Populär lnformation
från Jazzklubb Nordost

Yälkommen tiil swingigt
lustfyllda konserter
Program mars - april L997

2313 Jamsession med Huskompet

6/4

Arne Domndrus - Kjell Öhman
Rune Gustafsson - Hayati Kaf6

13/4

Anders Färdal Thio
Jazz Mix med Ulf Adåker
Bo Lindenstrand

2014
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Quintum
Johan Setterlind-Nisse Sandström Kvintett

27/4

Swedish Swing Society, Sarpila-ErstrandJohansson-Sjödin
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J azzYänner
Det har varit årsmöte. Det var En (1) medlem niimligen den trogne UIf Nohrlander, som kom
och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Vi diskuterade en stund frågan vad det beror på att vära
medlemmar inte hörsammar inbjudan. Det blir ju bara spekulationer, skulle vara bra att fä
veta. Jag tror inte det handlar om att inte ha tid. Vi som sitter i styrelsen åir ocksä miinniskor
med mycket att göra. Det handlar som det heter om att prioritera. Sä varför prioriterar inte
några medlemmar att komma till ärsmötet? Det iir ju diir man skall framföra sina synpunkter
och påverka jazzklubbens verksamhet.

Valberedningen föreslog omval av hela styrelsen och ett tillval. Vi har ny fyra ersättare i
stiillet för tidigare tre. Vi ville niimligen ha in Birgit Litzell. Hon har lovat att avlasta kassören
MargitAnnerstedt. Vi iir glada för det. Våilkommen Birgit.

Irif

Persson, Berth
Valberedningen, tre kära gamla vänner, som varit med i alla fu avgrck,
Vinghammar och Bernt Olofsson. Vi vill tacka Er för ert arbete under åren. Det har inte alltid
varii ett lätt uppdrag. Styrelsen beslöt att som tack från alla JANOs medlemmar ge en
musisresert iitt de tre herrarna. Till ny valberedning valdes Lars Lindsfföm, Ingrid
Zact<riison och Marianne Zamore. Ett siirskilt tack till Er för att Ni alla stiillde upp med kort
varsel. Vi skall göra allt för att arbetet inte skall bli atldör betungande.

För öwigt har terminen startat jättefint. Putte Wickman kom med Claes Cronas trio och en
vtildig -urru spelglädje, 350 miinniskor kom, vilket naturligwis hade stor betydelse för den
hiirliga stiimningen.
Just nu har vi uppehåIl för att det iir sportlovsvecka. Det åir en gammal tradition. Funderar på
om det åir dags att ändra på den. Våra medlemmar kanske inte åker pä sportlov just den

veckan.
Själv reser jag bort i slutet av april, vilket inneblir att jag missar Ulf Johansson och det hiirliga
gä'ngrt Lring honom. Jag iir ledsen för det men hoppas att det skall bli en fin kviill att avsluta
terminen med.

Tillgivna

tsirgitta 'l,liLanfer
Omvald ordförande, tack för förtroendet!

\--l;.

TABY JAZZ CAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby
Söndagar kl 19.30 - 21.30

p, Jan Ottosson b, Ingemar

Trion Domndrus-Gustafsson-Öhman har
testats tidigare, vid jazzfestivalen i Umeå.
Arne Domndrus var förtjust över resultatet.
Han och Rune har ju ett långt och tiitt
musikaliskt förflutet tillsammans, och
kombinationen med Kjells hammond B 3
öppnar nya fascinerande klangmöjligheter.
Och eftersom man framträder i Täby vill
man giirna passa på möjligheten att ha med
vår egen stjiirna, Hayati. De fyra namnen
talar för sig sjiilva, inte sant?

Björkrnandr.
Huskompet iir lite annorlunda den hiir gången, eftersom Tommy Larsson dessviirre
befinner sig på utlandsresa. Lars Gback,
som undervisar vid Musikhögskolan i
Stockholm, brukar ingå i Åkersbergaklubbens huskomp. Vi har tidigare hört
honom hos oss tillsammans med Nina
Brodd. Han åir en fullgod ersättare och
kiinner herrar Ottosson - Björkman mycket
vifl. Han tycker om att ackompanjera, såviil
blåsare som vokalister - för närvarande
arbetar han tillsammans med Berit
Andersson.
Sä strömma

Kom i god tid!

till, ni hugade jammare, och se

fram mot en helgjuten afton!

ffi
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Arne " Dompan" Domnörus
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JazzMix iir ett lysande exempel på, hur
fritidsmusicerandet håir i Täby har utvecklats genom åren. Våra lokala amatörer har,
bl.a i samband med olika sommarkurser i
improvisation, knutit kontakter med yrkesverksamma musiker. Vi har mer och mer
kunnat se grupper, diir proffs har spelat

*#-*#
Trion: Anders Ftirdal g, Anders Lövgren b,
Christoffer Dahl dr.
Sextetten: Ulf Adåker tP,Bo Lindenstrand
as, Christer Frössön p, lan Ottosson b,
Lars Åkesson dr, Gerd OnossonYoc.
Anders Fiirdal iir en gitarrist, som älskar
Jim Flall. Det avspeglar sig i hans mogna,
avmndade, moderna spelstil. Hans trio ?ir
en fast ensemble, som spelat runt oml«ing
Stockholm, bl.a på Rydbergs bar. Anders
har också en speciell anknytring till Täby:
Han undervisar vid kommunala musikskolan hiirstädes. Vi har hört honom på
Täby Jazzkaf6 tidigare, med Christer
Krokstedts kvintett.

i

tillsammans med amatörer. Till ömsesidig
fördel, har det ofta visat sig. Proffsen har
haft mycket att liira ut, och i gengäld fått
extra möjlighet att spela mainstream-jazz.
Det är frapperande att höra, hur väl kompet
Ottosson-Åkesson matchar de båda fullfj ädrade proffs -blås arna.

lan
Ottosson

Anders Frirdal
en fast etablerad grupp,
som har repeterat regelbundet hemma hos
paret Ottosson i Viggbyholm en liingre tid.
Man har t.o.m kommit så långt att man
gjort en CD-skiva, som kan köpas av Jan

lazzMix iir också

Ottosson (tel hem: 7563115, arb: 76893

7t).

utf
Adåker
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Quintum: Erik Kristoffersson sslas, Daniel
Sundströmp, Mattias Fjellström g, Finn
Eriksson b,Tom Steffensen dr.
S etterlind-S andström : I ohan S etterlind tp,
Nisse Sandström $, fan Sjöblomp, Bengt
Hanssonb, Gilbert Matthews dr.
Quintum iir ett giing mycket unga musikanter (medelålder straxt under 20), som
spelar bebop. Saxofonisten går på Södra
Latin och bor i Åkersberga. Resten av bandet studerar på musikhögskolan Rytmus vid
Strler Miilarstrand. Vi ger den unga kvintetten c:a 50 minuter, sedan presenterar vi
en svensk klassiker, Nisse Sandström, tillsammans med Bengt Hanssons trio och den
unge trumpetaren Johan Setterlind. En av
huvudtankarna med denna kombination iir,

Christer Frössön
Och vår egen jazzprofessor Christer
Frössdn kan ju sitt jobb.Han har studerat
den modern a pianojazzens stilbildare både
utan och innan. Han anger med precision
vartenda ackordbyte, och hans solon iir
genomtlinkta, med fin blick för storformen
och den musikaliska id6utvecklingen. Gerd
Ottosson iir en viktig kugge i bandet: Hon
tar första och sista chorus i de flesta låtarna. Bandet stöttar henne och anviinder
hennes chorus som startpunkt och naturlig
avnrndning. Gerd har en intressant röst,
med en mycket personlig timbre, och hon
prickar intonationen vtil för det mesta, med
framförallt Christer Fröss6ns benägna stöd.

Vi önskar er en trevlig afton tillsammans
med två fina, lokala grupper!
Johan Setterlind

att ge Johan en chans att spela i det klassiska S0-talsidiomet under större frihet iin
vad han anna$ brukar få tillfiille till. Han
framträder ju vanligen som side-man i olika
större och mindre gupper, t. ex Elise
Einarsdotter Ensemble.
Johan Setterlind har

Antti Sarpila cl, Ulf Johanssonp, Lars
Erstrand vib, Björn Sjödin dr.

Vi avslutar vårsäsongen med en fullständig
explosion i swingens tecken. Swedish
Swing Society anknyter direkt till den
dynamiska jazz som skapades av Benny
Goodman. Förutom sitt berömda storband
hade han som bekant också mindre
grupper, bl. a en trio med den klassiska
sättningen klarinett-piano-ffummor. Denna
utökades senare med det på 30-talet
nyupptäckta instrumentet vibrafon. Bas
behövdes inte, den tidens pianister hade
kraftiga viinsterhiinder... Det har ju även
Ulf Johansson, som vi vet. Han sätter dit
oktaver och decimor i låga registret, och

vi hört på Täby Jazz-

kaf6 med Monica Borrfors Band och med
gruppen Limited Edition. Han iir född i
Karlstad och började sin musikaliska bana
på cello, i kommunala musikskolan. I 15årsåldern tog han upp trumpeten, under inflytande av framför allt Miles Davis.
Det liir bli mycket jazzstandards hela

kviillen!

Swedish Swing Sociery: Johansson, Erstrand, Sarpila, Siödin
6

Björn Sjödin har en mjukt studsande
markering av alla fyra taktslagen på
bastrumman. Över detta kanonkomp seglar
Antti Sarpila och Lasse Erstrand. Det iir en
fest för bäde öga och öra!
åir den ende i bandet, som åir
ny på Täby Jazzkafd. Han är f&d 1964 och
alltså den yngste i giinget. Han studerade på
8O-talet för Bob Wilber och lyssnade
mycket på Sidney Bechet. Han har ett eget
band hemma i Finland och har ett antal
skivor i eget namn ute. Han har turnerat i
Europa och USA och har skaffat sig ett
grundmurat gott rykte, inte minst i vårt
land.

Antti Sarpila

Sommarkurs iUmeö
Den 6 - 13 augusti avhålls Nordic Jazz
Wordshop på Umeå musikskola. Liirare:
Joakim Milder, Bertil Srandberg, Peter
Asplund, Göran Klinghagen, Anders
Persson, Jacob Karlzon, Chrstian Spering,
Lina Nyberg och Anders Kjellberg.
Kursen kostar 2.800 kr inkl logi, 2 400I<r
utan. Kostnad för mat står varje
kursdeltagare fdr sjiilv. Sista
anmållningsdag iir 3115. Mer info fås av
Irnnart Strömbäck 090-15 43 06.

Konsert med Count Basie Orchestra
Som sagt En vertiabel swingfest! Riikna
med stor publiktillstömning!

kirdagen den22 mars i Tyresö Centrum kl
20.00 - 24.00
Entrd 140 kr
Förköp: Klubbens p9.4239 82-8,140,- +
L0,- exp.avg.
Pausmusik: Åke Blomqvist Kvintett med
Rune Falk och Annika Risberg

Viilkommen till Studieförbundet Vuxenskolan och TMI!
TMI - Täby Musikinstitut ftir barn och ungdom -

TMI har cirklar i iazz, hårdrock, funk,
synthpop, rock, jazzrock m m.
Instrumenten är Keyboard, Elgitarr,
Elbas och trummor.
TM I lrair även traditionell undervisning
på piano och akustisk gitarr.
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Studief&bundet Vuxenskolan, Marknadsvägen ?A9, 183 34 Täby

Tel.08 - 758 50 50

Varför kom Ni inte på årsmötet?
Årsmötet ft)r den ideella föreningen JANO hölls i är pä Täby Park Hotel den 18:e februari
niirvaro av, förutom styrelse, revisorer och valberedning, tre (3) personel
3 vanliga medlemmar, av cirka 200 möjliga utan någon uppgift

i

i föreningen, kom alltså.

Av dessa blev 1 vald till mötesordförande och de 2 resterande till protokolljusterare. En av
oss 3 blev senare invatd i styrelsen och kvar var bara jag att ropa bifall till revisorernas
förslag om ansvarsfrihet till den avgående styrelsen, att välja ny styrelse m.m.
Föreningen omsättter dock 300.000 lronor så ansvaret vilade tungt på mina axlar

i

denna

stund.

Ntir det senale kom till att viilja ny valberedning, den förra avböjde omval efter många långa
förtjiinstfulla år, måste vi ta hjiilp av telefonen. Birgitta ordförande ringde 2 flickor som
tursamt nog stiillde uPP.

Nog borde vi viil visa den avgående styrelsen, som i sin helhet omvaldes, större tacksamhet,
för deras fantastiska insatser under det gångna året, iin att bara 3 kommer pä årsmötet.
- Birgitta, vår paranta och vältaliga ordfi)rande som ordnat det så fint ft)r oss på hotellet.

hemtam bland jazzeliten bäde svensk och utlåindsk, niir han och
programkommittdn fixar de utmiirkta konserterna.

- Bosse, som börjar bli

som nästan alltid sitter i kassan, sköter föreningens
ekonomi med alla kontrolluppgifter och utbetalningar och som dessutom finner tid till att
göra vår tidning PIJANO.

- Margit, min personliga favorittjej,

i

styrelsen som hjälper till, biir musikanläggning m.m liksom revisorer och
valberedning måste naturligtvis också tackas.

- Alla de andra

Al|a beslut på årsmötet togs enhälligt, mest av mig, och jag uttryckte min och Er
tacksamhet för det gångna året.
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Grannklubbarna
Haninge lazzcafi, Folkets Hus
Handenterminalen 5
Måndag den l0 rnars
Ronnie Gardiner Tivoli Happy I azz B and.
Ronnie gästar oss med det ungdomliga sjumannaband med vilket han under tre somrar lyckligtgjort besökarna på Gröna Lunds
rest Siesta:s utescen. Musik med swing och
spelglädje! Vår huspianist Mathias
Algotsson ingår i bandet.
Måndag den 7 april
Antti Sarpilla med Kjell Fernström Trio.
Klarinettisten/saxofonisten Antti Sarpilla
spelar en utpräglad swingstil med klara
referenser till t ex Benny Goodman, Benny
Carter och Johnny Hodges. Ett insperande
komp har han i trion, med Kjell på piano,
Arne Wilhelmsson, bas och Marcus Lewin
trummor.

Tisdag den 6 maj
Gitarrfyndet Andreas Petterson med husbandet Mathias Algotsson Trio samt någon
trumpetare eller saxofonist. Säsongens
modernaste evenemang med rejiilt "ös".
Musiken startar varje kviill kl 19.30.
Entr6: 901«,70 kr för medlemmar i jazzklubbar, (10 mars 100 krresp 8014).

Tyresö Jazz & Blues Club
Tisdag den 15 april
Bengt-Arne Wallin Gösta Nilsson Trio
Den legendariske trumpetaren Bengt-Arne
Wallin behöver viil knappast någon presentation. Efter många år som liirare, arrangör,
kompositör m.m äir han nu tillbaka på
jazzscenen!
Han framuiider i Tyresö tillsammans med
klubbens eget, våilkiinda husband. Gösta

Nilsson och hans trio, d.v.s stommen i
Monika Borrfors Quintet. Gösta på piano,
brodern Per Nilsson bas, och bakom
ffummorna rytmfenomenet Jesper Kviberg.

Tid: 19.30
Plats: Restaurang Sandelius

Lördag den 26 april
Slottsbal med Sveriges Jazzband
Nu ska det dansas pä Tyresö slott!
Lagergrenska salen som vi i höstas fyllde
till brädden med Porgy & Bess och Bernt
Rosengrens Oktett, blir danssalong. De
iirevördiga golvtiljorna ska nötas av viiltalkade sulor. För musiken stfu ett av
Sveriges frålmsta gladjazzzband; festliga,
hiirliga, sviingiga, Sveriges Jazzband med
trumpetaren och underhållaren Eddie
Bruhner i spetsen.
Ädeliazzi finkulturell slottsmiljö, dans och
god mat.
Plats Tyresö Slott, Lagergrenska salen
Tid: meddelas senare

Tisdag den 20 maj
Erik Franks Trio
En hyllningskväll och helafton för, med
och om dragspelsmästaren Erik Frank!
Presentatör och intervjuare blir jazdorskaren, författaren, radioproducenten m.m
Bengt Nyqvist som under vfuen kommer
med boken om Erik Frank. Den kommer att
finnas till hands under kviillen liksom en
alldeles ny CD med Erik Frank och hans
musik.
För musiken svarar festföremälet sjtflv med
sin trio som också kommer att gästas av en
av hans många liirjungar, dragspelande
tyresösonen Pelle Romin som specialiserat
sig just på Eriks musik.

Tid: 19.30
Plats : Restaurang Sandelius

Verksamhetsberättelse för J azzklub b Nordost, JANO
l,ll 1996 - 311121996
Medlemsantal
Föreningen hade den

3!tl2

Lggs zlSmedlemmar.

Den3Ul21996 var siffran 295.

Styrelse
Styrelsen har bestått av Birgitta Wikander ordförande, Nils Andersson vice ordförande,
Margit Annerstedt kassör, Bo Nerelius sekreterare, Hans Ling, Hayati Kafd och Stig Lind6n.
Supfbanter har varit Rolf Lundh, Åke Arell och Per Kjellberg.

Margit Annerstedt har redigerat medlemsbladet PI-JANO, Per Kjellberg har skött utskicken
till media och Hayati Kaf6 har varit ansvarig för PA-anläggningen.
Programförslag för styrelsens godkåinnande har utarbetats av Nils Andersson, Bo Nerelius,
Hayati Kaf6, Hans Ling, Rolf Lundh och lrif Persson.
Styrelsen har hållit 9 protokollförda möten, varav ett var heldagsmöte på Täby Park Hotel den

12ls.
Täby Jazzkaf6
Med ekonomiskt stöd från Täby kommun och fyra studieförbund genomfördes 10 konserter
och en jamsession på våren samt 9 konserter och en jamsession pä hösten. I genomsnitt per
kviill hade vi 115 betalande på våren och 99 på hösten. Vi kunde notera ett nytt - och troligen
svärslaget - publikrekord den2814, då svend Asmussen Kvartett drog 504 betalande åhörare.
Andra bra siffror noterades for Sonya Hedenbratt (247 den 28ll), Sandviken Big Band (176
den 2919), Bengt Hallberg (147 den 20110) och Nils Landgren med Esbjörn Svensson Trio
(185 den lllz).Lokala grupper som drog bra, var Eh la-bas JazzBand (68 den 10/3) och Rolf
Lundh Kvintett, som delade kvällen med Swing United den lTlll (77 betalande).
Jazzriksdag

i

Halmstad den 19
representanter för JANO.

avhölls

- 2U4, med ordföranden,

kassören och sekreteraren som

Ny PA-anläggning
Tack vare extra anslag från kommunen kunde vi under hösten byta till ny PA-anläggning med
stereo och flerdubbelt högre effekt tin vär eemton är gamla Traynoranläggning. Pengarna
räckte även till ett örvaringsskåp, som gör det möjligt för oss att förvara anläggningen
bakom den trappavsats på plan 1, som fungerar som vår scen.
10
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Regionmöte

std

som vitd för ett regionmöte den 3ll3
representerat, liksom tre av regionens 12 Hubbar.

IANO

i Täby Park Hotel. SJR:s kansli var

Vattenfestival och Kulturdagar
Pä den ftirsta dagen av årets Vattenfestival, den 2/8, fanns Täby kommun på Blasieholmstorg,

eller Hanwerkstorget, som det dä kallades. Kommunen presenterade sig sjiilv på olika sätt
och dagen avslutades med att Hans Ling Kvartett spelade jazz. Yrd de kulturdagar, som
kommunen anordnade i Täby C den 28 - 2919 deltog vi med en jazzgrupp av styrelseledamöter och andra ftirtroendevalda, som spelade på stora scenen H 10.40 lördagen den 28.
Senare samma dag, kl 15.00, prcsenterade vi en konsert på Täby Park Hotel med Staffan
Hallgren-Jonny Johansson Duo.
Julfest
Den taditionella julfesten ägde som vanligt rum på Täby Park Hotel den7ll2. Kettil Olssons
Lilla Husband, förståhkt med Jan Allan, stod för dansmusiken.

Kulturpris
Som ett officiellt erk?innande av vår förenings betydelse fick se}reteraren motta Täby
kommuns kulturpris 1996 vid en symfoni konsert i Tibble Teater den 17lll. Som tack bjtid vi
pä ett kort framträdande av Hallgren-Johansson Duo, som förvaltade tillfiillet viil och gjorde
strålande PR för vår excellenta musildorm, jazzan.
Slutord
Styrelsen tackar för allt stöd vi fått under ett mycket bra verksamhetsår!
Täby den 18121997
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Segersbyvägen 4, 145 63 NORSBORG

. Fyrfärgstryck upp till 72xl 02
. Rippning, repro
. Original, sättning m m.
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Täby Jazz Caf6
Söndagar kl L8.30 - 21.30
Täby Park hotel

Ordförande: BirgittaWikander
Palissadgriind 60
187 46 Täby
Tfn: 08 - 768 57

08 - 732 80 60
*

Puben serverar smårätter till
" J azzpr iser " fullstiindi ga
rättigheter.

Vice

ordf.

*

Konstutställning
Kassör:
Tf red.

Hur tar man sig till Täby Jazzcaff
Om man ftirdas i motorfordon iir det E18
f d E3. Om man kommer frän Stockholm
åker man via Roslagstull förbi Riksmusdet
och Mörby Centrum, följer El8 och tar av

&

Nils Andersson
Skaldvägen 34
187 70 Täby
Tfn:08 - 510 119 35
Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 Täby
Tfn: 08 - 510 503 20

Sekreterare: BoNerelius
Teknikvägen 17
18632 Vallentuna
Tfn:08 - 51170669

vid en trafikplats som är skyltad Vallentuna/Viggbyholm.
Följ Bergtorpvägen över jlirnvägen och
sviing vänster in på Marknadsvägen. Tag
första gatan till höger in på Kemistvägen.
Iazzcafået ligger i Täby Park Hotel. Man
missar inte giirna byggnaden ör det står
Täby Park Hotel med stora bokstäver på
fasaden som vetter ut mot ett parkeringsområde (med gratisparkering dygnet runt).
Åker man kommunalt kan man välja
Roslagsbanan frän Stockholm Östra. Man
äker mot Åkersberga/Österäker och stiger
av vid hpl Galoppf?iltet.
Ett flertal busslinjer finns också, t ex 610
eller 695 från Danderyds sjukhus till hpl
Gribbylund s«idra.

Öwledam:

Hans

Ling

Hayati Kafd
Stig Linddn

Suppleanter: RolfLundh
ÅkeArell
Per Kjellberg
Birgit Litzell,

JANOs adress: Palissadgränd 60
L87 46 Täby, tfn: 08 - 768 57 64
JANOs postgironummer L9 25 83 - 3
JANOs medlems- och entr6avgifter:

*

Medlemsavgift/halvår

150

* Abonnemangsavgift/halvår 300
* Medlemsentrd/konsert
50
* Entrd för icke medlem 80 - 120

kr
kr
kr
kr

En av fördelarna med att vara medlem i
JANO å[r givetvis rabatten på entrdavgiften
till Täby Jazzcaf€. Samt förstås att fä
PiJano hem i brevlådan. Men som JANOmedlem får du också rabatt niir du besöker
andra SJR-anslutna klubbar i Stockholmsområdet - det finns ett tiotal sådana.

STOCKHOLlt

t2

