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JAZZVANNER
GOD FORTSÄTTNING PÅ 1993.
Vi i JANOs styrelse ser fram emot ett gott jazzär. Trenden tir alldeles tydlig. Infresset f$ jazzen
ökar i hela samhället och det mtirks i besöksstatistiken på JANOs kafd också. Se Björns eleganta
staplar.

Förra årets kärva ekonomi redde ut sig mot slutet och vi lyckades gå jämt upp. Julfestens lotteri
bidrog. Vi lottade ut ett konstverk av Måns Tingberg, som han skänkte så hela behållningen gick
till JANO. Tack Måns och alla som köpte lotter. Grattis Stig som vann!
Sista söndagen i januari startff vi Kafdkvällarna igen. Vi har som vanligt, tycker vi, ett spiinnande och varierat program för våren. Se Bosses alltid lika initierade presentation.

Vi

hoppas nu att kunna driva vår klubb vidare trots bistra tider. Som alla vet iir åtstramningspolitik det förhiirskande. Vi måste spara på offentliga utgifter vilket i klartext betyder att alla förmodligen snart måste betala vad det verkligen kostar att lyssna på musik, gäpä teater, simma
etc. Kommunen tir dock välvilligt inställd och vi hoppas på fortsatt stöd även om vi åir beredda
på en minskning i kronor. Detta måste vi möta på något sätt och diirför iir vi tvingade att höja
medlems- och enfidavgifter. Måtte inte detta avskräcka Dig kiira/e jazzvän utan tvärtom. Hjälp
till att värva fler medlemmar.Ta med vänner och slåiktningar till JANO. Se de nya priserna inuti
bladet.

Till slut ett tack till Ingegerd Harvard som skrivit ett finstämt minnesord om Red Mitchel. Det ä
ofattbart att han är borta. Det var ju alldeles nyss jag fick avskedskrama honom på JANO-scenen
och han skulle glad och lycklig resa hem titl USA.

Följ gärna Ingegerds exempel och skriv till oss om det iir något Du villha in i bladet!!
Kom också gäma till årsmötet som blir TORSDAG DEN ll MARS KL 190tri
Föreningsgården. Motioner skickas till ordf. eller sekr. senast två veckor före mötet.
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betydligt mer uppmiirksamhet iin han har fftt ruir i
Sverige... Måtte vi förvalta hans resurser bättre i
fortsättningen, för hä finns en stor solist som inte har
många jiimlikar inom svensk jazz."

on
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Trion : Stefan Gustafson p, Magnus Eriksson
Söderberg dr

b, Bosse

Jazz Friends: Gustavo Bergalli tp, Dick Nilsson as,
Stig Löfstrand p, Ian Cederquist b, Inrs Melander dr.

Vi inleder säsongen med två grupper, diir ni får möta
en blandning av gamla Jazzkafåbekanta och nya

bekantskaper. Huvudlinjen för kviillen iir bebop - dels
i klassisk pianotrioform, dels i likaledes klassisk

kvintettsaturing.
Stefan G kiinner vi frän förr: Han ledde ett band, som
kallades Oktetten Lars Magnus, &ir bl.a, Dicken
Hedrenius spelade trombone och Stefan G trumpet.
Stefan ingick också i den elevgrupp, som Nisse
Sandström presenterade för några fu sedan, och han
har gästat oss med en trio, dår han spelade trumpet
tillsammans med Carl Fredrik Orrje och Hasse
Backenroth. I den nu aktuella gruppen
hör vi honom enbart som pianist.
Medspelarna har, i likhet med honom
sjiilv en musikakademisk bakgrund.
IMagnus Eriksson har spelat i olika
symfoniorkesfiar, bl.a. som stlimledare
i Norrköping. Bosse Söderberg har
varit verksam vid Norrlandsoperan.
Båda har dock hållit ett jaz zorienterat
spår öppet; De har varit med i Kurre
Jiimbergs Sextett och genomgårr
r
tilläggsstudier i improvisation
Musikhögskolan.

vid

Gustavo Bergalli hörde vi första
gången på en Jazzfest i början av 80talet, då han uppträdde i en grupp som
leddes av "Puppe" Lundmark. Senare
har vi hört honom bl.a. som medlem
av Irene Sjögrens kvintett. Han finns
på grammofon under eget namn, dels
på ett par Dragonskivor med den
kvintett, som han lett sedan 1985, dels
på en fiirsk trioplatta med Knud
Jörgensen.

Niir Göran Olsson recenserade den
senaste kvintett-plattan i OJ i fjol
gjorde han några mycket riktiga
anmiirkningar som vi giirna citerar:
"Buenos Airesfödde Gustavo förtjrinar

Om Gustavos insatser i den nyutkomna fioplattan
skriver Leif Wigh i samma tidskrift:
"...ett mästa4)rov i mainstreamtraditionen... en mjuk
attack utan luftigt flåsljud, en böjlig ton som
konturfast utan skarpa hörn."

ä

Siirskilt nu, sedan Dizzy Gillespie har gätt bort, dr
Gustavo Bergalli en av de mera betydande trumpetstilisterna, vill vi påsä, Han beruirskar vindsnabba
tempon likaviil som meditativ ballad och vackert
medium, och han gör mer i såviil klangligt, harmoniskt
som melodiskt linjebyggande avseende iin de flesta.
Det iir, tycker vi, speciellt roligt att den fuir gången få
höra Gustavo med en grupp, som besär av huvudsakligen fritidsverksamma, likviil högambitiösa musiker.
Lasse Melander åir den av dem so klinner sedan
gammalt. Övriga ä nykomlingar pä vfu hemmascen.
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B The B: Hans-Olof Öberg sshs,
Per Jriderberg ts, Dan Tillberg p,
Fredik Broberg g, Henrik Norman
b, Hans Johansson dr, Åsa Grahn
voc.

Bop Shop: Alf Bybrant tp, Jim
Leopardo slfl, Bo Ehrenholm g,
Dick ldestam-Almquist b, Andreas
Dahlbdck dr.
En kviill i bebopens tecken, igen.
Vi presenterar en grupp ni hört
ganska nyligen hos oss och en helt
ny, bara basisten är känd för oss
tidigare.
Beat The Beet iir en oöversättlig
vits: Det betyder ungefiir'pang på
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rödbetan'. Gruppen upplyser om
sig sjiilv, att den "dr den kompromisslösa spelglädjens senaste
utpost i svensk jazzvåirld". Medelåldern iir kring eller kanske lite
under 30, och vi som hörde dem
för ungefiir ett år sedan och

dessutom har en ny demo i fiirskt minne, går giirna
med på deras sjiilvkaraktiiristik.

I Bop Shop hör vi flera högintressanta nykomlingar.
Trumpetaren Bybrant iir en mogen talang med
urspmng i norra Sverige, numera aktiv i vfu grannklubb i Solna. Han iir från Bollniis, diir han etablerade
sig under jazzens guldålder på 5O-talet. Under serure
år har han varit aktiv i den viilkiinda gruppen Aston
Reymers Rivaler - men mrmera iir det bebop som
giiller. Rörblåsare Leopardo har en välmeriterad
proffskarri2ir med studiojobb, Leif Kronlunds orkester
m.m. I den nu aktuella gruppen får hans jazzådra frin
flöde, vilket inte bara inaebiir instrumentella insatser
utan även bidrag i form av arr och kompositioner.
Bosse Ehrenholm har den liingsta aktiva erfarenheten i
bandet; Han började sin musikerbana redan på 40talet. Då var det swing som dominerade, medan bebop
präglar hans spel idag.

den stora plantskolan "Vilunda Bomullsplockare", ett
projekt som Bent Persson driver i Upplands Väsby. De
hiir ungdomarna har Jelly Roll Mortons musik överst
på sin favoritlista och vi vill giirna nlimna att trumpetaren

fick ettav

1992 års Armstrongstipendier.

Janbalaya, kvlillen andra band, ä fyllt av viilerablerade storheter itadjazzens väld. För oss, som kämer
både Erik Persson och Micke Selander som medlemmar av den hos oss mycket uppskattade gruppen Crazy
Rythm, blir det ett uppfriskande återseende och
samtidigt en nyupptiickt. De båda herrarna tar niimligen fram delsvis nya sidor i sitt musicerande: Micke
ägnar sig åt elgirarr, en bit bort från den renodlade
Django-stilen och Erik Persson får tillfäle att odla sitt
mest rytrniskt utpräglade spelsätt. "Kulan" Rehman, en
fiirgstark musiker som också brukar återfinnas hos
pastor "Sumpen" Sundbom odlar en sång- och instrumentalkonst med rötter i det ångande Mississippideltat - swing, ballader och även låtar ur rhytm- &
bluesrepertoaren.

Höstjammet
Den l/11 var det jam, som bruktligt iir. Huskompet med

Blueberries: Björn Wada

ts,

Tommy Larssonp,Jan Ottosson b och Ingemar Björkman

Rasmus Holmgren g,

Anders Larsson b, Jonas Brottman dr.

Wishbone/FMT Unit: Johan Håkansson sslas, Adam
Norddn klav, Staffan Sjögren g, David Hughes b,
Magnus Fritz dr.
Två grupper i s.k fusionsstil. Bluebenies zir nykomlingar, fast någon kanske drar sig till minnes, att dess
saxofonist var med på vårt jam förra våren. De
beskriver sin musik som inspirerad av Herbie Hancock
och gitarristen Santana. Ett framträdande på Älvsjcimässan till meriterna.

FMT Unit, som de numera kallar sig, hörde vi i fjol på
Jazzkaföet, fast den gången hade man en annatr

saxofonist.

dr var pä plats och följande jammare deltog:
Robert Anttilaoch Nils Erik Tysrberger tp, Sarah Williams och Anders Dahlström ts, Kay Welander cVbars,
Torsten Sjöddn harm, Erik Svanholm vib, Hans Johansson och Lars Åkesson dr och Mia Stenberg voc.

Den l5l11 kom det utlovade bandet Blåeld, men
med en mycket annorlunda sättning ?in den vi hade
angett. Icke till nackdel, vill vi framhLlla, gångetvar
en priiktig överraskning av det positiva slaget. Så här
såg det ut Stellan Lindeberg tplharm, Hans Olofsson

ts, Esbjörn Wetterroth p, Thomas Brockland g,
Johansson b, Martin Eriksson dr.

Ulrik

Den22lll hade vi, som rmnonserat, Storyville
Creepers. Dock hade på ett ställe i vår tidning insmugit sig en mindre korrekt stavning av gruppens
namn. Någon sångerska kom inte, tyvii:r.
Bomullstussarna: Karin Kristenssom tp, Per Kristensson tb, Anders Jerkörus cl/as, Lars Sander p, Jacob
Ullberger bjolg, HenrikLöf tulb,Andreas Axelsson dr.
Jambalya: Erik Persson s, Mikael Selander g, Nils
"Kulan" Rehman blboc, Krister Ohlsson dr.
Följande vår strävan efter största möjliga stilmässiga
bredd i vfu programsättning presenterar vi derura afton
två band i s.k traditionell stil. Det första iir ungdomligt, medlemma,rna iir mellan 16 och 23. Ursprunget iir

Den29lll inträffäde ett av de relati,,t sällsynta
fallen av hastigt återbud från en grupp.Npågra dagar
efter PI-JANOs pressl?iggning ringde Atlantis och
ftirklarade att man bytt trumslagaxe - man ansåg sig
inte ha hunnit repetera in repertoaren med den nye och
bad d?irör att få stå över. Vi lyckades då, med kort
varsel att få Esbjörn Svensson Trio att stiilla upp som
ersättare. Så det blev modern, t:lorg jazz av båista
mdrke, fast inte så elektrifierat, ftirstås. Trion bestpr
av Esbjöm Svensson p, Hans Backenroth b och
Magnus Öström drlperc.
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Gustavo Bergalli
med Jazz Friends
Viilkommen till en glad jazzkvall den 31 januari.
Gustayo Bergalli kanske inte behöver någon niirmare
presentation, han iir ju idag ucan tvekan en av Europas
bästa trumpetare. Nyligen hemkommen från en stor
Europaturn6 med "To Dizzy with Love ". Diir spelade han
ihopmedbl.a. Hank Jones, MiltJackson, Claudio Roditi,
Phil Woods, James Moody, George Mraz, JonFaddis, Joh
Hendricks - man förstår vilken nivå det handlar om.
För dig som till äventyrs inte iir så bekant med
Gustavo, hiir iir ett citat ur senaste OrkesterJournalen som
recenserade en ny platta som Gustavo gjort med Knud
Jörgensen (piano) och Bengt Hansson (bas): "För dig som
vant
att höra Gustavo Bergallis snabba
maskinskriveknattrande i boptakt på trumpeten mest den
hiirkollektionen uppenbara sig som ljuv akt av förförelse,
svår att motstå. Han spelar vackert utan att vara falskt
smiiktande. " Det svåraste som finns är att spela ballader",
sa Gustavo nyligen. Hiir avlägger han dock ett mäsmrprov

dig

i

Mainstreamtraditionen med utsmyckningar och till
hiilften nertryckta ventiler. Han har en mjuk attack ulan
luftigt flåsljud, en böjlig ton som iir konturfast utan
skarpa hörn. De flesta låtarna spelas i måttligt genomtiinkt
tempo. Trots den något högre viixeln i "Look for the S ilver

Lining" behåller Bergalli med ökad intensitet skönheten
i tonen. Det åir kmtmarjazz dår generös värme och
humanism utgör fastå värden."
Gustavo harlovatatt spelalika vackerti Tåby den 31.
(Plattan heter förresten "Daydreams in the Night"). Vi
som ffu den stora iiran att spela med honom kallar oss Jazz
Friends. Vår version av Jazz Friends består av Stig
lxifstrand (piano), Dick Nilsson (altsax),Lasse Melander
(trummor) och undertecknad, Jan Cederquist (bas), Vi
har spelat ihop några år, lite gig då och då på stiillen som
Tranan, Mäster Anders, Cecil och liknande. Men mest
spelar vi för att det åir sä förbaskat roligt. Ingen av oss iir
yrkesmusiker; kanske vågar jag kalla oss avancerade
amatörer. Gustavo träffade vi för ett par år sedan på ett
jazzlägerpäYisingsö dlir vi ingick i en grupp medhonom
som liirare och bandleader.
Det var en stor kick för oss alla, och gissa om vi ser
fram emot att få spela med mäs[aren iin en gång den 31.
Kanske skulle jag säga något om vad vi åir för några
figurer. Stig, pianisten, iir egentligen en gammal räv på
pianot. IIan har ett tidigare förflutet som musiker och har
bl.a. åkt land och rike runt som ackompanjatör åt flera av
våra mest berömda sångerskor. Numera jobbar han som
konsult, ledarskapsutbildare, författare, psykoterapeut

siiker på att vadhan 2in gör så ä det Charlie Parker som
tu[ar i stereon.
Trum-Lasse, som min son kallar honom, Zir till yrket
fritt svävande konsurzir. Även om det lir klirvt i konstens
viirld, sä tyder allt fler utstiillningar, institutionsköp etc.
på att det Melanderska måleriet håller på att bli något i
landet. Det svåinger lika mycket om tavlorna som om
trummorna.
För egen del började jag som pianist under
skolbandseran. Sen tog allvaret vid;jobb karriff, familj
och allt det diir som gjorde att musiken hamnade på
undantag i många år. I mogen ålder tog jag dock upp
kontakten med en gammal kiirlek, kontrabasen. Jag hade
alltid lyssnatpå basen ochkände attden var insrumentet
som passade mig bättre iin pianot dlir man måste hålla
redapå alldeles för många fingrar. Klirleken växte och så
småningom hade jag förmånen att få ta lektioner för Red
Mitchell, en av de finaste personer jag mött.
Egentligen iirjag reklarnman sedan tjugo år. Ochpå
den vägen iir det. Men den hZir kviillen, den 31, kommer
vi att göra allt för att uttrycka vår kiirlek till mainstreamjazzen, till den odödliga skatt av låtar s.k smndards som
så berikat allas våra liv. Vi kommer inte att spela någon
rasslig bebop eller svårfångade originalkompositioner,
ulan en handfull smycken frän jazzens guldålder. Du
kommer att kiiffra igen de flesta.
Hoppas du kan komma. Förhoppningsvis kommer
du att få lika roligt som vi t2inker ha.

och jag vet inte alft.
Dick med saxen iir nog född med den i hiinderna. Han
verkar på något sätt sammanviixt med altsaxen och låter
så också. Men jag tror atthar lägger den ifrån sig nä han
håller på som mest i sitt eget reklamföretag Dick Nilsson
hoduktion AB. Men jag åir inte siiker. Dåiremot iir jag
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Viilkommen!

lan Cederquist

Stefan Gustafson Trio/Nice'n EasY
Bosse Söderberg (trummor) och Magnus
" M ankan " Eriks s on (kontrabas ) träffade varandra i ett tillfälligt ihopsatt storband på Musikhögskolan under 7}-talet och båda kände att
samspelet gick, Nice'n
Easy.
Bosse arbetade se-

dan i

Norrlandsoperan
och Magnus i landets
symfoniorkestrar. I 980.
1980 träffades de igen i
Kurre Jiirnbergs Sextett.
Samma sak, Nice'nEasy. Stefan Gustafson (piano
och trumpet) växte upp i Emmaboda med
jazzfesiv alen som inspirationskälla. Att få flytta
till Stockholm och gäi"jazzgvmnasiet" Södra
Latin var en dröm som Stefan gjorde verklig
under S0-talet. Nästa självklara steg var Musikhögskolan.
Magnus kände, i sin stiimledarroll i Symfo niorke stern N orrköp in g, att improvi s atione n
var eftersatt och sökte tilläggsstudieri ämnetvid

Musikhögskolan. I en av många ensembler träffades Stefan och Magnus och samspeletkändes,
Nice'n Easy.
1989 blev Magnus dirigent för liins-musiken i Uddevalla och
lämnade Stockholm.
Hösten -91 började Bosse tilläggsstudier i improvisation vid
Musikhögskolanochpå
vären-92flyttadeMagnus tillbaka till Stockholm.
Stefan, Mankan
och Bosse i Stockholm!

Nice'n Easy
till

Stefan: Nisse Lindberg,
Scott Hamilton, Nisse Sandström, Mankan,
Bosse m.fl. Spelkarffater till Mankan: Uffe
Johansson, Roland Hanna, John Högman, Stefan, Bosse m.fl. Spelkamrater till Bosse: Lasse
Lystedt, Thad Jones, Bemdt Egerblad, Stefan,
Mankan m.fl.
Spelkamrater

Blueberuies
Blueberries bildades under jullovet 9 U92. Yi behiirskar olika musikstilar med hemvist i jazz-musiken.
Den kan varu jazz-standards frän bebop-epoken, funk
eller "jozzfitsion" - oftast covers med gruppens egen
prägel.

Hittills har vi haft ett tiotal spelningar. Vi deltog
våren -92 i en riksomfattande musikävling. Musik Direkt, diir vi vann den lokala uttagningen fcir att sedan
komma till liinsfinalen som gick i Kulturhuset. Diir blev
vi andrapristagare och fick flera spelningar. Höjdpunkterna har varit framträdandena vid NCC-scenen under
Stockholms Vattenfestival och på Nöjesm2issan i Alvsjö
-92.

gruppen iir också verksamma i
aY ett mindre format i
Musikskolans regi i Täby. Senast kunde man se oss på
första dagen av det nya Täby Centrums invigningsvecka.
Medlemmarna

i

"Little Big Band", ett storband

Medlanmarna iir följande: Björn Wada Gmorsaxofon), Rasmus Holmgrm Qitarr), Andsrs Inrsson
ft as), l onas Brottmnn ftrummor )
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FMT Unit
FMT Unit är ett ungt band som enbart
spelar egna kompositioner i jazz-fusionsstil.
Flera av medlemmarna studerar vid musikhögskolan i Stockholm, medan de övriga iir
frilansmusiker. Man har spelat med Janne
Schaffer. Lasse Wellander, Robert Wells och
Nils Lindberg m.fl.

Fritt avskrivet ur Solna Jazzblad:

THE BOP SHOP
. NY GRUPP I HETTUFTEN
Gruppens musik kretsar till stor del kring Jim
Leopardos penna- Han arrangerar fina standardlåtar
eller gör egna original eller nya på gamlavälk2inda

jazzjamstandards.
Trumpetaren

Om ni önskar kan även olika gästsolister
kontrakteras.

Bop Shop
fr.v: Dick ldestam-Ahnquist, Alf Bybrant,
Andreas Dahlbäck, Bo Ehrenholm, Jim Leopardo

som också är en

i

enny jqzznusikgrupp som kallar
sig The Bop Shop. Utöver Alf på trumpet spelar garnle

ker, ingår numera

Bandet består av: David Hughes (elb),
Johan Håkansson (saxar), Staffan Sjögren
(elgi), Adam Nord6n (klav) och Magnus Fritz
(tr)

Alf Bybrant,

viktig medarbetare i Solna Jazzklubb som ljudtekni-

kompisen Bo Ehrenhohn gitar, Jim Leopardo sax och
flöjt, Andreas Dahlbäck trummor och Dick Idestam-

Almqvist bas.

Alf Bybrant har l2inge dokumenterat sig som en
utm?irkt musiker som spelar sin trumpet med stor
k?insla och inlevelse och med en vann, n?istan sensuell
ton. Jim Leopardo, sax och flöjt, som också spelar
med Leif Kronlunds orkester, står fiir många av de ar.
och kompositioner gruppen framftir. En del av verken
har sin grund i samarbetet med trumpetaren Peter
Asplund som också ingår i Leif Kronlunds orkester.
Jim Leopardo dr en synnerligen habil och fantåsifull
musiker.
En infressant nyhetpä, jazzfronten är Dick
Idestam-Almqvist som basist. Denne tidigare jazzkritiker i OrketerJournalen har tagit steget upp på
estraden och stiillt in sig i ledet bland musikutövarna.
Sannslligflr en ovanlig vändning. Tidigare har ju
motsatsen hänt att niir den musikaliska orken och
inspirationen sinat har musiker stigit ner från eshaden,
fattat pennan och formulerat sig i sl«ift angående
andras musikaliska prestationer. Naturligtvis har Dick
skrivit om och lyssnat mycket på basister och är nu
som utövare enligt vad Alf Bybrant berättaÅe en klar
tillgång i den hiir nya musikgruppen - en gl?idjande
överraskning.
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Vålkommen till Studieförbundet Vuxenskolan och TMI!
TMI - Täby Musikinstitut för barn och ungdom -

o
a
a
o
o
a

TMI tnar cirklar l iazz, hårdrock, funk,
synthpop, rock, iazzrock mm.
lnstrumenten är Keyboard, Elgitarr,
Elbas och Trummor.
TMI h,ar även traditionell undervisning
på piano och akustisk gitarr.
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Vifinns nära Dig!
Studieförbundet Vuxenskolan (SV), som är ett av landets största studieförbund, är en
självständig och demokratiskt uppbyggd organisation, som bedriver studie, bildningsoch kulturverksamhet för alla människor. TMI är en sektion inom SV.
Vill du veta mer om vår verksamhet är du välkommen att ringa 08-758 5050.
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Studieförbundet Vuxenskolan, Marknadsvä1en249,18334 TABY
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Hei alla
gamla och nya
medlemmar!
Du vet väl

att Du som

nytt!
Stor amerikansk import!

Alltid

! medlem i JANO har lOa/o
I rabatt när Du handlar På
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medlemskortet

:
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113 53 STOCKllOlJl,
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Vad lät du som medlem i JANO?
Tillgång till 10-11 konsertkvällar per termin.
Medlemskort ä 200 kr: Gratis entr6 vid'standardkvällar'.
Medlemskort ä 100 kr: 40:- i entrd vid'standardkvällar'.
Ej medlem betalar 60:- i entr6 vid'standardkvällar'.
Du har rabatt på entr6avgiften hos andra jazzklubbar som är anslufira till
Svenska Jazzriksförbundet (JSR). På Fashing får du t.ex 10:- rabatt.

JAZZ\,2ÄNNER.NAöKAF.
12 10

I

t9-c2

Besöksstatistiken från våra caf6k!'ä11'ar för de senaste tre åren
ser ut som ovan. Antalet besökare per år har gått från 934 til-L
1210
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visa bara upp

!

ljudlvelitct

hogstr
Vi gtrar på:
perronlig *rvlcc
ulrn crtrl Lostnrd.
Och hor oss hn du besttll: vrd pm hclst
Och du Lrn nrturlittvis lrsrnr pl vltr rl.ivor i.nr-rrn du bcstlmmcr dig.r

tKlvsPÅREr.

:
:

senaste

!

Högsta siffran under d.essa tre år står Monica zetterlund för' Hon
drog, tillsammans med Lasse Eagge och Hayati Kaf6, 215 personer
den-27 januarl 1990 ! Ett svårslaget rekord eftersom Lokalen var

nlnst sagt fullspikad,

åw
riBft)

PRELUO€ A<: A KIS§

t
I
I

r
r

I
I
I
I
I
I

0

oo

MBODBilMIII
€ji..ii..äEjlf,.d'*r"net inte förktaras. Septettkonsterationen Beat

0

the Beet år den

ösa spelglädjens senaste utpost i svenskjazavärld. Bandet spelar allt från
med beS/nnelse i 4Gtalets s.wingbop till egna, helt klart
original.

EttsftAcEaat€ You

TÄBy
TRÄVARU AB
Familjeföretaget
med personlig servico

Allt I byggnadr.
materlal och

lråvaror öpPETttDEn:

iäiä'rläv"
HAGEY GARD

5r 02 03 50
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HaIIå aIIa JAilO.medlemmar!
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* &Ua {( 3@

{( 7c//6c/öa
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aoo

ARxADEN rÄav

c

08-758$lt

Medlemsrabatt
En av de många fördelarna med att
vara JANO-medlem år, att man har kraftie rabatt på entr6n till Täbv lazzkaf|. De

kVallar vi'har särskilt illustia attraktioner
är denna rabatt extra märkbar. Vi JANOmedlemmar kan också få rabatt när vi
besöker andra SJR-anslutna klubbar i
Stockholms-området - det finns ett tiotal
sådana. Medlemmar i dessa klubbar får
naturlistvis också rabatt hos oss.
Hä"r är en lista på de aktuella
srannföreningarna:
a
fuzzklubT Easching, Kungsgatan 63.

JAZZKLUBB A'OBDOST
,?,1oo

fiiliu
-'---@

lazzklubb Syd,Rägsved, tel 5419 90,
Barbro Nylander.
fazz i Österåkerrtel0764-620 36 (h)

Ordförande: Birgitta Wikander

635 83 (b) Lars Akesson.

Sundbybergs Folkets Hus, tel29 27

'1,3

Vice

Lennart Enwall.
Haninge lazzkafö, Folkets Hus
Hande:n, tel0750-240 01 Håkan Skytt.
Turesö fazz €t Blues, tel777 00 40

Urban Loinder.

otkyrka I a zzklubb Caff an,
tel778 40 60 Bengt Peters.

B

768 5764 (b)

Palissadgränd 60

ordf:

Kassör:

183

46 TABY

Björn Strandberg
Ellagårdsv. 12
183 38 TÄBY
Margit Annerstedt

Täbyv.258
183 44 TÄBY

Spånga Folkan, tel28 28 20 Kjell
Fernström.

Teknikerv. 17
186 32 VALLENTUNA
BerntSahlberg
Sviskonv.40
175 49 JÄHFÄLLA

Täby Jazz Cafö: Söndagar

510 50320 (b)
635 43 30 (a)
627 00

Sekreterare: Bo Nerelius

Redaktör:
"PIJANO.

76e7825 (b)

36lx

511 70669 (b)
511 73315 (a)
750 6160 (a)
580 17879 (b)
751 0590 fx

181214

Föreningsgärden, Attu ndafältet 1 2
( B i bl i oteks hu set) TäbY Ce ntrum

Solna, tel27 67 02 Barbro Matsson.
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