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Lasse Karlsand Combo med Lillen Andersson och
Lill-Bength Erixon
Jamsession med HuskomPet

i
x
*
*
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Christer Krokstedt Kvartett med
Eva Lindgren
Töachers Con Fusion

Leif Persson Combo

VallentunaJazz
Hjärnskrot
Roger Moores Sol & Vår
Ulf Johansson

Kvartett
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Combon: Ctnister Föss6'n p, Anders Eklund b,krs-Erik
Larsson &, Leif Pe§son voc.

Vallentunagänget Jens Lindgren voc/!p, Gunnar Olsson
as, Magnus Hjerpe g, Bo Nerelius b, Mattias Svensson dr.

Kvartefren: Gunnar Bergsten bars, Lars Sjösten p, Patrik
Boman b, Nils Danell dr.

Hjärnskroc Häkan Carlsson g/voc, Johan Westerudd b,

Två mycket välkända grupper, vär egen Leif Persson
Csnbo och Sverigeslars SJ5st€n Kvarte[" Den §istämnda
tumerar i dagarna med lee Konitz. Leif Persson är ju
nordostjazzens svar på Frank Sinatra och Mel Torm6.
Lars Sjösten är bärare av den stora traditionen från Lars
Gullin. "Kvartetren strävar efter att förena en lyrisk,
nordisk ton med den puls av djup och blå swing som
genomsyrar all sann jilzzmusik", förklarar grtrppen i sin

orkesterfolder. Båda grupperna bjuder på verk ur
standardrepertoaren, i Kvartetten med inslag av egna
kompositioner, fråimst av Lars Sjtlstens hand'

Kvartetten: Chdster Krokstedt ts/fl, Anders Färdahl g'
Nils Ossman b, Nils Danell dr, Eva Lindgren voc.

Teachen: Magnus SchenstrÖm tp, Parik Johansson
ts§jöm Olsson p, Robert Liman g, Andreas Unge b,
Göran l€kström dr.
Christer Krokstedt tillhör föreningens Eotiäruue. Han har
varit med på otaliga Jazzfester och kafdkvällar, alltsedan
starten med wå barytonsarr och Claes-Göran Faxell i
frontlinjen. Den här aktuella säthingen har funnits i drygt
ett fu och har bl.a. lyckats med konststycket ar fylla
I{arby Gård till absotut sisa plats. Deras musik kan
beskrivas som mainstream-bebop och vi noterar särskilt
förekomsten av en gammal bekant" sångershan Eva
Lindgren, som vi har htlrt en gång tidigare på Täby
Jazzkafl - det var ett anal år sedan, och hon hade den
gången Eh-la-bas lazzBand bakom sig.
En annan flonjä inom vår fdening är Magnus SchenstrrÖrn,

vår förste ordförande. Han har sysslat med bebop,
sambamusik och salsa, för att nu tria landat i s.k
fusionsmusik, dvs en örenngav iazzoch rock. Gruppens

medlemmar är, som man kan gissa av namnet' aktiva som
musikpedagoger. Tenoristen Parik Johansson har vi hört
tidigare. Han har suttit i storbandet Malebranche och är

ledandekraft i gruppen Kontiki.

Tom Stiörhus dr.
VallentunaJazz ären instiurtion, som funnits sedan slutet
av 7O-talet. En öppen cirtel för jazzimprovisation, som
har frambragt olika grupper under årens lopp. Gunnar
Olsson började på vären l979,Jens Henriksson kom in i
ketsen ungefär ett år senare, Magnus och Mauias har
tillkommit ganska nyligen. Gruppen odlar mainstreambebopstilen och använder enbart de evigast gröna
standardlåtama.

Gruppen Hjämslaot leds av en gammal bekant

till

Jazzkafdpubliken, gitarristen Håkan Carlsson, känd från
Carlsson-Lundgren Kvartett, eller som den numera heter,
In Orbit. I den här konstsllationen arbetar han med en
något bredare stilspekrum: Rhytm&Blues, soul, funk,
bebop, Country & Westem, boogie-och blues. Håkan är
en intressant gitarrist, som anvätder alla typer av

gitanound, och han ä inte mindre intressant som sängae.
En proffsig, tät grupp med uttryckslaaft och mycket
tryck!

Roger M: Mårten Holrnberg cor, Roger Nyborg acclg/
voc, Håkan Rosenqvist g, Martin Wulff b, Ingemar
Björkman dr.
Kvafletten: Ulf Johansson tbftlvoc, Hans Backemoth b,
Ronnie Gardiner dr, Christina Werre-Johansson voc.
"Måftens Jaza"

fr

tillbaka - så är också Roger Nyborg,
i England. Glädjen över hans

som vistats några år

återbördande till fosterjorden har fthanlet uthan denna
gång ffu Ulna sitt förnamn åt orkesternamnet Håtr blir

naturligwis swingmusik av biista mäke, med Mårtens
mjuka leadkornett och Rogers kommunikativa konst på
sång, dragspel och gitan.

LIlf Johansson opererar i ungefdr samma stilomräde, han
kan såvä stridepiano som beboptrombone. Här har han
med sig hustrun Christina, som är en mycket hörvärd
vokalist - hon får äran avsluta en säsong, som i vanlig
ordning bjudit på en hel del bra vokaljazz.

Axonrncen ocu ru,r,Äcc
Vär stående qpalt om de ändringar
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det annonserade
vilande en tid.
har
varit
programmet, som alltid uppstår,

Vi skanu a

skadan igen och meddela vad som ändrats sig

sedan vårkanten och frarn

till

är ett mycket trevligt band, där bl.a. Olav Fermölin ingår
Dom kan höras i P3s Irvande musik

den 1lll1kJ12-12:35.

detta nu.

In Onrrr
24 B

tadeMdamJam Rolf Fredriksson

pä

rummor, och

ordinarie vokalisten hade influensa. I hennes ställe hörde
vi Carin Lundin.

Spelar på Fria Teaterns Foajd i Högdalen
den Sll}kl 19:30. Modem jazz med sväng, standardoch originalkompositioner.

2U4 hdie Blommans Dixieland Band vikarierande
klarinettist, Ame Oscarsson.

Fnaxr Smlrne

28/4 presenterade Pan Trio en f?lrgstark gästsolist pä
dragspel, Ingmar "Boppen" KarsEöm.

2}lghdeTomrnyKoverhults kvartes utökat sig med en
inte tplt okänd pianist, Freddie Redd. Det annonserade
förbandetvarpäplats med utlovad sättning, men det hade
byr sitt orkesternamn till Beat The Beet
6/10 hade viangettalldeles galen säthing @ Nina Brodd
Trio. Hon hade med sig Ola Bengtsson och Dan Berglund
på grtarr respellive bas.

är en artist, som kommer ac vara aktuell i eviga tider. Nu

har han fått en svensk fan-club, The Sinara Society of
Nonkoping. Kontaktperson är Ronnie Lindholm, Emil
Hedelius gata 14 l, ffi3 7 I Norrköping.

Sällskapet utger en tidslaift" "Franci's Voice", som
utkommer med tre nummer i år. Man kan fä dem för 45 kr
per styck eller alla tre för 135 lrr. Det finns en vacker
Sinatraaffisch i A3-format ocksä. Ni kan ringa till Ronnie
Lindholn på011-17 02 61.
Hans postgiro är 633 18 40-6.

3/11 hade Lasse Karlsand med sig en all star+ombo med
*Lillen" Andersson ts, Lill-Bength Erixon acc,
Lennart
Bertil Fernqvist g och Nils Erik Slörner dr.
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Basist söker InhoFp
CPAZY ?uYtt+l'1

Tänkte försöka spela lite me-r i
Yintsr oeh hoppar gärna in På rcp
och liknande.
Spelar otrendig 4o-talsbas.
K.G Aspman
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* Lasse Kar,lsand Combo med Lillen Andersson och
Lill-Bength Erixon
* Jamsession med Huskompet
* Leif Persson Combo
Lars Sjösten Kvartett

17

* Christer Krokstedt Kvartett med
Eva Lindgren
* Teachers Con Fusion

24

* Vallentuna Jazz
* Hjärnskrot

1t12

* Roger Moores Sol & Vår
* Ulf Johansson Kvartett

err. JazzN ubb Nordost, Täby kulturnämnd, Folkuniversitetet,

U@Cffi-BMI
Jezzn urn §vo
bjuder på jam i Mgsveds Folkets Hus den 8ll l, 20/1 I och
3 I 12, meÅ start kl. 19. Söndag den M I I I är det Jazzfest i
samma lokal mellan kl 12 och 18.
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Varje onsdag under hela hösten
med start den 11/9 blir det full fart
med ett urval av Sveriges bästa
swing- & New Orleansband. Förutom det väl tilltagna dansgolvet så
kommer givetvis även barservering
med lättare matråtter att finnas.
Portarna slås upp klockan 18.O0.

Dansinstruktioner

för

nybörJar€

sker från 18.00-19.30. Fööandet
spelar mellan 19.30-20.30 och
därefter följer kvällens huvudband

som håller igång mellan 20.3023.30. Dessutom återkommande
uppträdanden av dansgruppen The
Rhythm Hot Shots vid de flesta av

kvällarna.
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The Royal Blue llelodians
. nytt storband I SO.talsstil
För ungeftir fem år sedan fÖ«ldes det som en tanke i
huvudenapå Claes Brodda och Cösa Hägglöf: eu stoÖand

i 1930-alsanda

med ir.rifrning på de odöitliga örhängenas
mästare som Duke Ellington, George Gerschwin, Hoagy
Carmichael och Louis Armstrong.
i sitfiev&tdm The Ropl Blue Melodians,
Itfu §nfls
tio man starkt plus Eva Högtund och Eddie Jansson, sång.

&

Som klippu ur en 3Gtalsfilm i vita smokingar, blanka
lackskor, likadana blå flugu och ljusblå skjoror, ja till

och med de ljusblä strumporna är

enhetliga.

Gräddbakelseframtoningen är Gösta Hltgglöfs id6, liksom
det pampiga orkesternamnet - bandet är hans särskilda
hjärtebarn, så här gives inget utrymme ör knussel och

halvmesyrer.

Musikalisk ledare och ansvarig för så dtlr 97 procent
av anangemangen är Claes Brodda, välkätd och älskad
av Täbys jazzpublik allt sedan JANO bildades 1979.Dä
var unge Brodda 20 är.Ida1'dt han 32 och kan leva på sin
musik. När har var tolv borjade han lyssna på radions
Smoke Rings, bandade och lärde sig. Vid 14 kÖpte han en
klarinett av en klasskompis, eE är senare den fÖrsta
tenorsaxofonen sedan han sommarjobbat ihop pengar.
Något mer fullkomligt ute än raditionell jazz kunde man'

knappast ägna sig åt 7O-talet, men Claes Brodda
framhärdade,lilrde sig själv och lärde av andra" En av
örebilderna heter Barney Bigard, klarinettist hos Duke
Ellington från 1928 och framär

Hänförd Publik
Resultatet har JANO:s medlemmar haft fÖrmånen atr
njuta av många gånger, bland ånnat i Crazy Rhytsnn (som
ligger i malpåse för tillfttlle| och ffin i hÖst i husbandet
Soul Clinic. Harlem Jazz Camels och Duke Box är andra
sammanhang där man återfinner Brodda.
Förra våren gjorde The Royal Blue Melodians debut
vid Chinateaterns ådiga Evergreen Concert, den gången
tillägnad Hoagy Carmichael, och sista sÖndagen i april i
år framtrfide de i samma sammanhang men med tema

George Gerschwin. Av DN:s recension framgick att
recensenten kunde tänka sig åtminstone något dussin
bätrre sätt att tillbringa en sönrlag än med ar nödgas
genomlida Gerschwin i §änsten Men publiken va hänfilrrd"

Lika sjudande håinfört var det ombord på ångfartyget
Blidösund två kvllllar i somras när Melodians spelade ut
över Stockholms inre farvatten, Vaxholms kastell nr och
rcUu.

Ett lyckat misstag
Det var säjag fick upp Öronen fÖr det här gänger
Es rent mis§tåg var det.
Vi hade tånktoss Trastelind6ns kvinpn (bonnrock
ffin Hälsingland) på Btidösund, väninnan och jag. Men
det var slutsålt till Trastes. The Royal Blue Melodians
hade ingen av oss någonsin hört talas om.

Som misstag betraktat blev det ovanligt lyckat. Där

vi i Blidösunds 8&{riga aktmsalong en av de vrclraste
kvällar som sommaren gav. Var och en blixtbetagen,
förtjust förlorad, förledd.
Det finns ju musik och Musik Och: musiker och
Musiker. Nåk musikerlaeerar Musik händerdetau allting
inklusive publiken lyfter och blir tyngdlöst - svävar, flyter
som smält honung ralr in i laoppen.
Tänk er till exempel "On The Sunny Side Of The
Street", "A Foggy Day", "Blue Orchids", "Somebody
Loves Me"...klassiker som nötts och älskas sönder och
samman, misshandlas till grus och muzak - i The Royal
Blue Melodians tollning blir de ungefltr som gamla
möbler om man sköter och polerar dem käleksfullt; bara
vackrare, mer lysande med åldem, lågmät beänande sin
historia.
saft

Ever Green, liksom nyutsprungna.
Men varför? Hur kommer det sig af musiker som är
så unga att de inte tillnärmelsevis fanns till ens som etr

glitter i sina mtldrars ögon på 1930-talet väljer ar spela
just den här musiken? (Genomsnittsåldern i Melodians
torde ligga laing 30. Bara basisten Tomas Ekström,
gitarristen Klas Iagerberg och pianisten Mikael Ankers
kan göra anspråk på ar kalla sig medelålders).
Claes Brodda kan inte riktigt förklara der

llusik är helhet
- Men det är viktigt att man har sitt hiärta i den musik
man spelar. Det ska vara melodiös musik, vackra "songs".
Både Clae.s Brodda, Gösa Hägglöf och rombonisten
Statran Ambug ville sasapäunga musikerpå uppåtgå€nde

när de plockade ihop orkestern. Inte så eablqade att de
aldrig kan slita loss en kväll för repetition, dessutom så

formbara att de utan att känna sin personliga integritet
hotad kan a den regi och det inordnande i helheten sont
etr storband kräver.
- Helheten ska vara perfekt. Musikerna måste kunna
lyssna och falla in som i en symfoniorkester.
Som arrangtr försöker Claes Brodda aöeta i

Eilinguts

anda, skapa oortodoxa, "feta" klanger ibland wärs emot
teorierna, skriva för solistema och läta resten av orkestern
backa upp dem. Det bygger förstås på lyhördhet för varje
musikers styrka och svaghet
Broddas lynska arangemang av Gerswins "Soon"
frän l{29 itr eft exernpel.
- Jag tänkte au den blir fin för Saffan, vår trombonist.
Han kan spela väldigt vackert på höjden, såjag slaev för
honom. På det särct blir det roligt både ör mig och för
solisten.

Känsligt samspel och djup musikglädje präglar den
här orkestern. Att nämna några solister särskilt är en
överloppsgärning, men åtndå: Arnbergs u,ombon har en
ovanlig sensibilitet. Mikael Ankers förhållande tillpianot
är både lekfullt och lynskL han har dessuom modet och
tålamodet att invänta musiken och vara i den, aldrig
springa ifrån. Anders Ekholm ftlarinetr, basklriner och

i

tenorsaxofon) kastä sig hisnande slåinggunga tvärs
genom decennierna men lyckas alltid landa mirakulÖst
inom 20-30-talsramarna. Han har en alldeles egen ton.
Sångaren Eddie Jansson, född i mitten av 60-talet kommer
från dansgruppen The Rhythm Hot Shots och har med stor
hängivenhet studerat in 1920- och 3O-talens dans- och
sångstilar genorn gamla filmklipp.
Brodda sjiilv som vanligt outs[anding.
- Vär tids Elling1on, säger JANO:s stiindige sekreterare
Bo Nerelius andlöst nlir Brodda kommer på tal.
Nzir jag vidarebefordrar omdÖmet skruvar Claes

Brodda på hela giingligheten. Liinge.
Nej, det kommer inga ord men ett stort leende. Han iir
så ödmjuk, den htir musikanten' Sä bräddfylld av sin
glädje i musiken att det sviimmar Över och räcker åt
många, många fler.

The Royal Elue lrlelodians på
JAilO:s iulfest?

Om allting vill sigkan dethåindaattTäbypubliken får
nöjet att lyssna och dansa till The Royal Blue Melodians
på julfesten den 7 december.
- Där kiinner man att man iir bland vänner, säger Claes
Brodda utifrån mångårig erfarenhet av JANO-festema.
Skulle så bli fallet finns det bara en sak att göra, ärade
medlemmar:
Låt vinglasen sä, slling rostbiffen i väggen och hlinge
er åt a real listening pleasure.
Det håir iir gänget'som siinder på frekvenser som går
rakt i in i hjituIat" och stannar diir.

Barbro Jöberger

Vad lir det som gör musik gudomlig? Det rasslar en
stund under ickefrisyren niir Brodda får den frågan. Nej,
jag menar inte religitu musik utan Fofan som blir gudomlig
i ögonblick av tidigare beskrivna lyft.
Vad skapar lyftet? Jo:
håinder det att man kiinner sig villdigt
delaktig. Lampoma tiinds och allt badar i ljus. Allting blir
fullkomligt sjiilvklart, en helhet. Ibland behÖver man bara
hålla upp saxen, man känner au allt biirs på en våg, av ett

- Pltitsligt

bra komp

till exempel.

The Royal Blue llelodians:
FredrikOhlssonVumpet,Fredriksavand.er Eumpet,St$fan Arnbergtombon,lanBoströmklafil,f;tt, basklarinett
och tenorsax ofon, Anders Ekholmklarinett, basklarinett och tenorsaxofon, Claes BroddakJaÅnea, alt-, bas-, barytonochtenorsaxo fon,Tomas Ekströmbu,Klas Lagerberggitarroch banjo,Douglas Sandor frummor,Mikael Ankerspiano,
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