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- studleförbundct t Centrun.
vi ser fråm emot ett spånnånde såmrbete med JANOT
FU:s uppglft år bl å ått sprld. kultur, dår P.a.ar
sånårbetet med JANO vål tn.
Folkunivcrsitetet

rU år ett rtudleförbund, tlltlk.
stlftelse.
Fu år helt frlstående, 1n9a btndnlngar åt något hlll.
PU:s huvuduppg.tft Ir fotkblldnlng/vuxenutblldntng,
f råm3t genon studeclrhlar.
Fu ånordnår uppdragsutblldningrr efter önskcntl.

EGEN STUOIECTRf,EL

- Nl rom spelar tlllsannrans eller plancrar
ått 9örå det
- Nl gom vlll atudGra något t cx ur Jazzens
hlltort! och cllcr desa lcacnder
- Nl son hår Gtt gernenaåmt lntre5rc och vtLL vETt tlER
vålkommen tlll
oas, vl hjålpcr cr .tt komna igång.
Vl kan IvGn b€ttlå vl6sa kostnadcr för cirkeln.
Vl hår öppet vardagar netlan 09.00 - 17.00. Når vi
lnt. år dtr, Elr dct brå att lånna nreddclande pl
te lcfonrvrrrrGn.

Vår adress: Akerbyvägen 82-84 (storstugan) tel: 768 08
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h-El

U

it

ry=l,
E-,

VALKOMMEN TILL FOLKUNIVERSITETET!
Täby - Vallentuna -Österåker - Varholm
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Folkuniversitetet
Kursve rksanrheten vid Stockholms

un

iversitet

Jazzvänner
Äntligen är hösten här med allt det
innebär av aktivt liv igen och naturligtvis
fina innehållsrika kvällar i iazzkafåt.
Vi kommer att gästas av flera professionella musiker under hösten. Några
smakprov: Monika Dominique, KennY
Drew, Lulu Alke, Lars Sjösten och Ulf
lohansson. Inte så illa, eller hur?
Vi får naturligtvis också våra kära
Täbymusiker till oss som populära Eh labas, Soul Clinic och Fossilerna för att bara
nämna några. Flela programmet finns på
kafdt på sondagarna.
Vi börjar den22 september. Observera att vi på allmän begäran har
ändrat tiden till 1900-2200.
Annars blir väI allt sig likt skulle jag
tro. Nej, en liten detalj; Avgifterna har
höjts en aning på medlemskorten. Det blir
75kr för terminskort som ger oförändrad

Hei alla
gamla och nya
medlemmar!
Du uet väl att Du som
medlem i JAIIIO har I Oolo
rabatt när Du handlar På
SKIV§PitRET.

30 kr entr6, 175 kr för terminskort som
ger fritt inträde och 250 kr for familjekort
med fritt inträde f<ir hela familjen. In-

trädesavgiften för icke medlem är
oförändrat 50 kr.
Vi som arbetar för kulturen går mot
kärvare tider och behöver allt Ditt stöd.
Hjälp oss göra PR genom att ta med Dina
vänner att lyssna på den fantastiskt
härliga musik vi har att erbjuda.
|ulfest? fo, var lugn det blir, men
kanske lite tidigt att påminna om det
redan.
Välkommen till säsongstart Söndag
den 22 september kl 1900!

Tillgivna
Birgitta Wikander

Allt ilann!

Stockholms ftirsta specialskirmffir för

iruzoehklassiskt
Aildd senaste nytt!
Stor amerikansk imPort!
personlig service- - hogsta ljudkvalitet
- beställa
vad som trelst - utan extra kostnad'
du
kan
Och hos oss
ori"'äiiä,i ;;i;;-iisffitiina pa våra skivor innan du bestämmer dis'

Vi satsar på:

Ylsa bara upp
medlemskortet
Tuleg. 37, 113 Sil STOCKHOLM, TFN:0&612 8988

TÄBY ,LAZzjCAFE Föreningsgården, Attundafältel
Söndagat kl lY
Sönilagar kt lY
Sönilagar kl TY

lzt Täby C.
Söndagar kl

lY

till egna texter eller till poeter som Ekelöf
och Lindegren med influenser ftäniarz,,
pop och soulmusik. Aven nummer ur

Straight Ahead: Hans-Olof Öbergsslts Per
liiderbug ts, Per Strömh*g p, Fredrik -

Brobug-g, Henrik Norman b, Hans lohansson
dr och Äsa Grahn aoc.
Hans |ohansson har ni hört i grUPpen Essthetics, han har även varit med på
några av våra jam, tillsammans med
predrik Broberg. Hans0lof Oberg har ni
hört spela trumpet tlazz Ambassadors.
Medelåldem Straight Ahead, där
kärnan redan är ganska väl samspelt,
ligger kring 25 är.
R.epertoaren är standards av swingoch bebopkaraktär och en del originalkompositioner i samma anda.

i

Kvartetten : Tommy Kqauhuk slfl, Anders
lJtlberg g, Patrik Boman b, Ali Dieri dr.
Tommy Koverhult har ni hört med
Cleas fansons Soul Train och med en egen
grupp, fast det är några år sedan nu' Vi
tycker det är hög tid för en återkomst,
speciellt som den nu aktuella gruppen är
en av de allra bästa inom svensk )azz
idag.
Slagkraftig, nYansrik musik På
bebop-grund med många hörvärda o11einallåtar. Utmärkta solister och ett verkligt
kanonkomp!

Kvartetten: Monica Dominique P, Dan
Berglund b, Ali Dieridi dr, Kerstin Gabrielsson aoc.

Kerstin Cabrielssons Kvartett är en
ny grupp, med vokaljaz.zpä programmet.
Den består av yngre krafter i förening
med en känd medelålders musikant vid
pianot. Kerstin skriver gruPPens material,

standardreportoaren förekommer.

All Blue: Charlie

Malmbterg s, Daniel

Lundqaist p, Bo Hellgren b, Magnus
Grönlund dr, Lotta Oaik-Karlsson, Cecilia
Öhrwall, Marin Grönlund och Sara Nygren
aocalistu.
Atl Blue är en ny, ung och rnYcket
driven vokalkvartett och deras kompgrupp är av den lite tunga, hårdsvängande slaget. Mycket av materialet är av
egen tillverkning och även i det här fallet
finns influenser från såväl jazz som pop
och soul samt "svensk klurighefl' som det
framhålls i deras orkesterfolder.
De lägger vikt vid både det musikaliska och det showmässiga i sina framträdanden.

Trion: lohnny lohansson g,

Robert Sundin b,

Nina Brodd aoc.

Nina Brodd är minst sagt välkänd för
Täbypubliken. Hon är faktiskt den
sångerska som vi har lanserat allra mest
under årens lopp.Nina brukar dyka upP i
ständigt nya och alltid mycket intressanta
kombinationer. Den nu akruella lovar
åtskiltigt - ni kanske minns johnny
]ohansson från hans framträdande i
december i fjol med Annika Grundström.
Det tyckte åtminstone vi i programrådet
var utomordentligt läckert.
|ohnny ] har ju länge hållit sig till
den norrländska jazzscenen och har först
nyligen flyttat ner till "stan". Han är ett
välkommet tillskott med ett brett register.

Söndagar kl

7Y

Sönilagar kl TYo
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Kliniken:
lan

Claes Broddas, Tommy Lnrsson p,
Ottossonb,lngmar Biörkrnan dr, Gerd

o,/o
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Ottosson ooc.

Soul Ctinic blev av med sin saxofonist i våras. Han blev kommenderad till
en sydligare nejd på några år. Hans plats
har intagiB av en gammal bekant till oss,
Classe Brodda från CrazY RYthm, Hot
Frogs, Royal Blue Melodians, Duke Box,
Kustbandet - You name it! Resultatet av
denna nya line-up är mycket hörvärt!
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Basist söker inhopp

rce .PEÄM KotllTL

Tänkte färcöka rpela lite mer I
vinter och hoppar gärna in på rcP
och liknande.
Spelar otrendig 4o-talcbas.
K.G Aspman
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* Straight Ahead
* Tommy Koverhult Kvartett
Kerstin Gabrielsson Kvartett
med Monica Dominique
Sånggruppen All Blue

29

Oktober
6

t:

13

* Bergenborg-Fermeli n-E nlu nd Trio
* Summit Meeting med Kenny Drew

20

DANS med Eh-la-bas Jazz Band
och Fossilerna

27

Nina Brodd Trio

* Soul Clinic

t Johan Söderquist Solo-Synth
* Lulu Alke Kvartett

November
3

13

Lasse Karlsand Combo

* Jamsession med Huskompet
10

{t

Leif Persson Combo

* Lars Sjösten Kvartett
17

24

D,ecember
1

Christer Krokstedt Kvartett med
Eva Lindgren
Teachers Con Fusion

* Vallentuna Jazz
* Hiärnskrot
:

* Roger Moores Sol & Vår
{3
Ulf Johansson Kvartett
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kommer under hösten att äga rum påtorsdagar,
den forsta torsdagen i varje månad.
Lokal: Fria Teatems foaj6, Högdalen.

Tid:k\.19.30,
Torsdag 5 september "BLUE SWING" som
spelar lyrisk och svängig 30-40-talsiazz, blues
och ballader.
Erik Svanholm, vibrafon. Thomas Guslavsson,
elgitarr. Gunnar Reichmann, trummor. Ake Nellmer, kontrabas. Rodhe KöllerstrÖm, vokalist
(eventuellt). Kay Welander, klarinett och sax, är
gästsolist.
Torsdag 3 oktober:Helena Davidsson och Stef an G u stafson Trio med sven s ka iazzlälar, nsp rationskälla bl.a. Monica Zetterlund, jazzstandards, blues och eget material.
Helena Davidsson, sång. Stefan Gustafson,
piano. Hans Backenroth, bas. Mikel Ulfberg,
trummor.
i

i

Torsdag 7 november Ett av våra egna band, ej
klart vilket det blir.
Torsdag 5 december "lN ORBIT" är fyra unga
killar som spelar modern iazzmen med mycket
'sväng'. Standardlåtar och egna original.
HåkaÅ Carlsson, gitarr. Mårten Lundgren, flygelhorn, trumpet. Nils Ossman, kontrabas. Tom
Sörhuus, trummor.

RIJNT OSS
SöNag 6 odober K 75.00. Bränn§rka forsamlingshus, Götalandsvägen.

JM".

"LYRIK ACH
Jart Erik Vold läser egna och
andras dikter.
Nisse §andström, sax. Georg Riedel, bas.
Samarr. med Bränn§rka kulturkommitt6.
Den fina tjejgruppen "MADAM JAM" som vi hade på
jazzeafäel imars kan nilyssna tillsÖndag 13 oktober
K. 15.m i Stora Mans, Långbro sjukhus.
Anangör är Bränn§rka kulturkommitt6.
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Höstpns sroRA
SVENSITA

SWING-IIAPPENING!
t 20-talet konserter!

' Nordens främsta
Swlngmustker på scenen!

'All Star. All-Nlte Jamsesslons!
' Sångerskan Karln Krog

23"N 82'w

med egen trlo!

Tfurnpetaren Red Rodney and
Danlsh Jazz 4rmy med tdel
danska storstJårnor!

Tlumslagaren Svend-Erlc
Nönegaards licvartett med
vloltnlsten och Svend-kopian
Chrlstian Jörgensen!

'

' Goa Gubbar Big Band
- superbandet från T1/ med Claes
Jansson!
. Swedlsh.Jazz Klngs från
Stockholm med bl a Kenneth
Arnström och
Bent Persson!

* ... och fler världsstJärnor är på
gång!

'Tåvllng för
ungdomsstorband m.m.
27-zSseptember 1991.

Vlll Du veta mera - skicka ett vykort till

E
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AtltiJaz,r,!

-Jlya medlemmal

.§ponsorer

Få om ens någon iazzklubb i Sverige har
ett mer omfångsrikt musikprogram än

vår JANO har.
Genomsnittskvaliteten är omvittnat
hög och ett mycket stort antal musikgrupper bereds speltillfälle varje år - såväl
proffs som amatörer.
Klubben är öppen för alla som tycker
om musik.
Vi tror att det finns många vänner i
vår kommun som skulle uppskatta vår
verksamhet. Men vi måste göra en ansträngning för att få dem till oss.
Därför kommer IANO i höst att gå ut
med en värvnings-tävling till medlemmarna med priser till dem som skaffar
flest nya medlemmar eller sponsorer.
Tävlingsregler kommer under oktober, men tveka inte att redan nu se Dig
om efter lämpliga kandidater.

Stockhohns förcta specialskivaffir för
lruz och klassislit.

'

Alltid senaste n)'tt!

Stor amerikansk imPort!

personlig qervice - högsta ljudkvalitet ,
vad som helst - utan- extra kostnad'
beställa
Och hos oss ]ian du
räi"itigtriJ lyttt på våra skivor innan du bestämmer dig'

Vi satsar på:
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Tuleg.37,113 53 STOCKHOLM, TFN:08'612 8988
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Ordförande: Birgitta

Wikander

768

57M

(b)

Palissadgränd 60
Vice
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Kassör:

18346 TABY
Jan
Skepparg.

Berg
14

662 6513 (b)
24 62 00 (a)

11452 STOCKHOLM
Margit

Annerstedt 0762-50320

Täbyv.258
183

M rÄgv

(b)

796 51 42(a)
21 13 79 (fax)

0762-7066s (b)
0762-73315 (a)
18632 VALLENTUNA
793 4712 (al
Bernt
0758-17879 (b)
Sviskonv.

Sekreterare: Bo Nerelius
Teknikerv. 17

Redaktör:
"PIJANO'

Sahlberg
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Täby Jazz Cafö: Söndagar 19-22
Före ning sg ärde n, Attu nd af ältet 1 2
(Bibl iotel<sh uset) Täby Centrum

