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Vi satsar på: - personlig service - högsta ljudkvalitet
Och hos o*s liut du Seställa vad som helst - utan extra kostnad.
Och J" kan naturligtvis lygsna på våra skivor innan du bestämmer dig.

Tulegatfn 3?, 113 53 STOCKHOLMT Tel:08/328988.

llr "*;;ffiffi;ffi;rrl

i Annars riskerar Du att bI i

utan i

I Pi-Jano, nästa nuJr., skrJnl;-"

rl
i nara
,

lE-

till
-*åå

vära medlemmar.
I \.4r \I

tttrrL/J-tylllllllvl!

r

r-

.,--r

-----r-r-RrivrsroNsBERliTTELSE .lANo I 988/8c

Det !-ar nred störstå spSnllng jag, ecler undertecknade revisor
mi! över jazzklubbens- råkenskaper. Vi .,,et .iu a1la
hur tjdioare års fiffel och fusk har avslöjaI=
förrr. r-evisorn Tommvs skarr>a hliclt och absålutat."i-"Irå
qelrör.
ag förstod genast att nåqot var skumt. Kassören hade flvttat
tilI en nV och betydligt dyrare våninq samtidiqt som
iazzk.Lubtrins räken!kar:.r n,u=t-;";aä;";;
minus.
ambi:iol
ait avslöia sambanden stärktes kraftiqt då jag Ilin
inte omirads
att stanna för att äta av dcn qoda mai som Duttrade
p.i soiscn
vi,C rni tt revisionsbesöl:
kastacie

-

Årets bokföringskasse cJav vissa ledtrådar. Temat var varken
KONSUM eller ICA utan - ',kontaktlinser,,.
ar qivåtvis's,i
att kassören borde byta sina _.1-inser *ot Det
iåio--ro;-;;;;-'
kassa-ören.
Kassörens nyrikedom förde tydligen
sig en del problem.
En avancerad fornr av skattepranerinsmed
.lråiå".-'ruii 5.IIi.itt"..

Den 28: e december betalades en störie'",:*r^ (IOO: _)
til1
klubben under beteckningen medlemsavqirt anai..7r"irg.å".
Några veckor senare toqi samma
mot ett förfalskat
av en tB="r,*i'rt
rrieter qardir.,stånrr f ia"-iUe
ilTikyilt":
ti11
Täby C"..',Transport
.
ORII-IL]GT.

Även_övriga styrelsen verkar vara på fallrepet. Det c1öq
tvdlisen inte med rärtöl 1änsre utän å""-i,ä";;";;;.;"Inskaffades
en egen bryggare. För att inte tala om inköpet
nåL"i.,åfi.f_l
yl?::^3l:ylldlins.art-polera
fryseln. Dessutom"uiorteiå..
klistermärken den 5:e fäbruari- inbl.andning 1 de inre regeri.ngskretsarna framgår
tydligt. En viss herr J. Åberq-fiqureiar OveralIt
Det rör-sig troligen om Carl Johan Åberq. Den 12:ei böckerna.
december
översände kassören 2r75:- tir.r honom io. int
klappar och d:o skinka. Förmcrcirlgen har dettao,.,-å"-:uil*"'"
san,uånå nca
Bcfors-affären. Antecknj-nsar om en CllioN_kontakt
.io..i""-.
nämlicten den 8:e mars.
JANOs

Problemen hopade sig och den 1r:e januari fi.ck st'relsen
8 st

stämningar på halsen. r,a,rer rörväiiraå.""tiåii;;;;:i
hamnade i klistret den 9:e april
aun-iil"
maj kom ytterllqare 5 stämningar.
"åf,

ty Xerstin

Sa tiIl frågan onr ansvarsfrillet. Eftersom det i alfa
svänqer om styrelsen kan jag inte annat än att föreslåfa11
syndernas för1åte1ser.
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TABY JAZZCAFE

Söndagar kI
Föreningsgärden

18.00 21.00

, Bibl iotekshuset Täby centrum
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5/11 Panta Rei

I

pausen

z Jazzfrågesport

Panta Rei: Joakim Milder fi,loru"O
Johan Söderqvist P, Erik
Lundmark g, Jan Hedin b' Marti n

12/11

Kayza

Löfgren dr.

Erik "Puppe" Lundmark har blivit
något av en starngäst hos oss. Vi har

höit

Jazzfest och Jazzkaf6
från
i en lång rad kombinationer,
'i
Hans
sköteduo och uppåt format.
har
vi
barn, gruppen Panta Rei ,
gång
ti dock bara hört en enda
digare. Det var i februari 1981,
honom på

sig.

Gruppen

nellt

och det

sitioner

som

Co

flera

LP-sk'ivor

Pausen är

Kay lnlelander.
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och den gången hade gruPpen en
annan sät,tning. Idag är det stora
stjärnskottet bland de Yngre musikerna, Joakim Milder, en av de
karaktärsgivande, och vid klav'iaturerna hittar vi vår vän från
Viggbyholm, Johan Söderqv'ist.
Martin Löfgren är också en av
våra mycket gam'la bekanta, han
hördes första gången På Jazzkaf6et i april 1982, med Pau'l
Lindbergs kvintett froån Pjteå.
Panta Rei har
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l,ledl emsantal

var föreningens medlemsantal 326' Av dessa bodde
39'i Vgl'lentuna, övriga till större delen I Täby' ilotsvaraide
siffror den 30/5 1989 var 355 respektive 29'

Den 30/6 t988

q
n

Anslutna grupper

Drygt

20%

av föreningens medlermrar var på

ett eller

annat sätt

jazzgrupper, som
rnusikutövare. Av dessa ingick några i 43 stycken
Motsvanande
där.igenonr betraktades som anslutna till föreningen.

siffra förra året var
Styrel

34 qrupper.

se

Styrelsen har bestått av Calle Zachrisson oroförande' Tonmy Larsson
vice ordförande, Birgitta Andr€e kassör, Bo Nerelius sekreterare'

Kerstin|'lal.lerman'LarsHi.llborgochJanottosson]edamöter'
Lars BUlow,

Rune

Henriksson och Margit Annerstedt suppleanter'

BoNereliusharbokatprogram,Kerstin}.lal.lermanharred.igerat
medlemstidningen PI-JANo och i'largit Annerstedt har arisvarat

för

medlemsregistret.PR-ansvarigharvaritLarsHil.lborg.Vidsidan

avstyrelsenharfunnitsettprogramråd'beståendeavCalleZachrisson.
Bo Nerelius och

Styrelsen har

Leif

Persson.

hållit 8 protokollförda möten'

Täbv Jazzkafe

ffi

TäbyJazzkafÖflyttadeshöstenlg8st.illnyalokaleriFörnenings.
gården i Bibliotekshusets gatuplan, Täby C' De nya lokalerna har
en rad fördelar framför tidigare utnyttJade lokaliteter: Fast
inte
scen, större publikkapacltet och bättre kringutryrmFn' Vi är
verk'
hela
sköta
kan
sjä'lva
längre beroende av vaktmästare, utan

omfattning'
samheten. Konsertverksamheten har fortsatt i sedvanlig
dansant
med tio konserter på hösten och elva på våren. Jam respektive
också
har
säsong
varje
Jazzfrågekvä11
en gång varje säsong. En

sport stått på programmet. Publikgenomsnittet blev 48lkvä11

på

hösten och 55/kväll på våren. Högsta publiksiffran uppmättes den
?314 lggg, då Barney Kessel spelade för 178 betalande åhörare'
Detta är samtidigt den högsta publiksiffran för Täby Jazzkaf€ någon-

sin.PådagenförekonsertenhadePetert,lahlbergfrånTäbyMusik-

institut
Kessel
Jul

i

(TMI)

ett

seminariunt med

ett 40-tal

TMI-elever och Barney

kaf6ets lokaler.

fest

traditionella Julfesten avhölls i vanlig ordning i Bergtorpsskolans matsal, till musik av Kettil 0lssons Kvintett'

Oen

i Tibble Teater
Den l5li0 anördnades den årliga jazzfesten i

Jazzfest

Tibble Teater' Nio

grupper och en solopianist framträdde på stora scenen, medan samtidigt tio grupper'lät höra sig i Tibbleskoläns lilatsal' Festen var
den tionde i föreningens regi, och den besöktes av ?42 betalande
_åhöra

re .

Jazzri xdag

firade sitt 40-årsjubileum genom att
hålla Jazzrixdag, d.v,s kongress och funktionärskurs, i Urebro
Kristihi.nmelsfärdshelgen 1989. JANO hade inte någon rEresentant
vid Jazzrixdagen.
Svenska Jazzriksförbundet

Sponsoring och bldrag

vanligt stått för huvuddelen av det erfortillskottet till vår ekonoml. Diirutöver har vi åtnJutit stöd

Täby ku'tturnämnd har som

derliga

l{ordost,

från

ABF

IIASA

har bidragit

AB Piren och Täby Trävaru AB. Försäkringsbolaget

med

liksom presentkort,

lP-skivor,

som

vi fått

som

utlottats

på förmånllga

på kafEkvällarna,

vil'lkor från

ski vaffären Ski vspåret.
S

I

utord

Verksamhetsåret har på det hela taget förluplt som vl ter
kunnat förvänta oss. Jazznuslkens ställning i landet har gradvis
förbättrats. Föreningen fyllde tio lr under verksamhetsåret, näm'ligen
den ?2/4 t989, och vi kan se tillbaka på ett första decennium, som

stabilisering och nya jazzlyssnare och -utövare,
särs[<ilt bland de yngre. styrelsen ser därför fram mot det konmande
decenniet ned optimism och obruten arbetslust.
kännetecknats av

Täby den 25/9 1989

#

Styrel sen

JAZZKLUBB NORDOST BOXSLUT

röR 1988/89

INTÄKTER:
B

45 199:83
25 000:00

idrag Täby kommun
Piren AB
ABF

Täby Trävaru

ter
Entreavgifter
Räntor
Lotteri intäkt er
övrigt
Årets resuLtat (underskott)
Med).emsavg i f

8
3

553:00

000:00

25 200:00
24 175 r 00
558:41

400:00
62'7 tO0

Undertecknad, av årsmötet valC revi"sor, har granskat
Jazzklubb Nordosts räkenskaper för verksamhetsåret
1988/89 (balansornslutninq 3 299;27). Böckerna är

noggrannt förda och jaq finner inga anledningar tl1I
anmärknliigar.
Jag f,öreslår därför att:

1) Att styrelsen för Jazzklubb Nordost bevlljas
ansvarifrihet för verksamhetsåret 1988,/89'

16 4'75:66

149 188:90

cII[lllil

REVISIONSBERATTELSE JANO I988,/89

2) Att verksamhetsårets förlusttåcks av klubbens
eqna kapital.

KOSTNADER:

30 640:00

Gager

5 592:00
3 285:00
2 0I3:10
10 931:25
L 64322O
I 248:00
1 599:00
3 791:70
4 995:00
3 000:00
15 179:50
4 940:00
I 748:50
8 112:65

Skatter
Reseer sättn ingar
Porto
Kontorsmtrl
Tryckkostnader
Telefon
STIIq-avg i f ter
Försäkrinoar

0""/*.

50 470:00

Annonser
SJR

Jaz zr ixdag
Jaz z fest

Pianogtämninqar

Utrustnlnq
övrigt

Er

Ik Waesterberg

149 188:90

-*?

TII,LGÅXG3XJ

L 977:05

Xas sa

763275

Bank

Postqiro
Fordran Vallentuna iazzcafe

3 299t21

SLIMMA

s{

rlll$E

o§lI_-EsE_T_l!4j:I

EoeL kapital

Årer-s resultats t]11: i

i.

46:4"7

512:00

rAt'
19 "774t93
-16 475:56
1 299z21
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Våll«ommen titr Kurrsverl«sam hetenl

TÅBV
KV

-

Kursvetksamheten

Vi ser fram

emot

ett

-

VAIIENTI,}IA

- studieförbundet i

Centrum'

spännande samarbete ned

JANO!

(V:s uppgift är b1 a att sprida kultur, där passar
samarbetet ned JANo väI in.
är ett studieförbund, tillika

KV

är helt fristående, inga bindningar åt något

hä11'

är folkbildning/vuxenutbildning,
främst genon studiecirkLar'

KV:s huvuduppgift

Förrester - har Du 1äst

öSrENÅTM

EGEN STUDIEEIRKEL!

!

- Ni som stlelar ti l l.sammans el ler planerar
att göra det
- Ni som vil1 studera något t ex ur jazzens
historia och el1er dess legender
- N.i som har ett gemensamt intresse och VILL VETA

efter

önskenrål '

vi hJälper er att konma igång. Vi kan
betala vissa kostnader för cirkeln.
VÄLKOMMEN;

fonsvararen.

HOSTENS PROGRAU??

50

:r$**.r********t************{.****************************I.*t********I*I**********.r**

OCh TILLAGG
ANDRINGAR
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vi

kärt besök av
Den 1913 hade
Good Morning B'lues på Täby Jazzkaf6.

Vi

hade en ofu'l l ständig sättni ng
PI-JANO. D.v.s namnen var rätt,
men vi angav för få aktiviter På
varje namn. Det skulle t.ex ha
stått Claes Janson voc/g. Ni v'isste
kanske inte att Claes är en förnäm-

i

lig kompgitarrist, något av en
svensk A'l Casey? Det visste inte vi
hel ler, men v'i f ick lära oss ! Dessutom visade det sig, att Claes inte
var ende sångare i gruPPen. Aven

hemar Arnesen, L'indroth och
Högnran gav utmärkta prov på vokala
färdi gheter.
på att rätta ett
PI-JANO. Claes J
gjorde sitt första besök på JazzkafEet på våren 1982. Så det!

Vi passar härmed

fel,

som

stod

i

även

Vi har öppet vardagar mel'Ian 09.00 - 17.00. När vi
inte är där, går det bra att lämna meddelande på tele-

Adr. Akerbyv 82-84 (Storstugan), te1: 768 08

,

MER

stiftalse'

KV

KV anordnar uppdragsutbi.ldningar

-

Den 16/4 hade 01]e Orrje inte
den basist som annonserats, av
trag'iska skäl . Erik Lundborg ryckte
'let, med den äran .
i n i stä]
Den 23/4
Han slog

var Barney Kessel hos oss.

för övrigt alla tiders publ'ikrekord på Täby Jazzkaf6: 178
betalande! KjelI Fernströms trio
kompade (och

gjorde några egna

nummer). Trumslagare i trion var
vår gam'le stamris Martin Löfgren.

Vår höstsäsong skulle ha inletts
den 24/9 med Lulu Alke Kvintett.
Gruppen kom också - och Peter Gullin
förb'luffade alla med hårdfört tenor-

spel - men Lulu siälv var så
förky'ld, att hon knappt kunde
prata ens. Så hon stannade i
sängen. Inte mycket att göra åt,

utom

att boka in henne igen med

det snaraste. Prec'is vad vi
har tänkt göra, faktiskt!

r*uo.nar€ &oq

SKIVSPALTEN
Eastman

and Soul

värdet av enkelhet.

9 helheten är viktigare"Känslan
än enstaka

Five & Git Skiöld,

.

små missar"o
ti I 1 fäl I

Soundv'ille LP 3.

e. I

Vi le$sn' i en blandekonomi, vår kultur är blandad. "Mix" är ett av da-

gens modeond. t'lär en pop/rockgrupp
ska beskriva sin musik pratar den gärna
om "vår personl iga mix". 0m man
skulle söka efter en sinnebild för
Sverige idag skulle man knappast
kunna välja något'lämpligare än
en saftblandare.
Gruppen Eas,tnmn F'ive är ett
rikt exempel på hur man kan

blanda

- resultatet

slitstarkt

har

läro-

blivit ett

Stanrpen-band. Man gör

så här: Ett proffsigt komp kombineras med en av landets fränaste mainstreamtenorister, i
det här fallet Lennart Andersson.
l4an ti I I sätter en trevl i g och
röstbegåvad voka'list, och 'i spetsen sättes en PR-sinnad bandledare. Han trpter Jan Ustrnan, men
på Stampen blir det Eastman.

Stil

och repertoarval ger sig
sjäiva, det blir standards,
mycket sång och korta solon.
Sedan liggen marknaden öppen.
Regelbundna fest- och pubjobb

lätt, och redan efter
några år kan gruppen göra sin
andra LP. Det är den som granskas
häro 'inspelad i fjol och sponsrad av ett stort försäkringsbofixas

I

/

ag.

har fått välvilliga
recensioner, bl.a i 0J. I van'liga fai.'l sansafle bedömare betecknar den som trevlig, fast man
betonar att det är en fritidsgrupp. Eastman själv betonar

Gruppen

och

har han sagt v'id ett
texten på den här'.ski -

vans omslag stäils han in i Bobby
Hackett-Ruby Braff-tradi tjonen.

För min del tycker jag, att man försöker b'landa rbort korten. Sanningen

är, att

det här

Eastmans enda förtjänst i
sammanhanget är PR-mannens,

trumpetare besväras han inte
bara av "enstaka små missar". Han
är helt enkelt bristfälf ig i grunden. Bandet skapar idef igen intensitet och swing, och Eastman kommer
regelbundet in och sänker trycket.
Bra tenorsolo fölis av darrig trumpet, lysande pianoso'lo bygger upp
mot en klirnx, som Eastman kommer
och snuvar oss på. Jag tycker inte
det är trevligt. Jag finner det
frustrerande.
Som

Git Skiöld har också en del Problem, fast av annat s'lag. Hon

it6er: Fin rösto
uppfattning,
ta sig siälv på riktycks inte
'l
gt
ti
a1 var. Hon har ett i rriterande sätt att böria en fras med

haruppenbara kval

temperament. Nlen hon

fint tryck och god intonation,

för ,att sedaa s1äppa greppet och
lämna ifrån sig en oprecis avslutning. Hon skulle kunna kosta
på s'ig att satsa hårt hela vägen'
som Lennart Andersson a'l1tid gör.
Det kanske kormer med tiden.
Den

här skivan ger prov på en hel

Bosse Skubas trio, Lennart
Anderssons kvårtett, en utvecklingsbar sångerska. Att det hela
säljs i form av Eastman Five får

del:

tillskriva

vad kulturman väl
pol i ti kerna förr brukade ka'l 1a
"kommersial ismens negativa verk-

ningar"...

BN

JANO GRUPPER
**************i*i*i+****
En av våra rnedlemmar, Ingemar Junehal1, saknade ett medlemsband i förFrlends' som
tecknlngul O,rå" JANO-banä 1 förra numret näm11gen: Jazz't
dr'
spelar lO-t^trJuru med sättnlng tP, vtb, ts, P, b,har
bakgrund som dansmedlemmärna
flesta
de
rnen
äobbyband
Bandet är ett
bandsmuslker från äen tid då man lirade Jazz som dansmusik berättar Ingemar'
KW

Skivspalten(2):
Lu'l u Al ke , Jazz I rr Sureden '89 .
Capri

ce 1372.

Lulu Alke har stått På den svenska
jazzscenen - sådan den nu har varit sedan 60-talet. Nu har hon vunnit
onrröstningen om Jazz 1 Sverige-skivan,
och under 1 oppet av en enda dag,
den 1 mars i år, kom den här insPeln'ingen ti'11. Tio hållbara låtar, hälften standards, de andra ganska ovanliga, men ytterst hörvärda. Plattan
har fått entusiastiskt beröm från
alla hål1, och den förtiänar det.
Låtarnas karaktär är ballader och
blues. Några - Angel EYes, You Don't
Know What Love Is' SoPhisticated
Lady - är av det hiärtslitande slaget,
med septimackord på sänkta skal toner. I de b'luesbetonade numren
l igger tempot kring friskt nedium'
och där svänger det så att t.o.m
tonårsbarnen kommer in till mig och
v'il] höra låtarna en gång ti]].

sig har hon Björn Alke

Piano,
sson bas och Lei f
Fredriksson trummor, d.v.s 2/3 av
den kompgrupp vi fick höra vid
kaf6ets höstpremiär nY1 igen.
Men istället för den ensamma
blåsare, som hon vanligen framträder t'illsammans med, har hon
här en 1ång rad utsökta rnrsiker.
Här f inns t'laffy Fa1ay, Jan A1]an
och Krister Andersson, Pålitliga
Bakom
Pa'l I

e

Dani el

krafter, som sätter guldkant På
musiken. Där finns, På två av

spåren, stråkar från HovkaPel'let,
som spelar skimrande vackra stråkamangemang av Bernt Rosengrens
penna. Bernt hörs siälv också,

i

Johnny Greens

fina I'm Yours,

där han målar med purpurfärger.
Och den

sorgf

är i

i

igt

skivsanmanhang så

sä11synte H-P Andersson
kanonform och bränner av

det ena solot häftigare än det
andra. Hans insatser skulle bara
de motivera skivans existens.

Björn AI ke fungerar som sanrnanhål lande kraft. Det är säkert han§

förtjänst, att albumet kunde fu]1bordas så effektivt 'i alla avseenden. Hans pianospel är origtnellt
och intressant, och han styr de musikaliska

skeendena med

auktoritet.

har skrivit ett intressant arr
också, på I åten Shed No Tears,
där han låter en blåsargrupp stötta
upp Lulu och H-P ned energiska
staccato-figurer. Det är en höidpunkt, liksom tolkningen av Helen

Han

Humes gamla s'lagnummer i Sing
The B'lues. Och I Just Found Out
About Love (& I Like It! ), där
Bernt Rosengren arrat för bl åsare
och Krister Andersson har ett
märgfu'l I t sol o. Och Angel Eyes ,

'i en fullkomligt hypnotisk version.

fortsätta och t"äkna
varie titel. Skivan
är rik som en guldgruva. Det är nog
ingen risk att det blir några
restupplogoP, skulle jag tro.
Så där kan man
upp snart sagt

Lulu AIke seglar fram genom
de tio numren, majestätisk, stark,
mogen , personl ig, en fu'l I fiädrad

artist

för svensk
LP-debut ha kommit för 1änge
sedan. Men nu har den skett, och
vi har bara att jubla och ta emot.
och en prydnad

jazz. Naturligtvis borde hernes

Shed No Tears
BN

!

NYTT JAZZSTILLE;

*{t****I*******.r***,***t******.
I Stockholm finns inte så många
jazzställen, konstigt nog. Fasching
är igång igen, och så finns StamPen
med annexet Gamlingen. Därutöver
dyker det periodiskt UPP stä1len,
sällan
som har jazz någon

tid,

rner än några månader, innan krö-

garen

r{ou fieftP€t

wr ot I oe6\*l

triittnar

och slutar.

Vi får se hur det blir med senaste
nyt'i'l'lskottet. Det kallar sig
S K Y J A Z Z och har valspråket
"Jazz högt upp i det blå", Adressen
är nionde våningen i Royal Viking
Hotel, Vasagatan 1. Stä]1et invigdes den 1 1 september, med bl .a
Horace Par'lan och Red Mitchell.
Margaretha Sommer bokar Program.
Hon träffas i tjänsten på 0B14 10 00.

Lärnge leve

kultrrren!

Månqa känner kanske inte Pirenit.;rä som de glada fYrat vt dt'
Vi är nog mer kända som ett
renodlat fa-stighetsbolag noterat
oa Sto.kholrnsbörsens AL-lista'
' Pir.t s affärsi d€ är att vata
Jrd;åsiåaana. På att uweckla
ffirg#ter och hYia ut dem till
i norra Storstock"aiif;gitivet
n"f*Isveriges mest exPansiva
sektor'
kommersiella
---Gtt
*äl är att skaPa en tillväxt
i substansvärdet som väsentligt

och
samtidigt ha en sYnlig vinst, som

ö;;;Ger inflationstakten

moiliggor utdelning i nivå med
brahschgenomsnittet'
"'

iläifastighercbestånd är i
aagJag.t *rttnadsvärderat till
miliarder kronor'
tre
-^ -vi-;äs

På Jazzclvb Nordost!

AB Piren, r,?f
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TÄBY
TnÄvnR,u AB
Familjef öretaget
med personlig service
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