Populär lnformation
från Jazzklubb Nordost

Välkommen till
novembers liudglimtar
och Takt-o-Toniska
musikupplevelser!
Pnocna M NovruBER 1992
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Jamsession med Huskompet

* Per Mårtensson Trio

t

Johan Hörl6n-Peter Asplund Kvintett

* Leif Persson Combo

* Blåeld

* Blommans Dixieland Band
* Storeyville Creepers
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Kourrz

Sara lsaksson-Arne Tengstrand Duo
* Atlantis
{.
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JAZZVÄNNER
Närdettaskrivsvetjagingentingomvårlitedjärvasatsningattgöraenstorbandskvälli
göra något
Det kommer önskemål då och då om att
Tibble teater i stäuet ftir ån-av .ördugu-".
ju att tillräckligt många vill för att det skall fungera och det
annat än det vanliga, men det giiller
iir det'
vet vi inte förrän efteråt. Lite spännande
Ettvetjagsomblirsomallaandraår,nämligenJULFEST.Någraharundratoroligt,men
in Lucia'
vi tänkt oss kunde vara rämprigt. Lagom att vaka
rugn bara rugn! Den 12 december har
ViåterkommermeddetaljernainästanummeravPIJANO.Någraplanerpäattåindranågot
brir med rostbiffen. Den har ju något år fått
i traditionen finns nog inte. Fast jag undrar hur det
fall stående inslag' VÄLKOMMEN!
konkurrens. Mat, rnrlit och dani lit i uttu
Täby centrum bjuder
Vi har ytterligare ett glatt budskap. Musikpunkten i
om det låingre fram i bladet.
visar uppInåot"*rt ort i JÄNO. Läs mer

på rabatt om Du

tillsammans med jazzv'annetl'
Kärva tider? Kom till kaf6t och ståing ute kylan
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Hei alla
gamla och nya
medlemmar!
Du vet väl att Du som

medlem i
rabatt när Du handlar På
JANO hlan 1Oo/o

sKlvsPÅner.

Visa bara UPP
medlemskortet

AtltiJaz,z'!

Stockhohns ftirsta specialskivaffiir för
P2iz ochklassiskt.

Atltid senaste nyft!

Stor amerikansk imPort!
Vi satsar på: - personlig service - hogstaljudkvaL,tet . ,
kostnacl'
Och hos om ku., du bestälia vad somhelst - utan extra
P';ära skivor innan du bestämmer dig'
o.n"å" ffi ;il'l,st;;i;;;;

$ItlU§'PNRT
Tuleg.37,113 53 STOCKHOLM, TFN:08-612 8988

TABY J^Z.Z,I( FE Föreningsgården, Attundafältet
Bibliotekshuset, Täby G. Söndagar kl l8oo.

H T O z Bernt Olofsson harmlg, Rikard Hagson g,
Martin von Schmalensee b, Måns Tingberg dr.

I2

karaktär - tvärtom. "Vi är nog ganska sammansvetsade
vi<i det här laget"., säger Per, En stabil trio med fria
uttrycksramar, skulle man kanske kunna säga. Standardlåtar i siirpräglad tappning, mähiinda också ett
eller annat specialskrivet - t.ex av Ingemar Bäckman,
en doldis som Per också samarbetat en hel del med.

Trion får en timme på sig. Sedan släpper vi fram en av
Huskompet: Tommy Larsson p, Jan Ottosson b,
Ingemar Björkman dr.

de mest omskrivna och uppmtirksammade grupperna i
svensk jazz idag. Båda blåsarna har förts fön på
Jazzkaf€.et: Hörl6n med Nisse Sandströms elevsextett,

H T O står för Hagson-Tingberg-Olofsson - vår gamle
Toots Thielemans inspirerade viin från Vallentuna har
slagit sig samman med två yngre krafter, även de från
den runstensrika grannkommunen. Bemt har ägnat sig
åt att förmedla sitt kunnande om jazzens standardrepertoar till de lovande ynglingama och resultatet har
- efter vad vi har listat oss till - inte blivit alltför illa.

Asplund med Johan Lewin Kvintett. Den nu aktuella
konstellationen har allmänt hälsats som en fullfjiidrad

En timme ungefiir spelar vårt generationsblandade nya
band. Sedan utbryter höstensjam. med vårt beprövade
och mycket uppskattade Huskomp. Vi brukar kunna
glädja oss åt mer än dussinet jammare nuförtiden, men
vi har iindil inga trängselproblem. Alla har en chans,
orutinerade såväl som mera fullfjädrade boppare såvåil
som swing- eller mainstreamanhiingare. En annan sak,
som måste påpekas iir, att jammen har blivit riktigt
givande även för de, som bara lyssnar. Det hoppas vi
att flera upptiicker!

representant för svensk jazznär den är som bäst. Vi
vill såirskilt framhålla pianisten Baciu, en ny bekantskap för oss, av kritiker i huvudstaden betecknad som
en prima överraskning. Modem bebop av spetsen i det
unga svenska jazgardet!

Combon: Christer Frössdn p, Anders Eklund b, Lars
Erik Larsson dr, Leif Perssan voc.
Blåeld: Stellan Lindeberg tp, Ulf Nordin ts, Peter
Niitso plorg, Ulrik Jolansson b, Anders Nyberg dr.

l,eif Persson har, efter tio års ambitiöst arbete, blivit
en vokalist att riikna med. Proffs som t.ex Knud
Jörgensen och Bengt Hansson arbetar giima med

Trion: Per Mårtensson p, Jan Ottosson

b, Arne Elsdn

honom, vilket vi nyligen fick belägg för i Sjövillan.
Piirlor ur den amerikanska sångboken, utförda med
bebopfiness och håirlig sviing iir Combons formel.

dr.

Kvintetten: Peter Asplund tp, Joltan HörlCn as,Ion
Baciu p, Jan Adefeldt b, Jolnn Löfcranz dr.
Per Mårtensson kiinner vi som en personlig, intensiv
och uppfinningsrik pianostilist. Han opererar i
huvudfåran, som börjar med Bud Powell och
Thelonius Monk och fortsätter med Bill Evans. Vi har
hört honom i olika sammanhang, med trumpetaren
Stellan Lindeberg, med Pelle Andersson Kvartett och
för ett antal år sedan med Swingland Kvintett. Nu är
det dags för honom att visa sig i helfigur, som ledare

Blåeld iir också en grupp, som hållit på några år och
blivit väl inarbetad. Clifford Browns ande svävar över
mycket av vad de fem herrama gör. Peter Niitso har
också skrivit en del originalmaterial, och nytt sen sist
ä att han skaffat orgel. Besjiilad, hårdsviingande
musik iir förvisso att viinta!

StNGttt' t NTtl€ PAtU

Peter Äsplund.,lohan llörl6n
kvintett spelade På Fashing 19
augusti i år och lick töliande
recension i §venska Dagbladett

Mogtuarytmer
aY unga musiker
AZZ
Fasching: Peter AsPlund-Johan Hörl6n

kvintett

O Den härnyaoch ungagrup-

pen, Faschingpremiär i onsäags, är inte enbart lovande,
den är en nära nog mogen ensemble, såväl solistiskt som
gruppmässigt. Den innehåll-er båAe FaschingstiPendiater och Thore Swanerud-diton, Asplund, Hörl6n och

trumspelaren Johan Löfcrantisamt några äldre medspelare, den mångkunnige
bäsisten Jan Adefelt och Pianisten Ion Baciu, den senare
f ö en prima överraskning-

Måhända kdnde jazzfolket
i Stockholm på sig att det här
skulle bli en trevlig tillställning. Trots de rätt okända
namn blev det nästa fullsatt
om än inte ståträngsel.
Musiken är i grunden klassiskbebop, släkt med Art Blakey's Jazz Messengers och
Max Roach-Clifford Brownkvintetten. 2 3-årige Peter Asplund berättade i en intervju
i SvD:s Gajden fiirra veckan
om sin långvariga passion fiir

iust Clifford Browns trum-

iletspel och visst märktes det
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i hans spel: när komPet riktiet släoDte loss och Peter fick
biåsa uiiyssnade man till flYhänta, iddsprakande och
svängiga solon. Många av våra "trumpetäldste" som Bosse Broberg och Gustavo Bergalli satt i publiken och aPplåderade.
Johan Hörl6n är av samma
skola. Spår av den sPelglade
Cannonball AdderleY här
och var, originella idder och
fint flyt.
Men inte sällan var det Pianisten Ion Baciu som stal en
del av intresset. Han har en
helt egen stil, utsökt tonklang, härligt oberäkneligi sina improvisationer som en
iazzen-s Chico Marx i sitt

äkrobatiska

kroPPssPråk.

Och så Löfcrantz vilda och
uopfriskande trumsPel och
adifelts trygga bas. Därtill
trixiga och omväxlande arrangämang. Ett extra Plus ft)r
Asplund, som hade modetatt
ee sig på den

evigt gröna men

äck så sönderspelade Stardust, som han tvättade ren i
en sparsmakad och. naken
verslon.
Den här gruPPen måste ges
många spelningar!
SVEI{ MALM

Det finns många sorters iazzmusik och de flesta iazzvänner
har sina favoritgenrer som man håller på och vill höra

mycket av
JANO har som ett mål att ge ettbrett utbud av iazz, dvs under ett spelår visa upp många stilar. Samtidigt
det ktart att vi sneglar lite grand på vad som kan ge bra publiksiffror. Yi kan inte bortse från ekonomien,
det kommer inte obegränsat "pennies from heaven".
cafdkvällar under 1992 och då gupperat dem i sex stycken genrer.
har valt följande etiketter på dessa: Dixieland, Swing, Bebop, Mainstream, Fusion, Övrigt.

Vi har nu sammanstält

jazzen på våra

2l
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Jag tiinker inte hiir ge någon detaljerad definition av vad som avses med varje genre. Som jazzv'dn har du förmodligen sj?ilv en tillräicklig uppfattning som detta. Stegen från Dixie till Fusion representerar grovt sett jazzens utveckling över tiden. Gråinsema mellan de olika genrerna tir flytande.

Kategorien övrigt kan dock behöva en förklaring. Det sker enklast genom att ange vilka band som vi fört dit. Det
iir : Enteli, Latin Lover, Mia Stenberg duo och Sara Isaksson duo.

Normalt spelar två band per kväll, dvs en halv kväll var. Detta ger vi en poiing. Niir det förekommer att en glrupp
spelar en hel kväll så blir det - just det - två poiing. Poåingen representerar med andra ord speltid. Det kan tilläggas
att jamsessions ej riiknats med.

Niir vi sedan grupperat in de 34 banden på den kategori som stämmer biist och dessutom gett dem poling enligt
ovan, så får vi fram följande profil för spelåret 1992:

ngR"
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En rtitt jämn fördelning som synes. En topp för Mainstream, vilket lunske
inte ör så konstigt med tanke på namnet! Något mer Fusion borde möjligen stå
på prograrnmet med tanlcc på att vi villfå mer ungdom i publiken.
Eftersom progpmmen är till för er kära medlemmar, så är vi i styrelsen intresserade av att få er synpunkter. Hör
alltså giima av er på något sätt, t.ex. under en caf6kväll!

Björn
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VALKOMMEN TILL FOLKUNIVERSITETET!
Täby - Vallentuna - Österåker - Varholm
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Folkuniversitetet
Kursverksamheten vid Stockholms universitet
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Gör en trevlig tördagsutflykt med heta familjen till Nygårds Yärdshus och Skänkstugan och
se hur vi förvandlat spårvägspersonatens gamta semesterhem titl en attraktivt ptats för fester,
konferenser och luncher - och till ett skönt pausställe i atl stress och jäkL
Av gamla bagarstugan har vi giort en trivsam skånkstuga där vi serverar kaffe etter öl och
låttare luncher och i stora mangårdsbyggnaden finns god plats ftir t ex bröllop, kråftskivor
och firmafester.
Kom och trivs - lyssna på musiken, kasta dart elter speta boute.

.

Nygårds Vördshus och Skinkstugan drivs i laknillans regi Din catering- ochfestarrangör i Töby.
Telefon: NygårdsVördshus - 08-510 135 60
öppet tisdaglorsdag t0-16. Fredag-lördag t6-24. Söndag 12-18.
laktvillan - 08-756 95 57. öppet varagar t0-16. Lunchbuffö 10-14
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Vi anpassade våra tiden till SLs.
Nu har SL ändrat tiderna!!

rÄnv

Vi kom upp med en liten nyhet till höstens Jazzkafå:

TRÄVAR,U AB

Starttiden iindrades till 18:30 med motivring att dettå
skulle passa resenäer med Roslagsbanan mot
Vallentuna&indholmen bättre. I alla år har tågen på
den linjen ångat ut från Roslags Niisby kl2fr:43,
2l:43,22:43 och nått hållplats Tibble några minuter
senare. Dock, icke nu längre. SL har ?indrat i tidtåbellen, så att den nu passar utmiirkt till vår föna kaf6tid!!
Vi inser nu efteråt att vi kanske borde ha ringt SL
först, innan vi ändrade. Vi hoppas, att medlemmar i
Kyrkbyn, Vallentuna m.fl. platser på den striickan inte
ska döma oss för hårt.

Familjeföretaget
med personlig service

Alll I byggnads.

tråvaror ÖPPetttosR,
vardagår 7 - 17.30
18343 TÄBY
Lördlaiar 9 - tj.oo
matenjlätr
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SJövlLIAN
stod för lite av ett historiskt initiativ genom att lansera
jazzkv?illar i restaurangmiljö i september och oktober.
Musikaliskt blev utfallet utmiirkt de två första kvällama, som Soul Clinic respektive Leif Persson-Knud
Jörgensen svarade för. Lokalen, Henrys Bar i den f.d.
officersmässbyggnaden i Hägemåis åir ypperlig för
jazz.Braakustik, skön miljö, trevlig atmosfiir. Dock
ligger stiillet lite avsides, fjärran från tätbebyggelse
och allmiinna kommunikationer.

Debäda jazzkvällarna lockade vardera ett femtontal
betalande, vilket sj?ilvfallet inte räcker för att göra det
hela ekonomiskt hållbart.
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Annons

Annons

Hur det blir med jazz i krogmiljö i Täby fortsättningsvis återstår att se. Har någon några bra idder om hur
Sjövillan skulle kunna flflerlazzlyssnande giister eller om någon annan tiinkbar restauranglokal?

Annons

Annons

Annons

Köp JAl\to-tröjan!
Passa på och ktip dig en skön JAI'[O-tröja.
Finns som
60:T-shirt, svart eller vit

ftir
Sweet-shirt, svart eller vit

Annons

250i

Annons Annons Annons

Annons

HalIå alla JAUO-medlemmar!
De /ån lO % e4n4ä pi rarae ul ctUktän o4
15 % 44n4ä iät? dc4 §iVe haoqntd lla. ttfuaal,t2 qnu4htn?.
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Medlemsrabatt
En av de månea fördelarna med att
vara JANO-medleä är, att man har kraftig rabatt på entr6n till Täby Jazzkafl.De
kiällar vihar särskilt illustia attraktioner
är denna rabatt extra märkbar. Vi IANOmedlemmar kan också få rabatt när vi
besöker andra SIR-anslutna klubbar i
Stockholms-området - det finns ett tiotal
sådana. Medlemmar i dessa klubbar får
naturlistvis också rabatt hos oss.
FIf;r ar en lista på de aktuella
erannfdreninsarna:
a
fuzzklubY Fasching,Kungsgatan63.

rtrut

fazzklubb Syil,Rägsved, tel 5419 90,
Barbro Nylander.
lazz i Östeqåker, tel0764-620 36 (h)

635 83 (b) Lars Akesson.

Ordförande: Birgitta

Wikander

768 5764 (b)

Palissadgränd 60

Sunilbybergs Folkets Hus, tel29 27 1,3
Lennart Enwall.

Vice

Haninge lazzkafö, Folkets Hus Handen, tel 0750-240 01 Håkan Skytt.

Kassör:

ordf:

18346 TABY
Björn Strandberg 7687825 (b)
Ellagårdsv. 12
183 38 TÄBY
Margit Annerstedt 51 05 03 20 (b)

Täbyv.258

Tyresö lazz €t Blues, te|777 00 40

Urban Loinder.

Tumba Caffan,tel778 40 60 Bengt
Petters.
Spånga Folkan, tel 28 28 20 Kjell
Fernström.

79651 42(a)

17

Sahlberg

40

Täby

Solna,teI2T 67 02 Barbro Matsson.

M TABY

21 13 79 (fax)
51 17 06 69 (b)
Sekreterare: Bo Nerelius
Teknikerv.
51 17 33 15 (a)
18632 VALLENTUNA
Redaktör: Bernt
750 6160 (a)
"PIJANO" Sviskonv.
58 01 78 79 (b)
175 49 JÄRFÄLLA 751 0590 (fax)
183

Jaz

Cafö: Söndagar 1*21e
Fö renl ng sgården, Attu ndatä ltet 1 2
(Bibliotekshuset) Täby Centrum

