänr-

nancie (sonr

gick

t'ill

l-låkan Peters).

Market Street Stontpers är ett av
de nunrera r;rycket få banden i renoc!I ad Ner,r 0rl eans-sti I . Gruppen har
skaffat sig gott anseende runt
om i I anciet, och f örutom sång1 .iga-

attraktionen Gitt'ie finns

snått
Fel

lers

ett par

ska namn: Chri ster
(från Inrperial Band) och

I egendari

Arne Högsander. Den s'istnänrnde är en
närniast genia'l doldis och en utmärkt exponent för den sällan hörd
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CALLE PA JAZZFESTIVAL

I HAVANNA
fl6.T A SHAA HO7rL

igerL - skönt, efter en fantastisk och trevlig tur till Havanna.
åkte förutom jag? Jo, det var Gertrud och Lasse Lönegren f"rån
Skarpäng och Lasse Jansson från Hägernäs. Lasse Lö berättar på
annan plats något om sina upplevelser flrån festivalen.
Aventyret började på Prags flygplats, ty Lasse J och jag f'or den vägen.Någon timme före start började det snöa ymnigt. Vi gick ombord
i tid och blev inpressade i ett hörn av det tjeckiska brottarlandslaget på väg till Cuba. Trevliga killar med oj, vad mycket
mukler och blomkåls-öron.
Maten på planet började serveras, eftersom snön fortsatte att f.a1la.
Det stod snart klart att både flygmaskinen och startbanan behövde
sopas av. Vi kunde därför äta middag ombord i all sköns ro - på marken.
Efter en kortare stunds försening - fyra timmar - lyfte planet, fyllt
till sista plats. Skönt. Nu var vi äääntligen på väg ti1l Jazzfestivalen i Havanna.
Efter så där B - 10 timmars flygning verkade vattnet i Atlanten
ta slut. Land i sikte! Piloten meddelade då tiII vår stora förtjusning att vj- låg på finalen ti1l Montreals flygplats, Mirabel. Local
time was 3 a.m. och det var tjugo grader kal1t ute. Både vi alla och
flygplanet fick 90 minuter på oss att göra ifrån oss.
Så vände vi mot Cuba, flög över bt a New York. En ride på drygt 4 tim.
Vad är en afton vid Öljaren mot en soluppgång över Atlanten?
Snygg landning i klart väder på Jos6 Marti-flygplatsen. Noggrann
inklarering i landet, väIordnat mottagande.
Det var i receptionen i hotel Nacional jag tog räkning för första
gången. Incheckningen gick med glans, jag såg bara henne.
Leddes jag så stadigt och bestämt av Lasse mot hlssen, han ville ju
ha vårt rum, duscha och packa upp.
På Hotellet härskade ryssar och tjecker, därefter i viss mån
ht,*lsilianare och chilenare. Latinamerikanerna var på historiefärarkonferens. Så var det en gruppresa på 40 engelsmän via
Ronnie Scotts jazzklubb 1 London.
Ryssarna uppehöll sig vid hote11-poolen dag och natt. I hotellkorridoren markerade de sitt revir genom tomma vodkaflaskor, främst
på mornarna.
På dagen under bästa soltid behärskade brasilj-anskorna området
mellan staketet mot autostradan Maleeon och alvvägs till bassängen.
Hela den manliga kolonin på hoteltet, såväl gäster som personal samt
halvstora småpojkar 1a ner all verksamhet för att fö1ja dem vid
så att säga sjäIva vändningen av body'n. Brasilianskorna hade nämligen inte baddräkter. De bagagnade sig i stället av arrangemang
med band förbundna med minimala lappar. När lugnet återigenbredde
ut sig, återgick vi till att bestäIla in rom med mynta och is och
fortsatte insmörjningen med solfaktor 7.
Genom handbrev från den svenske ambassadören fick vi ringside-plats
vid Folkmusikinstitutets lördagseftermiddag i rumbans tecken.
Efter en vacker och äkta start med gamla trummor och dansande
kvinnor och män i folkdräkter intog orkestern scenen. Tre trumpetare,
en trombon, elgltarr, elbas, flöjt, trummis, congaspelare ytterligare
en percussionist samt två sångare. Bandet började spela rumba. Efter
någon minut var den li11a plätten framför bandet ett kokande hav av
människor, gammal som ung, 1ång som kort. Även vi var uppe. Maken
till tryck och stämning har jag nog aldrig tidigare upplevt
Denna eftermiddag blev för mig den musikaliska höjdpunkten på Cubaresan. Festivalen då? Den berättar Lasse Lö om och jag får vä1
berätta om den en annan gång. r..
Hemma

Vem

LÅlt4-

en generös gest 1 åter Thore
ga g ru ppen Su per S i x
två av spåren på skivan.

Som

den

ta

l4usiken har en glad och öppen
KaraKtar. Jet var t.ex 1änge sedan
man hörde Arne Domnerus så-till
sin fördel som här. Monica Z.
gör en fin version av ovan nämnda
"Social Call" och en ny versjon av
Thores berörnda "Södermål m,, .
"Summer Last Year" heter den här^.
i'lonica svä1jer en del stavel ser,

SKIVSPALTEN

rnen

Thore Swanerud with Friends:
0n The Sunny Side. Beaver LP 005.
Dessbättre har det börjat konrma en
del Thore Swanerud-skivor på senare
år. Ett par albunr på Dragon anmäldes
i den här spalten för ett par tre år
sedan. I'lu kommer ytterligare ett, på
märket Beaver, dvs Bäver (eller som
det hette på ä'ldre svenska: Bjuhr).
En av I åtarna här heter "Social Ca]'1",
och det kunde ha stått som motto

för Thores senaste skivutgåvor.
kallar samman ett antal av alla

Han

sina

otaliga vänner, och underbar musik
uppstår. Sveriges Radio har stått

stucii ol okal'iteterna ti I I de f I esta
av träffarna, och förutom några av
dem vi hörde på Dragon-plattorna
f i r,nt här Arne Domnerus, l{oni ca

för

r*tterlund

och l,'leine Renl iden. Vi
får också höra den kvintettr sofi)
Thore hade med sig i TV:s Sologram

förra året, fast med Ulf Johansson
i stäl I et för Torgny Ni I sson.
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a mt'tf 6o ouf

H( H€Agf

ungciom'l i

slutresultatet blir

baianserat och nrycket
Två av skivans

ändå

fint.

l.ite längre spår

r ti I I konrmi t henmra hoi Rea' l,ii tchel I
j dennes
berömda vardagsrum. Vi

ha

får en I 'ite

mi ndre I evånde i nspel n'ingsk'lang gn pa de andra spåren,

men

självfallet är detta en väl-

dokumentation av herrarnas
framgångsrika duospel .
kommen

Vj får också uppieva Thore som
organist, bara det ett skäl att
skaffa p1 attan !
Jag har bara en invändning mot
sk'ivan: Här finns inget exempel på
Thore'i splendid'isolation vici pianot.
i,len man kan inte få al I t, och jag

år trösta m'ig med sol onumren
Dragonski vorna.
f

på

Samt'idigt som jag ser fram mot
nästa skiva. Det borcie vara dags
att ge ut något av Thores komposit'ioner och och arrangemang för
större besättni ngar, tycker jag.
Bl and annat !

Gtottis

JohToq
och

I

Sofia !

I

JAZZFESTIVAL
I.|AVANNA
EL FESTIVAL DE JAZZ LATINO PLAZA -88
En Cuba en eI Caribe

Den 6 januari 1987 Iåg decembernummret -86 av tidningen JazznytL
i brevlådan. Som vanligt försenad
men alltid lika väIkommen.

På sista sidan hittade jag

något särdeles intressant.
I en notis informerades
den årligen återkommande
TazzfesLivalen i Havanna i
februari. Sista anmäIningsdag var
1I januari för att komma med i Havannatours arrangemang, AIItså redan kört då sktdoch badresor bokats för vinter- och vårsäsongenMen tiden går så fort och till
-88 års festival var
jag ute i god tid. Dessutom hade jag lyckats intresser
min fru Tette, vår ordförande i Jano Calle och roslagsJazzaren Lasse Jansson så att även de nappade på resan titl Kuba.
Andra veckan i februari var vi så där, i Havannal fnkvarterade på
"förstaklasshotellet" Nacional byggt 1930 och i stort sett likaclant i
dag som då. i,Iycket camp men också trivsamt. Efter några dagars akllmatiserlng til1 den underbara värmen med sköna ba7 i Karibiska havet
var det dags för premiärkvärren. På casa de la cultura, på en stor
scen utomhus, inramad av diverse byggnaTer (bostadshus?) var det naturligtvis den störste och mest namnkunnige av dem alla Arturo Sandoval
som fick öppna den 9:e "internationella',
)arzfesten.
Det gjorde han och hans grupp med besked. Ni som hade turen att höra
hans virituosa, fräcka, mjuka, melodiösa, tempramentsfulla trumpetspel
på Skeppsholmen i somras förstår min beskrivning. I vissa låtar flan*
kerades Sandoval av en utmärkt Cubansk kör. PremiärkväI1ens program
var mycket anpassat till cubanernas egen smak, alltså något mer åt det
poppiga än det TazzLga hå1let. Jag har denna konsert inspelad på video
och för övrlgt ca tiotalet ljudtape i övrigt inspelade på mtn titta
recorder med varierande kvaritet. (smakprov kan komma senare) .
Efter Casa de la Cultura bar det 1väg tiIl Piscina Hotel president,
ett av de sex ställen som varje kväll och natt av de fem festivalen
varade frekventerades av )azzgrupper och publik från i första hand Cuba.
Det var en underbar känsla att v1d poolside i den ljumma natten se på
folk, dricka inhemsk öI och rom och lyssna på jazz med stort latinskt
inslag.
Vi lärde oss snart att rytmsektionen hade den mest centrala rollen och
placeringen i varje band och atL gamla hederliga pianon var helt ute och
ersatta av elditon och syntar. Det var troligen en av anledningarna till
att den svenska gruppen MYNTA blev väI uppskattad. lvtynta lyckades f ör
övrigt med konststycket att spela ballader så att cubanerna faktiskt
tystnade och lyssnade på det fina spetet.
Det internationella inslaget'var dock sparsamt och bestod förutom Mynta
av en grupp från Jugoslavien 'TGUTMALJO KOVIC", som spelaTe mera traditionell bebop och var riktigt bra, en grupp från Nicaragua "pRAXrs" av
det mera stökiga slaget, en trio med den norske trumpetaren Jon Rekdal,
Oliver Jones från Canada och slutllgen en grupp ledd av saxofonisten
8fi3å7"u8"?åfr*rå5åt"åtååäå,f,8*rYåk"+t'å3=€å"h.!'lå6äååa ftEEi[ör+'varierande slag och kvalit6t. Från ren shlagerrnusik med skrikig sång titl
verkligt fina jazzupplevelser. Några av de nämnbara bättre grupperna
var; AFRO CUBA med tre trumpetare (finns liksom Mynta också på video),
OPUS 13 ett storband mycket intressant, kvartetten med Carlos Averhoff
från Irakere och pianofenomenet GONZALO RUBALACABA en ny ung Oscar
Peterson.
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attraktion.
Avslutningskvällen annonserades en improviserad fenomenal
i en kvartett
for förstä gången på åtta år slog de två största sig ihop (Chucho)
Varld6s
bestående .v eiturä Sandoval tp, Irakere:s pianist Jes>rs
e
PIa.liandovals basist Jorge Reyes och Vald6s tr.mmis Etriq
placa de Ia Cultur. v.r fullsmockat av förväntansfulla åhörare från när
av högsta
och fjärran (dock ej USA) som fick uppleva ett par timmars Sazzbåda
att
dem
för
en
utmaning
växelspet-Utev
klassl sandovals oc[ Vald6s
skill-till
och
suveränt
dessutom
bakom
var
Kompet
extra.
piå=tå.å något
irad från tiålgar" väl nyanserat. En bättre final med flera kända standards från balladen lty ?unny Valentine tlll supertempolåtar hade vi inte
kunnat dromma om.
Om man vistas 1 Havanna två veckor hlnner man också lyssna och uppl-eva
annan musik än )azz. på aIla stora hotell är det varje kväll,/natt flera
shower med skiclftga dansare, sångare, vackra kubanskor m fI inslag
Störst av alla är supershowen på det världstyp Truxa och trolleri.
gigantlsk
utomhusscen med flera hundra artister
En
UäiOmaa Tropi-cana.
och flera orkestrar.
dessutom en härlig rumbafestival en lörllågra nåimnbara upplevelser var
dalseftermlddag löm vi blev j-nvj.terade till med hjälp av vår ambasadör

i Havanna.
Kulturlivet är högt utvecklat på Kuba. Sålunda kan man se balett
världsklass vllket vi också gjorde.

av

Sammanfattningsvis blev hela vistelsen en lång och skön fest varvat iru*d
varma bad i hav och pool och kulturella besök på diverse museer samt en
Iängre bussutflykt. Har man inga politiska spärrar kan Kuba verkligen
semesteralternattv tlll de andra
rekommenderas söm ett bra och billigt

västindiskaöarna.
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Storband

är under bildande i

Rågsved. Intresserade kan kontakta Håkan Lindhe
0B - 86 30 47.

J A

C-MeIody Sax

M

är en saxofon,
ägcie rum den 21/2 på Täby Jazzkaf6.

Per llårtensson (piano), Staffan
Sjödin (bas) och Arne Els6n (trumnror) stod för huskompet. Ti'l'l de
janrnnnde

siöt sig:

Björn Järvheden as, Lars Dahlgren
och [lans i'larschal I bars, Pel I e
Andersson ts, Yann Le l{estour ss,
Tomnry Larsson och Christer Fröss6n
p, Jan 0ttosson b, Le'if Persson,
Berth Vinghanrmar och Henric
Hamnarsl ätt dr.

Titlarna var: Israel, Stella By
Sta r'l i ght, Al I The Th i ngs You

Are, Autumn Leaves, Body & Soul,
Don't Get Around rluch Any l,lore,
Now's The Time, Hor^r I{igh The
i'loon

sonr

hör till en aldrig

real'iserad fami I j av F- och
'i
C - saxof oner. C -Me1 odysaxen ä r I te
större än en altsax och något mindre
än en tenor. Den användes en hel
del på 20-ta1et, men försvann sedan
nästan spår1öst. Den enda kända
jazzmusiker, som ägnade sig åt
instrurnentet är Frankie Trumbauer.
hel

t

Kaj Strjdell, medlem av det kända
Trattbandet, är sedan några år
tillbaka lycklig ägare ti'11 en
C-1'1el odysax. Han tycker, att instruoch han
mentet borde återupprättas,
föresl år bi I dandet av säl 'lskap för
främjandet av detta ändamå'l .
Skriv till honom under adress Rotev. I,
735 00 Surahammar, eller ring
i?2i - ??4 Rq

.

ett lyckat jam. Alla
delta - det var välkända
låtar, måttliga tempon, ett duktigt och följsamt huskomp. Fastän

Det blev

r

kunde

jammarna representerade

alla

\-\\

kate-

gorier, från garvad proffsighet
ti I I nästan nybörjare, 'lät ciet
mycket fint. Vi tror, att det har
att göra med den fina och nyktra

atnrosfären på Täby Jazzkaf6. Där
fjnns en mycket positiv blandning
av allvar och lel<fullhet, som gör
susen I Nytt jam föl jer ti I I
häc ton
I

*^11711et-06y.

SUJ A7Z
betyder Stockhol nts Uni versi tets
Jazzklubb. Vårens evenemang
klubbens regi är tre till antalet:
Det första åv dem ägde rum den
19/3. Näst i tur står en stor
jazzgala 'i Alihusets s.k Rotunda'
iöraäg den 16/4. Rotundan och
Al l huiet h'ittar rnan bredvid resiaurang
Lantis, nära T-station Universitetet'
Det blir två storband: Stockholms
Jåzzorkester och Audio Quatro Big
Band, samt en överraskn'ingsorkeslå".-Entr6 60:- ger även möjlighet
till dans. Kl. 20.00 böriar det'
1

SpeIa Svenskt
STIM (Svenska Tonsättares Interna-

tionella i'lusikbyrå) har ett notarkiv: Där finns ex. av samtliga
STIi'1-ade konrposi tioner. t'lycket är
outgi vet, handskri vet rnaterial .
En hel del är Jazz. Något av allt
detta har nu förtecknats, i ett

verk som heter "Swed'ish Jazz A Sel ecti ve Catal ogue". Närmare
600 kompositioner ingår. Rekv'i-

rera

:

Svensk i,lus'ik,
Box 27 327, 102 54 Stockholm.
Tel : 0A- 783 88 00.
f rån

Lördag den 2314 bl'ir det bar, dans
och iäzzmusik 'i en lokal På bottenol

anät 'i huset Odengatan 61

ti ai gu..

( sonr

'inrymde " Sopi s') .
^Festoch

lighäterna startar kl. 20.00 (med
aei ntir två grupper: Blåeld
irumpetaren Stelian Lindeberg) och
Room'

44 (under l edn'ing av pian'isten

Nowak). Sedan utbryter iant,
hirskomp är Per I'lårtenssons Tnio'
Entr6 30: -

Kjell
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i4.0C
i9.30
12.3ci
i4.03
i1.0C
19.30
',2.31
(1.-rl
1!.0i
'9.3C
.(...i.

27.3
29,3
30.3
i.l
3.{
5.1
e.t
1,
/.4
E.t,
',?.t
,r.4
'.!.t
1?

Infrcvis€:.at verjehendE (repris)

(pål Eriksscn, Ål€xrnder l.orell)

Jezz|{:"öniken
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