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Kom och lyssna till vårterminens
intressanta orkestrar )$ /A
Program januari - februari 1998
25/1 Georgie Fame - Kjell Ohman

T[io

2/2 Peter Asplund - Magnus Lindgren
Kvintett

8/2 Scott Hamilton - Claes Crona
Trio
15/2 Täby Musikskolas Storband

Erik Kristoffersson & Axelbandet

Arr.lozzfrtu66 fifurfost

.

fAby t|uftur- ocft fntidsnimnd

. StufUf1rburu[et't/u4ersfokn

Jazzvänner!
God fortsättning på det nya året.
Det iir 1998. Stockholm åir kulturhuvudstad. Det har väl inte undgått
någon vid det hiir laget. Jazzhubb Nordost, JANO, arbetar för jazzkulturen varje fu. Vart bidrag blir ett bra jazzprogram under 11 söndagar i vår. Vi ändrar något från tidigare är. Så har vi till exempel inte
"sportlov" i jazzkJubben utan programmet pågår kontinuerligt med
uppehåll enbart under påskhelgen. Sista musiksöndag blir den 19
april.
Det blir jazznksdag i Stockholm2l -24 maj. Det iir då fyra år sedan vi
hade våirdskapet i Täby, samtidigt som vi firade 15 årsjubileum. Det
betyder att vi måste förbereda 20-årsfirandet, som måste bli 1999. Hur
skall vi göra det? Kom gåirna med förslag!

Vi vill

garaa tacka Ingela Lindberger med stab för det stimulerande
samarbete vi har. Vi njuter verkligen att fä vara i Täby Parks hiirliga
lokaler. Genom att det finns så gott om plats behöver vi aldrig sätta
stopp, eller har inte behövt det hittills. Antalet besökare och

medlemmar ökar hela tiden. Man vet ju inte hur det gär nåir
"kanonerna" kommer i vår. Läs om prograrnmet längre fram i bladet.

Vi har rökfritt i

rotundan, vilket uppskattas både av musiker och

publik.

VÄLKoMMET TILL ETT NYTT ÅNAV GOD JAZZKULTUR
Tillgivna

@

tsirgitta Wikarufer
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TABY JAZZ CAFE,
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby
Söndagar kl 18.30 - 21.30

Georgie Fame p/org/voc, Kj ell dhman
p/org, Jörgen Smeby b, Dan Strömqvist dr

"Vi måste ha en strark
säsongpremidr", sa vi i

och i församlingshemmet tvärs över gatan.
Georgie började tidigt spela piano. Vad som
fick honom att börja spela på allvar i de
tidiga tonåren var musik han hörde på
radio. De första stora idolerna var Fats
Domino, Jerry Lee Lewis och Little

styrelsen och programrådet. Det säger vi alltid.
Upptakten på en säsong
måste (liksom även säsongfinalen) bjuda på

något alldeles extra. "Vad
sägs om att skicka ett fax
till Georgie Fame i
London", sa Hayati Kaf6.
Hayati åir känd for gott
omdöme - han kan branschen och iir en första
klassens artist, dessutom.
Diirför lyssnade vi och
samtyckte, även om vi
kanske inte själva skulle
ha kommit på samma id6.
Men antagligen gjorde vi
rättNågot utöver det vanliga
blir det, utan tvivel. I
synnerhet som detta dr
Georgie Fames enda
framträdande i Sverige på
flera år. Och vi tror att
många har starka minnen
av honom.
Georgie Fame zir född
1943 i Leigh i Lancashire.
Hans far spelade piano i
ett lokalt dansband, de
musicerades i hemmet

Georgie Fame

Richard. N?ir han slutade skolan vid 15
började han arbeta i fabrik och spelade på
kvällarna med en lokal rockgrupp på olika
pubar. Sommaren 1959 blev han upptäckt
av en dåtida rockstjåirna, Rory Blackwell,
och kom genom dennes förmedling till
London. Diirefter var hans liv musik, till
100 To.Impressarion Larry Parnes tog
honom till sitt "stall" och Georgie fick
börja turnera med storheter som Billy Fury
Eddie Cochran, Gene Vincent och andra.
Tillsammans med Billy Fury var han med
och bildade gruppen The Blue Flames, som
han själv tog över ledningen av i slutet av

196t.
Georgie Fame & The Blue Flames blev
husband på Flamingo Club i Londons
Soho. Deras rykte växte snabbt. Deras
första platta kom 1963 och inte långt senare
gjordes en av hans största hit-låtar, "Yeh
Yeh" (ni minns den säkert, refrängen gick:
"That's what I say, I sayYehYeh").
Georgie Fame kommer alltså ur den jord,
som frambragt Rolling Stones och Beatles.
Grundqr åir engelsk bluesinfluerad musik,
som alltid varit efterfrågad på pubar och
arbetarklubbar. Men dven jazzen har en
gammal tradition i UK, och Georgie Fame
har så att säga ett ben i vardera lägret. I

slutet av 60-ta1et gjorde han etl renodlad
jazzalbtm, uppbackad av Harry South Big
Band. Count Basie hörde den skivan och
L967-68 turnerade Georgie Fame med
Basies band i Storbrittanien och Europa.
Georgie Fame har fortsatt att verka i ett
brett musikaliskt spektrum. Han har arbetat
på duo med Alan Price, han har arbetat med
jazzgrupper och storband, komponerat
musik för radio och TY gjort ett album
med Hoagy Carmichael-låtar tillsammans
med Annie Ross och ett med Benny
Goodmanmusik tillsammans med Sylvia
Vrethammar. 1989 gjorde han "A Portrait
of Chet", en skiva som rir dedicerad till
Chet Baker.
En flitig samarbetspartner på senare år har
varit Van Morrison - de båda gästade även
Skeppsholmsfestivalen för några år sedan.
De har gjort flera skivor tillsammans, den
senaste fu fran 1996 och heter "The Songs
of Mose Allison". Under eget namn har
Georgie Fame gjort skivor för måirket Go
Jazz.Inspelningarna har gjorts i New York
och bland medmusikerna har förekommit
Jon Hendricks, Steve Gadd, Phil Woods,
Stanley Turrentine och Grady Tate. Totalt
har det blivit mer iin dugo skivor och

Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan och TMI!
TMI - Täby Musikinstitut för alla åldrar
TMI har studiecirklar för dig som vill

låira dig spela.

Instrumenten iir Keyboard, Elgitarr,
Elbas, Trummor och Slagverk.
TMI har även undervisning i sång,
piano och akustisk gitarr.
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StudiefiirbundetVuxenskolan, Kemistvögen 14, Box 137, 183 22 Tiiby
Tel: 08-756 40 60,756 50 60 Fax: 08-756 11 60

fjorton hit-singlar för Georgie Fames del.
Och nu, kåra jazzvånner, får vi höra denne
rikt utrustade världsartist hemmavid, på
Täby Park Hotel, tillsammans med den
vassaste komptrio vi kan tänka oss.
Sitter kanske Svend Asmussens publikrekord löst nu? Vi får väl se. Fin musik
blir det, i alla fall!

Peter Asplund tp, Magnus Lindgren ts,
Daniel Karlsson p, Filip Augustsson b,
Jonas Holgersson dr
Peter Asplund hör

till

den fina årgång, som
förutom honom själv uppvisar talanger som
Johan Hörl6n, Fredrik Ljungkvist, Per
"Texas" Johans son, Johan Löfcr antz, Lina
Nyberg, Esbjörn Svensson, Hans
Backenroth, Dan Berglund och Anders
Widmark. De gick allesammans på KMH i
slutet av S0-talet. Johan Hörl6n och Johan
Löfcrantz har f.ö spelat på reguljiir basis
med Peter i dennes kvintett, som bl.a
gjorde Pulsslagsfurnd för ett par fu sedan.
Peter Asplund började spela redan

i mycket

tidiga barnaår. Hans fciräldrar iir musikldrare, och han fick rätt sorts stöd och uppmuntran redan från start. Hans väg gick via
Kommunala musikskolan, skolorkester,
Södra Latins musiklinje, Musikhögskolan
och vidare rakt in i livet som proffs.grusiker. Han åir med i ett par av landets bästa
storband, leder egna grupper och arbetar
även med dansmusik och jobb i skivstudios, i olika genrer.
Peter beskriver själv sin stilistiska utveckling som start hos Armstrong, vidare

Peter Asplund
Foto: Jan Nordahl

över Clifford Brown och sedan åt Woody
Shaws hå11. "Jag tror att jag har ganska
stort 'sound', rätt mörk klang, jag tycker
själv att det rir ganska mycket våirme i det
jag gör", sa han i en längre intervju i OJ
(4:95). Tillfrågad om vilken musik han
skulle ta med sig, om huset började brinna,
svarade han: "Miles Davis 'My Funny
Valentine' från sextiotalet, eller någon
annan av gruppen Hancock, Carter och
Williams. Det rir den bästa jazz jagvet."
Om dagens jazzscen sa han: "...den mest
intressanta jazzen tycker jag man hittar
bland vita NewYork-musiker i 40-års-

vi höra ännu en talang från
Daniel
Karlsson. Han har på kort tid
KMH,
ryckt fram i första ledet bland våra mest
efterfrågade pianister, bl.a iir han nu
ordinarie medlem i Fredrik Nordn Band.
På piano får

åldern: Tim Hagans, Dick Oatts, Rich
Perry, Kenny Werner, Tom Harrell, Bob
Mintzer, Fred Hersch".
Peters medblåsare i den håir konstellationen, unge Magnus Lindgren, zir fem år
yngre. Även han går på KMH. Han började
prova olika instrument, gitarr, trummor, sax
- hans far har musikaffiir, så det fanns möjligheter. Magnus berättar, att en tidig stark

Kompet Augustsson-Holgersson skäms inte
heller för sig. Vi räknar med en verklig
helkvällmed det bästa inom ung svensk
jazz av idag!

musikupplevelse för honom var Buddy
Richs storband. Såirskilt live-inspelningen
från Caesars Palace i Las Vegas ("Mercy,
Mercy, Mercy"...) "Jag spelade både
trummor och sax till den plattan", säger
Magnus. Just nu brukar han ofta lyssna på
en platta med Clark Terry och Oscar
Petersons Trio. Magnus iir en mycket
komplett utrustad musiker. Förutom att han
är en av våra just nu mest utrustad musiker.
Förutom att han eir en av våra just nu mest
uppskattade solister iir han kompositör och
arrangör. Under Stockholm Jazz9l
framträdde han med etteget storband,
bestående av hans favoritmusiker, både
jämnåriga och något äldre.

Hallå alla JANO-medlemmar!
Itufdr

IO % r&att Pd noter ocb tillbebör ocb
15 % rabatt nör du höper lnsttzment ells Hhaördtg uttzstnlng.
Erbjudandet kan ej kombineras med andra ctbJufundet

Gitamer * BUs * Ifemkeyboard * Tillbebör
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Scott Hamilton ts, Claes Crona p, Per Ola
Gadd b, Pelle Hultön dr.

Att försöka säga något nytt om Scott
Hamilton, den amerikanske mainstreamtenoristen, är svårt. Han har varit en
musikalisk fixstjärna i mer än tjugo år,
välkänd och älskad över hela världen, inte
minst i vårt land, som han har besökt
tämligen regelbundet under en följd av år.
Alla minns säkert hur det vaq niir man
hörde Scott Hamilton första gången. Om

det t.ex var på radio, och man inte hade
uppfattat någon påannons, kunde det fungera så här: man tänker: "Vilken fantastisk
tenorist! Vem är det? LesterYoung? Nej det
är rnte Lester, kan det vara Ben Webster?
Nej... Buddy Tate? Men herre du milde, jag
zir ju ganska bra inlyssnad på 30-ta1stenoristerna, kan det finnas någonjag har
missat? Och så bra ljudupptagning, inte iir
det något småmiirke från mellankrigstiden.
Men vad zir det hiir?" Plattan slutar. Radiohallået talar om att det var "den unge saxofonisten Scott Hamilton"... Sedan fick man
se den här ynglingen också, hans bild dök
upp lite varstans. Och det visar sig, att han
inte bara spelar som om han var född någon
gång på dugotalet. Han kl2ir

sig som vära jazzhjältar
från swingepoken klädde
sig. Han har samma lugna
ansiktsuttryck...
Scott Hamilton är en sorts
enmans tidsmaskin. Han
bryr sig inte om, att det har
ägt rum en bop-revolution.
Och varför inte? Niir
Lebster och de andra zir
borta finns Scott Hamilton
kvar, mittibland oss, och
vem beklagar det?

Vi har fått otaliga önskemålfrån våra medlemmar
och stamgäster päIazzkafdet att få hit Scott
Hamilton till Täby. Så niir
Claes Crona nu har arrangerat en Sverigeturn6 med
den store swingmästaren,
då hakar vi naturligtvis på.

Vår konsert blir f.ö turn6premiär.

Väl mött i publikträngseln!
Scott Hamilton

Quintum päIazzkaföet. Den bestod av idel
välspelande tonåringar, med slående färdighet i bebopidiomet. Denna grupp har nu
bytt namn, eftersom den blivit större till
numerriren. Man har lagt till trumpet och
sång, samt skaffat ny basist. Han har f.ö
bidragit med sitt förnamn till det nya

Storbandet: I 5 elever från Ttiby
Kommunala musikskola under ledning av
Christer Krokstedt
Axelbandet: Magnus Jonsson tp, Erik
Kri s toffe r s s on fl/a s/b ars, D ani el S unds tr öm
p, Mattias Fjellström g, Axel Friberg b,
Tom Steffensen dr; Josefin Lindeståhl voc.

orkesternamnet.

Om bandets musik säger kapellmästare
Kristoffersson, att man fortsätter kombinera standards ur jazztepertoaren med
eget material. En bra uppläggning, som ju
fungerade fint redan för ett år sedan. Man
har skaffat ytterligare rutin, bl. a genom
spelning på Lidingö jazzKubb.

För ett antal ätr sedan, i slutet av S0-talet,
presenterade vi ett ungdomligt storband
från Täby Kommunala musikskola på en
Jazzfest i Tibble Teater. Sedan dess har
eleverna vid sagda institution mest ägnat
sig åt improvisationsmusik i mindre konstellationer, vilket vi flck exempel på, när
vi inledde vår konsertverksamhet i Täby
Park Hotel med en samling ungdomsgrupper, som "uppvärmning" till James
Moodys framträdande. Nu har Christer
Krokstedt organiserat ett nytt elevstorband,
som denna dag gör sin offentliga debut.
Förra våren hade vi en grupp vid namn

EK & Axelbandet består av sju artonåringar, som alla går sista året på gymnasiet
- Erik på Södra Latin, de övriga på musikutbildning, musikhögskola eller folkhögskola.
Missa inte chansen attvara med i början av
nästa sekel s jazzstj'arnors karrizirer !

Erik Kristoffersson & Axelbandet:
Mattias Fjellström, Daniel Sundström, Axel Friberg, Josefin Lindeståhl, Tom Stffinsen,
Magnus Jons son, Erik Kristoffers son
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Kallelse tilt årsmöte
Söndag den 8 mars 1998

kl 16.30 i Täby Park

Hotel
Dagordning
1. Mötets öppnande

2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4.Yal av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av justerare, tillika röstrålknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Resultatriikning 970101 - 971231
9. Balansråikning 97 l23L
10. Revisorernas berättelse
11. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
12. Budgetförslag för 1998
13. Nya frågor, motioner och styrelsens förslag
14. Bestämmande av årsavgiftens storlek
15. Val av styrelse
16. Val av två revisorer jämte en suppleant till nästa årsmöte
17.Yal av valberedningskommitt6 till nästa årsmöte
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande
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Jazzmusikens Vänner i Norrtälje
Börje Jörgensen, 017 5-152 09
Uddhamnsv 5 B 760 49 HERRÄNG

Jazzklubb Syd
Barbro Nylander, 08-99 55 81,5419 90.
Bjursätragat an 120 124 64 BANDHAGEN

azzfrr erljrn gen S karpnäck
Tel:08-605 35 88
Box 6056 12206 ENSKEDE

Föreningen Jazzi Österåker
Lars Åkesson,08-540 635 83,
Box 356 18424 ÅrBnSgnnCe

J

Haninge Jazzklubb
Olle Frisk, 08-777 19 94
Vikingaväg en 21 136 42 HANINGE

Lidingö Jazzklubb

§resö Jazz & Blues Club

Sundbybergs Jazzklubb
Lennart Enwall, 08-755 19 45,
Prästgårdsgat. 40 17 2 32 SUNDBYBERG

Agneta Genberg, 08-767 5111
Högsätravägen 7 181 58 LIDINGÖ

Sune Linder,08-712 61 68
Box 160 135 23 TYRESÖ

Jazzklubb Väst - Spånga
Kjell Fernström, 08-98 25 25
Råstensgat an 4 17 2 30 SUNDBYBERG

Jazzklubb Östermalm, Park Hotel
Jan Nordberg, 08-35 59 25

Park Hotel, Karlavägen

43 ll4 3l

STOCKHOLM
DIN SKIVAFTÄN TÖN JAZZ OCH NOSTATGIA

Gör gärna en beställning, vi kan snabbt få

framlkivor enligt dina önskemå|.
Öooettider: Tisd

-

Fre: 11.00

-

18.00

t-tiä: t t.00 - 15.00, Sönd, Månd & Helgd: Stängt

BJÖRNS SKIVOR V V VAV VAVAV VAVAV^VAV VAV V
Tjärhovsgalan'12,116 21 Stockholm, Telefon lFaxO8'643 27 OB
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Avgifterna våren - 98

Höstjammet
fanns herrarna i
Huskompet på plats, och så även
följ ande triv-samt svängande
jammare:

Medlemsavgift

Medlemsentrdlkonsert
Entr6 för icke medlem

Nils Andersson och Olle Nilsson
trumpet, Lars Dahlgren klarinett,
Kay Welander klarinett & baryton,
Christer Krikstedt flöjt & tenor, Hans
Marschalll altsax, Hans Ling tenor,
vibrafon & sång, Peter CsiffarY och
Christer Fröss6n piano, Rolf Arnsten
och Erik Svanholm vibrafon, Bo
Nerelius bas, Mårten Nilsson, Peter
Samnerud, Berth Vinghammar och
Lars Akesson trummor.

x

Att få en stampublik
* Att tidigt få in pengar till kassan
Om man tänker gå på fyra konserter
så lönar sig abonnemang, och nåir
man ändå har betalt så kan man ju
titta in utan extra kostnad och kanske
hitta någon musik som man tidigare
inte känt till.
Entr6avgiften för medlemmar höjs
aldrig oavsett evenemangets kvalite,
vilket diiremot kan ske med entrdn
för icke medlemmar. Medlemmar får
klubbtidningen PIJANO samt övrig
information hemsänd.

Ett såirskilt omnlimnande: Rolf
Arnsten, en för oss helt ny bekantskap, var den som försåg oss med
instrumentet vibrafon. Han kom med

Alla inkomster JANO har går till

kommunala föåirdmedel, vibrafonen
hopfälld och lindad i wellpapp på en
praktisk liten kåirra. Vilken entusiast!

blir

musikgager, tidningen, administration, pianostiimningar samt en liten
del till övriga kostnader. Observera
att inga arvoden utgår till klubbens
funktionåirer samt att Täby Park
Hotel står för lokalen.

den 8/3, efter

årsmötet som börjar

kl

50,80- 120,-

JANO önskar att många löser
abonnemang av två skäl:

Sexton jammare, således, och
stämningen var hög. Vi drog en hel
del över ordinarie tid, och kunde
säkert ha hållit på ett bra tag till.

Nästa jam

/tralvår

150,Abonnemangsavgift/halvår 300,-

Den2lll

16.30.
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Täby Jazz Caf6,
Söndagar kl 18.30 - 21.30
Täby Park hotel

Ordförande:

Birgitta Wikander
Palissadgränd 60

08 - 732 80 60

187 46Täby
Tfn: 08 -768 57 64

Puben serverar smårätter till
" J azzpriser" fullständiga
rättigheter.

Vice ordf.

Nils Andersson
Skaldvägen 34
187 70 Täby
Tfn: 08 - 510 119 35

Kassör:
Red.

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 Täby
Tin: 08 - 510 503 20

Sekreterare:

Bo Nerelius
Teknikvägen 17
186 32 Vallentuna
Tfn:08 - 51170669

Ovr ledam:

Hans Ling

Konstutställning

Hur tar man sig tiil Täby Jazzcaff
Om man frirdas i motorfordon iir det El8
f d E3. Om man kommer från Stockholm
åker man via Roslagstull förbi Riksmusdet
och Mörby Centrum, följer El8 och tar av
vid en trafikplats som är skyltad Vallentuna/Viggbyholm.
Följ Bergtorpvägen över järnvägen och
sväng vänster in på Marknadsvägen. Tag
första gatan till höger in på Kemistvägen.
Jazzcaf1et ligger i Täby Park Hotel. Man
missar inte giirna byggnaden för det står
Täby Park Hotel med stora bokstäver på
fasaden som vetter ut mot ett parkeringsområde (med gratisparkering dygnet runt).
Åke. man kommunalt kan man välja
Roslagsbanan från Stockholm Östra. Man
åker mot Åkersberga/Österåker och stiger
av vid hpl Galoppfältet.
Ett flertal busslinjer finns också, t ex 610
eller 695 från Danderyds sjukhus till hpl
Gribbylund södra.

Hayati Kaf6
Stig Lind6n
Suppleanter:

Rolf Lundh
Åke Arell
Per Kjellberg
Birgit Litzell

JANOs adress: Palissadgränd 60
187 46 Täby, tfn: 08 - 768 57 64
JANOs postgironummer 19 25 83 - 3
JANOs medlems- och entr6avgifter:

* Medlemsavgift/halvår
150 kr
* Abonnemangsavgift/halvår 300 kr
* Medlemsentr6/konsert
60 kr
* Entr6 ftir icke medlem 80 - L20 kr
En av fördelarna med att vara medlem i
JANO iir givetvis rabatten på entr6avgiften
till Täby lazzcaf€. Samt förstås att få
PiJano hem i brevlådan. Men som JANOmedlem får du också rabatt när du besöker
andra SJR-anslutna klubbar i Stockholmsområdet - det finns ett tiotal sådana.
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