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SKIVSPALTEN
alla kategorier att spela bättre

Egba, Electrobop, Dragon LP.

än de visste

Detta är för närvarande en mycket
e'lektri f i erad grupp. [] ektroni ken erbjuder en mängd nya möjf igheter, och
naturligtvis måste de utforskas och

nyttiggöras. Den här plattan, som har
ungefär två år på nacken, visari stort
sett upp hela arsenalen: Syntar,
sequencers, bandspelare, trummaskin osv. Emellanåt blir intrycket
en aning för kompakt; rytmer och
riff, som ibland är lite väl tidstypi ska , upprepas mekani skt av o'l i ka
apparater; utrymmet för improviserade solon blir alldeles för litet.
Kanske är det frågan om rena nybörjarfel: G1ädjen över alla de nya
redskapen

tar

överhanden.

Ulf

Adåker står för den musikaliska
ledningen. Han har skrivit samtliga
låter och al la arr. Bland kompos'itionerna märks framförallt den intrikata "Cross'ing The Border" och de
båda bal laderna "Song,, c;h 'TeäFsr,.

Adåker

är

också den

klar[ intres-

santaste sol'isten. Han spelar så att

man

lystrar.

Ibland kommer den här piattan mig
tänka på Bix Beiderbeckes tid
i Paul Whitemans jätteorkester.
Det var också en musikmaskin med
pop-influenser; Bix fick bara ti11fälle att g'limta till i korta
soloinpass. Skillnaden är förstås,
att Ulf Adåker sjä1v kan styra
sin musikal iska inramning. Det :-.
börjar kanske b1i dags för en ny

att

tl

att de kunde.

Sedan sju år tillbaka har Mikael
Råberg ett eget storband, som
numera hör ti I de tre, fyra
främsta landet. Bandet har

i

I

framträtt på åtskil'liga stora festivaler och på landets förnämsta
klubbar. Det finns en platta också,
t.v bara en, den som föreligger
här. Sättningen överensstämmer
på det hela taget med den vi hörde

nyligen på Täby Vårjazz. Skillnaderna

är att vi här hör Urban Agnas i

stället för

den fantastiske Lars

Lindgren; att Håkan Broström och
Jim Leopardo återfinns i saxsektio-

nen i stället för Peggy l^låhlstedt
och Ulf Andersson, och att Johan
Norberg spelar gitarr. Vi får
dessutom höra sångerskan Elisabeth
Melander (vilket vad mig beträffar
inte 'innebär något stort extra

plus).

Låtarna är en standard("All 0f
Me") och resten original av Råberg,
Johan Norberg och barytonsaxofonisten
Peter Thoms . M'ikael Råberg har
skrivit samtliga arr. Han har sagt
i en intervju att han helst lyssnar på Count Basie "henuna på
kammaren", men "som kompositör
och arrangör har jag mest inspirerats av Thad Jones". Man kan
t'i'11ägga, att Thad Jones besvarade
uppskattni ngen .

Mikael Råbergs storband är en
stor och oblandad njutning. Allt
Egba-platta?
Z.
är genomarbetad struktur, ingenting
är utfy'l'lnad. På grundval av ett
BN
os'lagbart komp etsar och borrar
-trumpeterna, medan trombonerna
rAP,uel,pqafigrd?D€J/ och saxarna - under Dave Castles
förfarna ledn'ing - breder ut
kaleidoskopiska, ständigt skiftande
färgmönster.
"The Mikael Råberg Jazzorchestra'1
I6uF-GäT*ReE6'Fäs.
Missa inte den här skivan! Jag vill
inte påstå, att den bjuder några
Mikael Råberg, 28, trombonist, komposvindlande
djupdimensioner; men,
sitör, arrangör och orkester'ledare,
som
sagt,
den
är njutbar. Och samär född i Holmsund och är utexaminetidigt
som
den
känns oänd'ligt skön
rad från Musikhögskolan i Stockholm.
för
öronen
uppväcker
den starka känsHan titulerar s'ig musikdirektör.
lor
av
stolthet:
Ungefär
som när
Han har skaffat sig ett grundSverige
tar
0lympiskt
Guld...
murat anseende som bandledare och
repetitör. Han brukar resa land och
BN
rike runt och han får musiker av
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KARL GUNNAR 'PUTTE" FLODOUIST
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RED N\IICHELL

f,rJ^'nonrsunu{
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EN HELDAG MED RED
MITCHELL!
:---:-::-j-:j-:

d#
&

Den ameri kanske stjärnbasi sten,
sångaren, pianisten och kompositören
Kei th rr Red'r lili tchel
och svensk
jazzmusiks Grand 0ld Man, Thore
Swanerud så ser alltså den utlovade sensat'ionel I a musi köverrask-

I

-

ningen ut på Jazzkaf6ets fjnalkväll den här våren. Ni som redan har upplevt duon SwanerudMitchell, t.ex på Strömsborg,
vet att stora saker är att vänta
av den konstellationen!

Vi planerade den här duo-konserten

i

redan oktober 1985, men den
gången sprack det p.g.a ett
treveckorsengagemang för Red
Mitchell New York. Den här
gången är förutsättningarna f ite
bättre. Red har nämligen kontrak-

i

terats för en solokonsert i

Karby Gård kl. 15.30 samma dag,
alltså den 26/4. Det är R'ikskonserter och Täby Kul turnämnd
som arrangerar den konserten.
Täbyborna har al I tså möj1 ighet _
att upp'leva Red M'itcheli uåae [I"jl-l
som sbi oarti st och som
tlffirl
av en explosiv ciuo, på en och \[f

del

samma dag.

21.00

föddes 1915 på Södermalm, men
fl yttade med s'in fami I i ti 1 I Norr.
Han började med p'iano vid 12, för
att senare gå över t'ill trumPet.
Sk'ivor med Louis Armstrong var
den f rämsta anl edn'ingen ti'l 1
instrumentvalet; dessutom tYckte
1'Putte" att det blev för många
toner att läsa samt'idigt i piano-

noterna. Han fick lekt'ioner av
Thore Ehrling och kom med i Macce
Bergs orkester 1936. Orkestern
spelade på Hästskobaren och "Putte"
satt med "på rutin", som det
hette på den t'iden. 1937 kom han
med 'i Bob Larneys orkester, som
var det första jazz-dansbandet
på Skansen. 1940

- 41 spelade

pianisten och schlagerkompositören Sten Axelsson. 1942
följde spelningar på La Visite

"Putte"

med

Miff Gör'lings
1947-49 hade "Putte"
eget band. Under 50-talet var han
mus i kal i skt 'inakti v. 1964 startade
han "Putte" F1odquist Big Band.
och Berns med

orkester.
Det var

ett

av de första, kanske

det al I ra första svenska stor-

efter de svåra Beatles-

bandet

åren. Den B/12 1965 fick detta
Big Band sitt genombrott genom

f ramträdande 'i Hy'lands
Hörna TV. Numera heter bandet

ett

i

Storband'iterna, en orkester som
ju framträtt ett par gånger på
Ti bbl e Teateri JAN0: s regi .
1970 biIdades "Putte" Flodquist
Pocket Band, som har spelat på

platsero t.ex Strand,
Sheraton, Grand Hotel, Jakthornetn
Malmen och Atlantic.

mångahanda

fibble feater

I
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TäbyKul!4nå,nnÖ
Stm tan Wasa Försåikring och
Warner nros. Uusic§candinavia) AB

HEDERSGÅ§T: Thoro §wanemd

Ånbrosia
Birgitta Mattinson, Stina Lundmark, Margareta Stark, Christel

ii;;;g-roa,
Iövmark dr.

Esbiöin svensson

p,

Hans Backenroth

Blommans Dixieland Band
Tonrny Ekenståhl cor, Hans Pettersson

tb,

b,

Rune Petters§on ss

Blom bio' Biörn Almberg
Lars"Thorell p, Sven Erik
'ler voc.
Åberg dr, Vende'l a Mijl

CraryB,hytbn
Claes Brodda, Erik

Persson

s,

Anders

l'l'ikael Selander

9,

tu'

Jan

Anders Rabe

g

Jurgen Sundberg b.

EGBA
Ulf Adåker

Claes von
tp/flh. Dav'id t'li'lczewski-ss/.ts'
Fredriksson dr'
Leif
b'
ilåi;-ii;;''ib-v":or'nsson

Eh'La-Bas Jazz Band
Peo Usterholm cor' Carl Hyberg tb, Ulf Ranhagen
Blom bjo, Ingvar Lundfeldt b, Ivar l'lennhorg dr.

cl,

Sven Erik

fossilerna
ts
tlårten Holmberg tp, Jan Erik Harnnar tb/.barh' Lars-Dahlgren
g
p,
Stegfe'ldt
Hol.ger
Jacobsson
öir"
iä"*-Hirsson cilti,
ffto"Uj<i.n Ankarstav b' Berth Yingharmar dr'
Malebrancbs mod Krlster Andersson
Johnny 0'lsson, Stefan Johansson, Håkan Knutas, Ronny.Farsund'
Nicke Jildestad
Li.i äUio* tp, Uats Lundberg, Anders-Nore]l,
ÄnAårs Karlss6n tb, Per Siöberg tu, Per Lauen§tein, Mats
kristär Andersson, Rune Falk s'
6ilii, §ö"en Svedåstig,
ui"ien Moberg g, Bo Pettersson b, Mats Jadin dr'

MikaelMbergs Storband
FredrikNor6n, Lars Lindgren, Leif Lindval1

t'likael Räberg, Urban ltiberg,
oave-iastte,-ionas Knutsson'
Peter Thoms s, OYe Lundin P,
SouI Ctinic
Benqt Carlström

tP, Lars

öiliitön b, Henrit

,

ltlagnus Johansson tP

Erik Stenborg tb
Alenius, Ulf Andersson'

Peter Nygren,

Johan
Lasse Lundstrijm

Dahlgren

Harrmarslätt

dr'

ts,

b, Petur Ostlund

Tonmy Larsson

P,

dr.

Jan

Sweet tI szz Duo
Lasse Törnquist cor, Åke Rikner P'

törnquielnilmor

KayWelander Swin$tott
Rune Larsson g,
Kaywe:ander c'l , Hasse Lidstrijm P'
Robby Pondman dr.

Rune Enlund b

vAl\T ttthtt
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AVSPAND VARJAZZ

JANO:s nionde årf iga Jazzfest, som
år gick under namnet TäbY Våriazz,
var tänkt att bl de många nya grep-

i

i

pens fest. Det blev den också, och
med framgång. Festen förfl öt i avspänd atmosfär i det första rikt'iga
vårvädret. Nästan varmt ute, g'lad
stänrning inomhus. Den nytillkomna
konsertsalen, T'ibbleskolans matsal,
visade sig fungera utmärkt för
ändamålet, och många uttryckte s'in
belåtenhet över att kunna äta, utan
att lämna Teatern. Ute 'i foai6n
var det livligare än tillförne:
Unga lott- och godisförsä1jare,
ski vf örsä1jn'ing , utstäl 1ni ng av

bilder från tidigare jazzfester,

jazzteckningar och oliemå1ningar.
För de s'istnämnda stod konstnär'innan

Ul I

a-Britt

Hansson

från Ella Park. Fotomontage och
teckn'ingar var signerade Gundi
Al maas.

va grupper var annonserade,
plus en hedersgäst: Thore
E1

Swanerud. Thore spe'lade några
solonummer, varefter han tog
hjälp av Rune Enlund på bas
och Robby Ponclii:a,n o trur,intor.
Andra ti1'lägg ti I I det annonserade programmet var gitarristen
Max Ahman, som ersatte David
[J'il czewski 'i Egba, och Göran

Klinghagen, som tillkom i
M'ikael Råbergs fenomenal a
storband. Där noterade vi

f.ö

dagens enda kvinnliga
instruntental'ist: Unga PeggY
Wåhlstedt ersatte Jonas Knuts-

son

i

saxsektionen.

Samtliga grupper är välkända,
både från kafäerna och från ti -

digare jazzfester. En del nyheter kan ändå noteras. Soul Clinic
hade ny och bra trumslagare;
och Crazy Rhythm har skaffar ny
bas i

st:

Jurgen Sundberg .

l-lan

passade in perfekt! V'i lade också märke ti I I , att Anders Rabe anlagt mustasch och tagit rollen
som I åtpresentatör och sångare! Det var mycket uppskat-

tat.

Funktionärernao under ordförande Zachrissons ledning, gjorde
ett utmärkt arbete. Familjen
Gottfriedz såg t'i'11 att festdeltagarna blev mätta under behagl i ga fornrer.

Nytt för året var konferencierer
ur fören'ingens egna 1ed: Stephan
Forkelid höl1 igång inne'i

Teatern och Birgitta Anclr6e var
Stage Manager i matsalen. För lius
och ljud i Teatern svarade beprövade förmågor, nämligen Mikael
Blomm6 och Stage Erection.
Våra Jazzfester

är träffpunkter

för jazzfolket. I år kunde vi

91ädja oss åt besök från flera
av grannkl ubbarna 'i Stockhol msregionen, och vi såg också en
grupp från Eskilstuna, med SJRordföranden Lasse l,liil I er i
spetsen. 0ch "Lingon" var förstås på p1ats, som alltid.

Vi hörde många positiva omfrån besökarna, bl and dem

dömen

Våra egna grupper spelade bra
sonr vanligt: Nivån är ju erkänt
hög b1 and våra I okal a förmågor. i4ycket tack vare de generösare tidsramarna - ingen behövde ängsligt sneg'la på klockän
för att hål I a den gamal hal vtimmesbegränsningen - var balansen och spe'lg'lädien anmärknings-

värt

rqresentanter för våra sponsorer
och

för

kulturnämnden och

-förvaltningen. Vi hoppas, att
ryktet kommer att sprida sig, att
Vårjazzen var ett nytt, stimulerande sätt

fest.

jubi

god.
BN

1

Nästa

eum!

att göra en Jazz-

år är det

10-års-

Sekreterryens funderi ngar

Dizzy Gillespie, Charlie Parker,
onius I'lonk, Bud Powel l , Lennie
Tri stano, Mi 1 es Davi s, Stan Getz,
Charl es l,f ingus, Sonny Rol I i ns,
Bi I I Evans, Cl i fford Brown.

:

Thel

OM

STILAR OCH UTVECKLING

es Mi ngus, Sonny Rol I i ns,
John Coltrane, 0rnette Coleman

p166tu'toR pr1 Charl

I förra numret av PI-JANO tog jag en
titt på begreppet trad-

närmare

Jazz, och överlämnade det åt
historien. Som en uppföljning av
detta skul I e jag gärna vi 1 ja ti I I 1ägga något om jazzens stilar och

s.k utvecklingen.
jntryck av, att många

även något om den

Jag har ett
j azzvänner, både mus'icerande och
jckemusicerande, hål ler sig ganska
str j kt t'il I bara en begränsad
st'ilsektor. Jag träffar t.ex
sällan någon bopexpert som är väl
inlyssnad på 20-talsjazz. Och kanske
ännu mera sä'll synt är motsatsen.
Jag tror det är ett onödigt sätt
att begränsa sina perspekt'iv. Al la
skulle ha nytta av, att försöka
överbl j cka hel a jazzscenen.

ffirfi
I

llwr

h ,il-'
har gjort

V

{ri

R'ikskonserter
en serje
och åttasidiga texthäften,
som behandl ar de ol i ka jazzsti I arna.
Bladen tar upp en stil i taget,
ger en kort beskrjvning och skjvhänvi sni ngar. De kan bestäl I as
från Rikskonserter, 08-2? 72 80.
Vill man ha skivor eller en
kasett, med exempel på de olika
sti I arna, kan man vända si g ti 1
Ri kskonserters fonogramavdel ni ng
08- 714 54 20.

fyr-

1

På Huvudbiblioteket

i

Täby

C

finns en liten, men väl vald samling jazzskivor. Där kan man hjtta
bra 'inspe'lni ngar av de vi kti gaste
sti I bi I darna, t. ex:
"King" 0liver, 0rigina1 Djxjeland

s Armstrong, "Je1 1y
Roll" Morton, Earl Hines, "Fats"

Jazzband o Loui
hial I

er,

Venut'i

,

" Bi

x"

Bei

derbecke, Joe

Edd'ie Lang

, Art Tatum.

I,

Fletcher Henderson
Lujs Russel
Duke Ellington, Count Basje,
Benny Goodman, Roy Eldridge,
Lester Young, Billie Holiday.

l,Jayne
Kei th

Shorter, Herbi e Hancock
Jarrett.

här namnen ger konturerna av
1900-talets improvisatjonsmus'ik i
Nordamerj ka. Mel I an de tidi gaste bevarade inspelningarna, som gjordes av
0riginal Djxieland Jazzband (0DJB)
191 7 och exempel v'is den första upplagan av The 0rnette Coleman Quartet
ligger lite drygt 40 år; en kort
tidrymd, faktiskt! Och om man direkt
jämför 0rnette Colemans mus'ik med
De

något mera avancerat exempel på
20-tal sjazz, förs1 agsvi s Hot Fi ve
med Loujs Armstrong och Johnny Dodds,
el I er kanske någon i nspel ni ng med
Armstrong och Earl Hjnes, kan man
faktiskt lära sig att höra de mycket

stora

överensstämmel serna.

Jazz är improviserad musik; den
skapacies'i USA. Formen är europeisk, rytmen är afroamerikansk.
Innehå'llet är hämtat från många
ol i ka musi kkul turen. Under årens
lopp har inflytelser kommit från
exempeivis bel gisk zigenarmusik,
vi a Django Rei nhardt, f rån karib'iska
öarna, från Brasjlien, 0st-Europa
och - inte mjnst - från Sverige.
Gemensamt för de mus'iker, som har
lämnat självständiga bidrag ti11
musikformen är, att de har utgått

rån si n egen musi ktrad'it'ion. Django
Reinhardt spelade z'igenarmusik på
jazz-sätt. Jan Johansson och Lars
Gul I i n utg'ick f rån svensk fol kton.
På senare år har t.ex Staffan
Kjellmor och Rolf Ekelund gjort detsamma. 0ch ett färskt exempe'l f i nns
i Brus Trio. Två av dess medlemmar,
Arne Forsen och Ulf Akerhielm,
spelar också i en grupp som heter
" Kvi ckytt" , och som vidareutveckl ar
f

svensk

adition.

(

forts

)

Sekr:s funderingar (forts)

GRANNKLUBBARNA

eller

* *'* * * * *'* *'*

Jazzklubb

är uttryck - person'ligt uttryck. För att få något bestående
värde måste uttrycket vara äkta.
Det gä1ler naturf igtvis även för vår
musikform. "Playing jazz is ta'lk'ing
from the heart - You don't lie",
lär Bunk Johnson ha sagt. Varje
musiker måste utgå från de sånger,
Musik

som hans
sJ unga .

:r

* * * * * *.*.* * * * * * *
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Syd

med täta sanrnankomsFolkets
De flesta hålls
Hus 'i Rågsved och börjar kl 19.00

kör v'idare

i

ter.

.

3/4

Jam m. Börje Larsson
12/4 Ragnh'il d Sjögren, Enskede församl 'ingshus
Kay tllelander
Jam

hennes mor brukade

'

22/4
n.
26/4 Jazzfest kl . 16.00-22.00
5/5 Jam m. Håkan Lindhe
Det är f.ö dags för JKS att
S-årsjubileum: Deras första
möte hölls den 18/4 19BZ i

fira

Rågsveds FH.
* * .r t .r .* * * .r *,r * * .* * .* * :r'r * :* *

del bedömare brukar säga, att
de förändringar, som ledde från
20-tal sst j I arna t'il I swi ngen och
från swi ng ti 1 1 bebop är en utEn

veckl 'ing. Och med utveckl i ng menar
de då, att musiken blir mer och
mer avancerad. 0m någon vi11 betrakta en harmon'ik med fyrklanger
som mindre avancerad än en med
femklanger - för att nu ta bara
ett stilkriterium - så må det väl

vara hänt. Fortfarande tycker
jag, l 'ikaful l t, att det Armstrong
gjorde på 20-ta1et är lika avancerat som något annat. Jag tycker
det är meningslöst att se st'ilutvecklingen som något slags
klättring från 1ägre stadier upp
till någon högre grad av "utveckl i ng" .

för

mig är något
personligt. Utveckl'ing sker
'inom varje ensk'ild musiker utveckl'ing är att bl'i mer och
mer sig själv.

Utveckling

Innan jag avslutar den här funderingen, skulle jag vilja tillönska dig, käre Iäsare, en riktigt
skön sonmar. Mycket sol ; jazzmusik. Och kanske en eller
annan spelmansstämma?
BN

Caf6 Stravinskij

ger en 'intressant blandn'ing av
fol kmus'ik, kammarmusik, tidig
musik och vokalmusik. Samt även
jazzmusik, en del onsdagar och

torsdagar.

1/4

Kommande evenemang:

Mats Gustafson&Chrjstjan
Munthe

Bjarne Löwdin

4
/S

22/
7

20/S

Kjel I Westl ing
Brus Trio
Iskra

är

Surbrunnsgatan

25

börjar kl. 20.00
.* .r *,r Musiken
* * * .r * .* .r * .r * .r

JT

Adressen

nära hörnet av Roslagsgatan.
Jazz

i

* *,r * .*

Usteråker

efterlyser musiker,

ett par, tre

men man

vill

som

vjll

vara

grupp. Det f inns
band i föreningen,
gärna ha fler. Ring

med och b'i l da

Torbjörn Fundin 0764-600 O5 (a)
620 70 (h).
Kommande

9/4

konserteri

Usteråker

G'it Skiöld med Eastman

:

5

på Margretelundsskolan,
Manfred Bondes väg

23/4 Ji0:s

och

21/5

Husband spelar på
Usterskärs Havsbad. Ser-

veri ng m. rätt'igheter.

Sättningen på Eastman 5, som
börjar spela k1. 19.30: Jan
tJstman tp, Lennart Andersson ts,
Pelle Larsson p. Pelle Karlsson b
Hans L'indskog dr" Vin och starköl
serve!"as.

.*

SOMMARKURSER
har bl 'iv'it något av

många. Här är
årets utbud:

ett

måste

för

ett litet urval från
,,\/

Improvi sat'ion

(r

9 - 17 jun'i, Skurup. Nexus med
gästlärarna Janne Schaffer, Bengt
Berger och Red Mitchell.

Tel. 041 1-405 87.
20 - 26 jul'i , Ingesund. Jan Tolf ,
Ujf Andersson, Elisabeth Melander
Ulf Sterner, Ulf Adåker, Leif
Segerberg m.fl.
Tel 0570-146 00.

25

jul'i -

1 augusti, V'isingsö.

O

sUtlkt€pTl.t€

Arrangeri ng
27 - 31 juli, SMI, Katthammarsvik.
Kjel I Perder.
Tel 08-10 85 02.

Thomas Arnesen, Ambjörn Hugarth
John Högman, Claes Jansson, Ulf
Johansson, Thomas Nyström, Biörn
Sjödin, Claes G Skoglund.
Tel 08-63 06 75.

lA"o
-a/a

o'/ \-,
0

-

13 augusti, Holmsund. Sahib
Shihab, Ulf Adåker, Göran Klinghagen
Anders Persson, Lars Danielsson
Cenneth Jönsson, Anders Kiel I berg.
Tel 090-16 28 B0 eller 16 28 85.

4

'))

Saxofon

10 - 16 juni, Sandviken. Chri ster
Jonsson, Ronny Stensson, Håkan
Lewin, Bert'il Fält.
Tel 026-24 15 25.
Trummor

? - 14 juni,
Tel 0911-609

Sång

Pi ano

8 - 13 iun'i, SMI, Stockholm. Pia 01bY.
Tel 08-10 85 02.

Te]

- 12 iun'i
15 - 18 juni

9

och

-

Kulturama, Stockholm.
Nina Brodd, lärare,
Ulf Sandberg, ackomPanjatör.
Tel 08-52 01 85.

och

Kul turama. Anna
Högström, Pia 0lbY.

3 jul'i

Tel, se ovan.

14

18 J Unl

29 juni

27-31 jul i ,

SMI. Gun-lrlarie Engström.

Tel, se ovan.

12

,

14

juni

se ovan.

Framnäs.

41.

Egil

Johansen.

SMI. Radovan Hudecek.
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Jag måste erkänna att jag "nästan''aldrig'r varit turist i paris.
Därför ser jag fram emot framtida turistaktiviteter såsom att
flanera på champs Erysees och i Montmartre, besöka versailles,
Centre Pompidou, Louvren, Notre Dame, Picassomus6et (ganska nytt),
Orsaymus6et (impessionisternas nya hemvist i en helt fantastiskt
"upp-plffad" gammal järnvägsstation), ta en båttur på floden,
åka upp i Eiffeltornet mm, mm. Tänk så mycket Du, som inte har
upplevt allt detta, och jag har framför oss.
Med denna Parisbakgrund tänker du skriva en Parisguide?rfrågar sig
den alltid alerte PrJAlito-räsaren. var Iugn. Jag sa ju att jag
"nästan aldrig" var j-t turist j- Paris.

att mitt arbete "tvingar mig" att tillbringa 6 - I
veckor per år i Paris (sedan 3 år), så har jag sett mycket av det
turistiska Paris liksom "utifrån" och i förbifarten och upplever
därför givetvis Paris mer ur vardagens synvinkel.
Har Du, som Stockholmare förresten besökt det nya Medeltidsmus6et
vid riksdagshuset och när besökte Du Wasa (namne tiIl försäkringsBeroende på

bolaget, som sponsrade Täby VäTJAZZ) senast?
Tillbaka t,i11 Pari-s
Det normalt turistj-ska hittar Du sjä1v. Därför försöker jag
stälIa en annorlunda Parisguide.
Parlsvädret

samman-

ffiner
?ivetvis igen den gamla Count Basie-låten,"April j-n paris"
och drömmer om att en ljum vårkväll flanera Iängs Seines stränder.
visst kan Din dröm gå i uppfyrrelse men "April-in-Faris-vädret"
är kallt, blåsigt och regnigt, så medtag 1ämpliga kläder och
paraply.
Lyckligtvis stämmer "september in the rain" (Du kommer ihåg George
Sheari-ngs gamla örhänge) inte in på paris.
September är som regel varm och torr, parisarna kommer tillbaks
från sina semestrar och stan lever upp efter juris och augustis
turistinvasion. Jag rekoprenderar Dig att väIja september månad
för Ditt Paris-besök.
Kan man utomhusbada i Parj-s? Det är inte Iätt men det finns "poo1er"
bl a i Bois de Boulogne (nära Ro1and Garosse tennisstadion) och
på en pråm i fl-oden mitt i parj-s. TRÅNGT, TRÅNGT,TRÅNGT.
En för t,urlster okänd park är den mycket trevliga Buttle Chaumontparken, som ligger Nordost ut från paris-centrum.
Jazzmusik och annan kultur
azzmusik men svårigheten är att just. få
reda på NÄn, VAR och VEM som spelar.
Varje onsdag utkommer den omkring 250 sidor tjocka Parisguiden
"PARISCOPE" (kostar 3 Francs) och här informeras om allt som händer
i sta-n (på franska) .
PARISCOPE är ett typiskt franskt mästerverk när det gä1Ier oförståeliga förkortnlngar varför specialutbildning på publikationen ifråga
är en nödvändighet för att fertorkningar skall undvikas.
Därför föresIår j.g alternativet att ringa runt och fråga och Du
kan ha tur att få tag på någon som talar annat språk än världsspråket
franska.

Här följer några tips på jazz-place:

Morning teI, 4523514I
Detta är stan-s jazzklubb nr I alltid
med världsstjärnor. (Stängt onsdagar)
Pianobaren på hotel Meridien vid ftygtermi-nalen Port Maillot teI. 47581230
Har nästan al1tid världsstjärnor.
Förra året i slutet av maj kunde man
lyssna ti11 Oscar Petersons trio med
NHOP från Danmark På bas.
New

(Stängt söndagar)

Le Petit Journal MontParnasse
teI.432L5670, Fråga efter Philipe och
hälsa från mig. Hantalar bra engelska.
En liten trevlig jazzklubb med god
' fransk Jazz och ibland världsstjärnor.
(Stängt söndagar)

,E

* Le Petit Journal Saint-Michel
tel.43262859 Satsar mycket på dixie' landmus j-k. (Stängt söndagar)
* Dessutom finns en mängd klubbar

med

dixielandmusik.

Jag måste också rekommendera ett besök
på Svenska Kulturinstitutet (Centre
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Culturel Su6dois). Det är inrymt i ett
vackert Iltet, slott från slutet av
I50O-talet (mitt inne i Paris) med en
fantastisk trädgård.
+,ja".T*§
Kulturinst,itutet används för att främja
det svensk-franska kulturutbytet.
Jag har här under de senaste två åren
lyssnat tiII Nj-sse Sandst,röm, Trio con
Tromba, Position Alpha, Soul Train och
nu den 7 april framträder Monica
Borrfors Quintett.
Till största delen framföres emellertid klassisk musik och exempelvis den 2l april bjuder man på Freskkvartetten.
den
Denna typ av kulturaktiviteter pågår varje tisdag fram till
7 juli då man tar sommarlov. Man start,ar kI 20.30. Portarna öppnas
kl 20.00 och jag rekommenderar att Du finns där senast då, eftersom det alltid blir fullt och man måste avvisa sent anlända gäster.
För närmare informat,ion om aktiviteterna på Svenska Kulturinstj-tutet och hur man tar sig dit, ringer Du Iämpligen Birgitta på telefon 427L8220 (iParis). Adressen är 1I, Rue Payenne och Metrost,ation
är Saint Paul.
Allmänt kan sägas att man betalar mellan 80 och 120 Francs för att
komma in på jazzklubbarna och då ingår en drink. När det gäI1er
aktivitetärna på Svenska Kulturinstitutet gäIler "Entr6e libre".
Maten i Paris
Eftersom jag ännu inte är klar med min utforskni-ng av Paris restaurantvärld så kommer jag att inskränka mitt bidrag tilt en definitiv
varning och ett par små tiPs.
Varningen gäI1er restauranten "Le CieI de Paris" beIägen i 56:e
våningån i Mont,parnassetornet. Lika förförlsk som utsikten är, lika
bedrövlig är maten.

s#?"§ffi

tldningar

Tipsen gäI1er:

Svenska

Hippopotamus-kedj ans restauranter.
Jag kan inte tänka nig att man kan
få mer för pengarna någon annanstans när man äter kött. Dock något hög popmusik-ljudnivå.

uPp.gifE:§lnns insa svenska
I+ligt
t,rdnt-ngar att köpa i paris.

Däremot fj-nns det möjlighet att läsa
svenska tidningar bl a på Svenska
Klubben (Cerde Suedois) 242, Rue de

L-Entrecote Caf6 de paris i närheten av 'rl,a Bourse,' (Börsen) .
Har en rätt på menuen. Gissa vilken?
}lmmmm. Vil-ken såsl Dessutom bil1igt.
Le Petit Nlcois, 10 Rue An61ie
tel.45518365 har en mycket fin
bouillabaisse-soppa. Bi11igt.

Rivoli (mitt för Tulleri-erna) som
sponsras av svenska företag.
Här finns gårdagens StockhåIms- och

Göteborgstidningar.
Värdinnan är fransyska och heter
Mml Francoise Guståvsson.
När Du ändå besöker Svenska Klubben
föreslår jag att Du beser alI fin
konst som bekläd.er klubbens väggar
och varför inte bjuda eventuellå
franska vänner på svensk mat i
restauranten.
IN NÅGRA AV DINA RESETIPS TTLL

DINA BESTIPS VARFöR INTE SJÄLV SÄNDA
PIJANOREDAKTTONEN SÅ ATT VI JANOMEDLEMMAR
KAN DRA NYTTA AV DTNA REsEEMARENHETER. Bon voyage å parj-s önskar

Lars Hil1borg

SENIORPULS

I

Radio Stockholm
.r

ViII

Du uppleva ett verkllgt trevligt radiopr0gram
med bI a mVcket skön muslk?

*

Dä

Du lyssna pä Radlo Stockholm kl
varje tisdag- och torsdagförmlddag.
*

9

Där bJuder nämIlgen Gunnar Sandstedt
Kjell Nicklasson pä SENI0RPULS.

och

skall

12

.r

I

kan Du också fä en pämlnnelse 0m
vad som händer pä värt jazzcaf6 pä söndagskväIIarna.
SENI0RPULS

IbIand dessutom lntervju

rned nägon JAN0-medIem.

.*

TiIl

Kjell, vllka glvetvls Iäser pIJAN0,
framför vi värt T A C K för aII PR vl fätt
0ch förhoppningsvis kommer att fä gen0m SENI0RPULS.
Gunnar och

*

AlItsä

!

SENIORPULS VARJE TISDAG- OCH TORSDAG

Kl 9

12 I RADIO STOCKHOLMSKANALEN
D.V.S"PA 93,8 MHz.

MALEBRANCHE

-

BANDET MED KLUS

jokala grupper
professionella.
Hedersgäsoch några
givetvis
hör
ten, Thore Swanerud,
På Täby Vårjazz fanns

I

de s'istnämnda , I 'iksom Egba och
Mikael Råbergs storband. Men vi har
också ett band, som böriade som lokal
grupp och sedan har utvecklats till
proff sband: Lars Btil ows l,lal ebranche.
Namnet kommer från Dantes Divina
Commedia - Malebranche är en av
djävlarna; han har hemska klor.
För Lars Biilow är det naturligt

ti

I

att välja ett

namn

ur världslitte-

raturen, han omger sig

nämligen
med böcker. Musik växte han uPP
medo hans mor är musiklärare,

hans bror är konsertpianist.
Lars B[ilow tog studenten och
ägnade sig åt poes'i och iazzmus j k.
Han har föl jaktl i gen i nte bl i vi t
rik. Han kör Sl-buss, har hustru
och barn och har, vid sidan om
detta och ett styre'lseuppdrag i
JAN0, skapat det 18 man starka
Mal ebranche.

Från börian fanns några arr;
några var lånade ur Down Beat,
några hade Lars skri v'it s jä1v.
Ett av dem var en orkestrering
av ett orgelstycke av den samtida franske tonsättaren 0liv'ier
l4essiaen. Lars hade en kvintett,
Malacoda (även den uppkallad
efter en av Dantes diävlar) och
musiker ur den, plus några till,
samlades i gamla Viggbysalen en
söndag för fem år sedan och Prövade
arren. En av musikerna var f.ö
"Puppe" Lundmark, som försökte
sig på altsaxofon vid det tillfä] 1et. Sedan hände i nte så
mycket. Lars hade fullt upp med
kvintetten och han var även inbl andad i Jannes Karl ssons Jazz
Ambassadors, som hette JAN0:s
Frestelse på den tiden. Men de
som var med om den första för-

söksrepet'it'ionen g1 ömde 'inte
Lasses arr. Det kom påstötn'ingar
och till slut blev det ett storband. Under namnet JANO All Stars
debuterade det på vår Jazzfest

?
\
tJ

(;r

(-D
Karl Gunnar "Putte" Flodquist,
som spelar på Jazzkafäet ien 12/4,1
kan höras med Bob Larneys orkester
på Svensk Jazziistoria Vol. 3 och

Miff Görullg vor.

4 \) -

1984. Då var bandmedlemmarna hämtade ur olika JAN0-grupper. Vid
Jazzfesten föliande år framträdde
bandet i en något mindre upplaga,
med ett verk, som kallades "S;t Louis
Stockhausen" - 10 musiker och bandinspelad elektronmusik ingick, plus
scen'iskt agerande. Lyckligtvis finns
detta på videoband, och det tål hur
många visningar som helst!
Från och med fjolårets Jazzfest har
Malebranche haft den nuvarande bemann'ingen, med v'issa variationer.
Kompet är hämtat från Malacoda, blåsarna är ti I I stor del
musikstuderande förmägor från huvudkommunen. Förutom en spelning på
fören'ingsdagarna i Vallentuna och ett
framträdande på Täby Jazzkaf6 har
bandet just inte haft några speln'ingar. Fasching och I iknande spel ställen har stäjlt sig avvaktande.
V'i har al I tså ett f u'llfjijdrat storband, gott nog att ha Gy'l1ene
Sk'ivan-v'innaren Krister Andersson
som gästsol'ist, ett band med

idel el'itmusiker och en unik repertoar; ett band som hål'ls ihop av

enltus i

asm, på giränseq tij I i

dödsförakt. Och detta märkliga
band har startat här, hos oss.
Det är underbart, att detta har

kunnat hända, men också ofattbart.
Det borde finnas möjligheter att
ge ett sådant projekt som ['lalebranche något som mera I 'iknar
reel I a existensmöjf igheter!
BN

JCC
heter ett stort bYggföretag, vars
moderna huvudkontor Iigger i Kista'
Där finns en jazzklubbrJCC Music CIub,
som anordnar spisaraftnar. I första
hand vänder man sig till företagets
anstäIlda, men eftår vad vi förstått
finns det vj-ssa möjligheter även föt
andra intresserade-att komma på besök'
Den 28/4 ordnar JCC Music Club en
kvä1I, som presenterar Futt'e Wj'ckman
och C1aes Ciona, Thore Swaneruds
kvintett, samma som vi såg i fV2L/3,
Sonya Sjöbeck och Thore Erling, aenlt Gåransson och Thore Browald'
Det hela börjar kI 18.00.
Kontaktperson är Roland Westerlund
rel o8/b8 18 40 elrer 750 31 67.
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0762/ 706 69 (h) 733
Carl Zachrisson 08/758 78 SS(h)
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Jazz på Scharinska (repris)
Jazzkrönikan (Pål Eriksson, Alexcander

r5.3

12.30

Jazzmosaik: Jelly Roll Morton (Lars
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RJc-spektrum -87: Bobo
Insp Stockholms Kulturhus 22.3
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