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Dax för Årsmiäte.
Du är varmt välkfr-men att
göradin röst hörd den 24

mars i bibliotekshuset.
PROGRAM MARS/APRIL L992,
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Calle Löfmarck - Lars Åkesson Duo
Jazz- och Folkmusik med Enteli, se presentationen...
Dans med Swingtetten
Jan Ostman Chicago Six

Wishbone med Adam Nord6n
Gunnar Lidbefg - Mikael Selander Kvintett

Tunes

:

Dixie
JohnnyJohansson -Bengt Hanson Duo
Rune Stålspets Kvartett
Kettil Olssons Husband

Jazzkl,ubb No rdost,

f äby ku ltu rnäm nd, Fo lku nive rsitetet

TÄBY
Familjeföretaget
med personlig service

Allt I byggnadsmaterlal och lrävaror

öppETT r DER :

HAGBY EÅNO
183 43 TABY
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Folkunlvcrtlt.tct - studlcförbundct I C.ntrur.
vi 3Gr fren enot tii, lPlnn.ndc trnrbcto nrd JAIIO!
FU:r uppglft tr bl a rtt .Prldr kultur, dlr paaa.r
tånrrb.tct 6aa JANO vll tn.
rU lr Gtt .tudl.aörbund, ttlllk. .tlftGlsc'
FU Ir hclt frlttlcndc, lngr blndnlnger lt nlgoC hlll.
Fu:! huvuduppgltt ff tolkblldnlnE/vuxcnucbl'ldnlng,
frlitt gcnor studcclrhllr.
FU lnordnlr uPPdrrglutblldnlngrr oftcr önrkcdl.

U

-

IESN S?UOtBetnrtL

- lll ror rpolrr ttllganrnans etlct plancrer
rtt 9örr d.t
t Gr ur tezzens
t fl aor vlll rtud.ra nlgotLegcnder
hlatorlr och ollcr dcsr
- Nl aor har att gcn.n.åat lntrcrrc gch VILL VETI l{En
igång.
Yllhorlcn tlll orr, vL hrtlp.r rr .tt kornna
Vt lrn lvan battl. vlrea koitnadcr för cirkeln.
vl hrr öpPat vrrdrgar ncllan 09.00 - 1?-00. När vi
lnt. lr dir, 9lr dit bra rtt ltrnr rcddclande pl
talatonavaaaron.
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Folkuniversitetet
Ku rsve

rksamlreten vid Stockhol ms u n ive rsitet

Jazzvänner
On engo{ oiin du fiar
ocft tror gott

onfrotun
fiononoill
fugnd fro
sLa[I [u öppru fr.n
ocfi.oo

sja[ ocfi.utbywgå.aor
ochsöfurupp fionomofta
ur Havamal

jag.9k3ll skriva
Inte förstfu jag varför jag kommer att tiinka på.visdomsord ur Havamal nåirjag
tänker pä
mer
orOttirånaen;;difi iiiAN'ö;;en det qij"la mycket m.an inte förstår. Ju
*ä iv"["ij"g uti äorn t o. t ii- om eir god viin du har... sök upp honom ofta... öppna
din
"'V;j"
-^" sjäI...
vänner, som jag har
söndag i kaf6t tyckerjag.att jag möter l1rte bara en utan mänga
att få vara med och
nåsot semensamt n1ää o"ti** 6eät.iier MusiteL SöJ mig glad och
privilegiu.m.
ett
?ir
*f,"iu"ftin an vi skall få lyssna tillsammans
u:rdit periftiga högtidsstunder, eller hur? Mars och april
Första delen
paistvällarna brukalvlllyckade och
blir lika goda. p"n rjäu-iiiaiiåunr tiii§wirgdtteä.
j3-g den kvällen. Är i Göteborg och
mls-sar
g.*nut.
Siat,
välbesökta. Kom! f" *Jrfati o"t
iuZin*Lt kanske i stället kjolen på jaz7huset. Ha det så bra tills vi ses'
"'*^Xr.IäT"t[rir"a.,
sö kalle[tinuii bladet. välkommen att föra frarn dina åsikter
iriur"mrnu former. Motioner mottages till den l0 mars.
under
-.---b;rrt
är det vår, nej visst ja det har ju just, åintligen blivit vinter
Ja, det iir mYcket man inte förstår!

;;ää;;r"

J;ilärffi;il
ää;il:

Tillgivna

@p6t
Hei alla
gamla och nya
medlemmar!
Du vet väl att Du som
medlem i JANO har lOTo
rabatt när Du handlar På
SKIVSPåRET.

Visa bara UPP
medlemskortet

Nttilauz!

Stockholms ft,rsta specialskiraffir ftir
Fr,T, oehklassiskt
Atldd senaste nYtt!
Stor amerikansk imPort!
Vi satsar på: - personlig service- - hogsta ljudkvditet
Och hos os i., du bestalla iad som.helst - utan extra kostnad'
L" ;;il;i,gt"t;it;sni pe vata skivor innan du beståmmer dig'

'

O.r,'ä,

Tulegatan 3?,

lt3

53 STOCKHOLM, Tel: 08/32 89 88'

Årsmöte 1992
Tisdag den 26 mars kl, 19OO
Ptats; Föreningsgården, Bibliotekshuset,

7iö,

Attundafältet, TäbY G
Eu. motioner titl ärsmötet mottage§ senast den 10 mars.

Välkommen!
För Styrelsen

Birgitta Wikander
ordförande
Dagor4ning

l. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlYsande
3. Fastst?illande av dagordning
4. Val av ordftirande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justerare, tillika röstråiknare
7. Styrelsens-verksamhetsberättelse
8. Revisoremas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet fö1 den avgående ltYrelsen
1 0. Nya frågor, motioner och_styrelsens
-förslag
ll. Båstämmande av årsavgiftens storlek
12. Val av styrelse:
a/ ordförande
b/ vice ordförande
c/ sekreterare
d/ kassör
e/ 3 ordinarie ledamöter
f/ 3 suppleanter
13. Val av två räisorer jämte e revisorsuppleant till nästa fusmöte
14. Val av valberedningens kommittd till nästa årsmöte
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutning

Den 8/3 har vi bl.a. nöiet att
presente ra gruppen Enteli :

TEL

folkmusik och iazz.
inspirerande teman
i funkiga bluesteman

Bengt Berger, tablas och annat slagverk, har sin bakgrund i
iazzen, där han glorl sE känd som en egensinnig och
personlig slagverkare.
Han har studerat lablaspel i lndien och trumspel i Ghana och har
spelal med Don Cherry, Zia Fariduddin och ide egna grupperna
Bitter Funeral Beer Band och Chapter Seven.
Ale Möller, bouzouki, llöiter,.dragspel, hackbräd9, trumpet m.m.,
år rullinusikanten som genom sin bredd giorl sig känd i mänga
skittande sammanhang: Med en bakgrurd iiazzoch rock har han,
elter en diupdyknirq i den grekiska musiken, numera den svenska
lolkmusiken som sin grurd. Han har t.ex. spelat med Filarlolket'
Mikael Wiehe, Mikis Theodorakis, Chrisler Bousledt och
Röiås Jonas - bland rnänga andra.

Johan SÖderkvlst, syrilar, är en ovanligt rnångskJig och poetisk
liudkonslnär. Han har studeral kornposilion pä MusikhÖg§kolan i
Stockholm och har lumeral under llera är med bl.a. Maritza Horn,
Panla Rei och Mynta.
Lena Wllermark, sång och liol, har lvå musikalaska kraflkällor.
Hemilrån Dalarna hat hon lätl en skalt av egensinniga lätar och
visor som hon lörvallar som fiolspelman ' men lramlÖr alll som
landels såkerligen mesl kånda lolksångerska. Del kombinerar hon
med rollen som lramgängsrik iazzsångerska imånga sammanhang, bl.a. i Elise Eina.sdotlers Ensemble.

Jonas Knulsson, saxoloner, år en av de mest uppmåftsammade
iden unga iazzgeneralionen. Jojk och indisk musik intresserar
honom specielll. Förutom i Enteli kan han h{iras igrupperna
Encore (ärets iazzgrugp 1990), Cabazz och Elise Einarsdotters
Ensemble.

En annorlunda kväll med

Pic-Nic??
Tvcker du att det skulle vara trevligt att göra en avlrtn-ing
utomhis i försommargrönskan i form av ett knytkalas på värterminen? I maj.

skriv då en lapp och lämna i kassan nästa Kaf6kvä11, eller
sficfa. Du kan ockiä säga vad du tycker om förslaget till dem
som sitter i kassan.
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KÖP NYTT MEDLEMS.
KORT !

Postgironr:
19 25 83-3

Annons

Annons Annons Annons

Annons

Kt p JAl\t0-tröian!
Passa på och köp dig en skön JAI'[O-tröja'
Finns som
60:T:shirt, svart eller vit
250:'
§weet-shirt, svart eller

ftir
vit

Annons

Annons Annons Annons

Annons

Jazzprogram i Riksradion fr.o.m. våren 1gg2
MÅNplc

P3

12:05 -12:30
- Jazz på platta
- Levande jazzmusik

Trspec

P2

ONspeo

P2

19:30 - 20:20
Hålltider:
- lazz-apropos, aktualiteter mm. 19:30
- Jazz-features.19:50
14:15 - l7:fi)
Hålltider:
Iazz-apropos från gårdagen l4:30
Jazzkonsert från torsdagen 15:05

Tonspac

P2

2lzl5 -22215
Jazzkonserter

P2

23t30 - 2/:00
-Ilazzkamrnaren
- Frän WC handy till BB King

Lönplc

uAar

,l rrrr

Lou€ t

P2

16:05 - l7:fi)
- Jazzstudio/skivnyheter/recensionsprogram mm

P1

18:45
- Smoke Rings från onsdagen

SöNolc
P3

rrårka

22:00.24zf[
- Django/konserter, intervjuer, ftirska plattor, nyheter, tävling

7I{trJ A S^TAU

HofEL

§resö Jazz & Blues Glub

Jazz Klubb §yd

den 2l mars!

Torsdag 5/3 kt t 9:3O i
Fria Teaterns foai6,
Högdalens Gentrum:

firar 5-års Jubileum lördagen
Vi firar TneiJAZZFEST i Tyresö Centrum. Nytt fräscht och fint. Ett inomhuscentrum som bara väntar på an användas för
musik, dans och fest.
På dagen blir det jazzbäde från scenen
och utanför Konsum och Restaurang Sandolius.
På scenen blir det följande program:
11.00 tslue Connection

.,

Sparklaget med Bo Axelzon dr, Bert Carlson
pi, Gunnar Ericson ten & voc, Lars Hedström
bas, Curt Landberg tr,.Roger Petersson vbasun, drgsp, Gunnar Ortenstrand gitan.

Entrö 30:- inklusive kaffe
T-hana nr 19

12.00 ArneDomnerus/Rune
Gustafsson Duo

13.00

Safty Sax

14.00

StockholmsStompers

14.45

Jamsession

Lennart Planemo Kvartett och Styrelsebandet komrner att spela vid Konsum och
utanför Restaurang Sandelius.
På kvällen gör vi om centrum till BIG
BALLROOM med dans och fest! Portarna
öppnas kI20.30. Entrd blygsamma 20:-

För musiken svarff Gugge Hedrenius
Big Blues Band Grupp 7

KLUBBTRAFF MED JAM
Rågsveds Folkets Hus
JAZZFEST _ ORKESTERPARAD
Rågsveds Folkets Hus

Rågsveds Folkets Hus

Sångsolist: Claes Jansson
Restauranger, serveringar, grillbarer är
öppna hela kvällen!

Välkomna också till våra andraiazzkvällar:
måndag 213 Putte Wickman
måndag 16/3 New JazzGeneration
tisdag 31/3 Jamsession
måndag 13/4 Summit Meeting
tisdag 2814 Monica Borrfors Quintet
måndag 1ll5 Bunta Horns lazzband
tisdag 261 5 Dragspelsjazzstämma
På Restaurang Sandelius iTyresö Centrum

kl19:30
Entr6: 50 kr,40 kr för medlem.
Jamkvällar fri entrd
Vid Puttes konsert entrd 100 kr.
Förköp på Sandelius.

JAZZCAFE SYD
Fria Teaterns foaj6, Högdalen

Björn Wretman Q5

6APRIL

KI.

1

KLUBBTRÄFF MEDJAM
Rågsveds Folkets Hus

KLUBBTRAFF MED JAM
Rågsveds Folkets Hus
TORSDAG 7 MA.J ,,1(.'1§'@'r

JAZZCAFE SYD
fradjazzband &Tradjam
Fria Teaterns foaje, HÖgdalen

19.m;
ON§DAG
KLUBBTRÄFF MED JAM
Rågsveds Folkets Hus

Medlemsrabatt
En av de många fordelarna med att
vara IANO-medlem är, att man har
kiaftis rabatt på entr6n till Täby lazz'kafä'
De kv"ällar vi har särskilt illustra attriktiot ut är denna rabatt extra märkbar'
Men inte bara det - vi JANO-medlemmar
lan också få rabatt när vi besöker andra
SlR-anslutna klubbar i Stockholmsoiuådet - det finns ett tiotal sådana'
Medlemmar i dessa klubbar får
naturligtvis också rabatt hos oss.

Här är en lista På de aktuella
grannföreni4garna:
! a z zklubb

E as

ching, Kungsgatan 63'

Iazzklubb Syit,Ilagsved, tel 5419 90,
Barbro Nylander.

,fino

(h)
lazz i ÖsteEåker, tel0764-620 36

635 83 (b) Lars Akesson.

,IAZKLUB'WOST

Sunilbybergs Folkets Hus,tel29 27 13
Lennart Enwall.

O

O

,".1-

N'BU^
-@)

Hanince lazzkafö, Folkets Hus Handen, tel odo-240 01 Håkan Skytt.
Twesö lazz €t Blues,tel777 00 40
Urban-Loinder.
Tumba Caffan,tel77840 60 Bengt
Petters.
Fernström.
Vice

Solna,ftel27 67 02 Barbro Matsson'
.-

ordf:

Kassör:

.i

Kval itet,,,äiwiktigt och

det kostar-.
JANOs mEd.fepmar vill ha musik med kvalitet'
och det försöker vi verkligen stäla upp med. Nu har dct
inträffat att koptpadema för musiken har hunnit ikapp
och förbi de intlikter vi ffu in via kort och biljetter'
Diirför behöris extra inkomster. Vi förstår att den exta
avgiften kom rom en ör'erraskning för många som har

kort, men vi förqåi$fer att det var ntidvåindigt. Tyvärr blir
det så iinnu en gång i vår. Två extra avgifter blir det
alltså totalt och dc letyder mycket för föreningen' Vi
hoppas att du som medlem förstår vår situation och
fortsätter att'upptskafia JANOs konserter.

768 5764 (b)

Ordförande: Birgitta Wikander

SpångaFolkan,tel28 28 20 Kjell

Palissadgränd 60
183 46 TÄBY
662 6513 (b)
Jan Berg
24 62 00 (a)
SkePParg. 14
11452 STOCKHOLM
Margit Annerstedt 0762-50320 (b)
796 51 42 (a)
TäbYv.
21 13 79 (fax)
183 44

258
TÄBY
Nerelius
Sekreterare:Bo
Teknikerv. 17

0762-70669 (b)
0762-73315 (a)

18632 VALLENTUNA

§ahlberg 793 4712 (a)
'PIJANO' Sviskonv.40 0758-17879 (b)
Redaktör:

Bernt
175

4s JÄRFÄLLA 7932440 (lax)

Täby Jazz Catö: Söndagar 19-22

Föreningsgärden, Attundafältet 1 2
( Bi bl i ote kshu set) TilbY C e ntru m

fty Sttqrrrrr

rtqh

Rcoro t

092

