Populär lnformation
från Jazzklubb Nordost

Yälkommen till vå rens lustfy llda
JANO-konserter ! ffi ffi

ffi

Program februari - mars 1998

22/2 Hot Igloo Kvartett
Carl Bagge - Fredrik Lindborg
Kvintett

1/3

Osten Warnerbring
Janne Andrdn T[io

&

8/3 Jamsession med Huskompet
Fri entrd
15/3 Blommans Dixieland Band
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Jazzvänner!
lazzterminen våren 1998 har startat som sig bör med dunder och brak.

Premiiiren med Georgie Fame var en strålande fest i jazzglädje och
med stor publik, 378 gäster. Ja det går inte att beskriva. Då känns det
extra roligt att arbeta med JANO. Claes Jansson kom dit som gäst och
tog plats på scenen en stund. Kombinationen Fame - Jansson i en
blues var en glad överaskning.

Vi har nu ca 350 betalande medlemmar. Det är roligt och arbetsamt.
Mycket att hålla reda på och vi behöver förändring i arbetsgruppen,
styrelsen. Kassörsjobbet blir nu ledigt och valberedningen arbetar
med att fä tag på en ny. Det måste vara någon som kan föra bok,
(bokxöringsprogram för PC finns) betala råikningar, artistskatt m.m.
Kassörsfrågan måste lösas NU!

Kom giirna med tips

till

valberedningen, Lars Lindström, Ingrid
Zachrisson och Marianne Zamore. De finns varje söndag pä jazzklubben.

Vi vill också påminna om årsmötet den I rnars kl 16.30 i Täby
Park Hotel, kallelse och dagordning till'årsmötet var införd i
PiJano nr 1-98.

Tillgivna

tsirgitta Wifranfer

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

Kvartetten: Karin Kristens son tp/voc,
Jacob Ullberger g, Mikael Tuominen b,
Andreas Axelsson dr.

Täbypubliken välkända bandet Bomullstussarna. Karin är också medlem av storbandet Swing That Music. Mikael och
Andreas spelar med rockgruppen Latense
och Jacob, Mikael och Andreas har en
grupp för fri improvisationsmusik, Skroink
Trio.

Kvintetten: Carl Bagge tp, Fredrik
Lindborg ts/ss, Adam Forkelid p, Putte
Frick-Meijer b, Andreas Kleerup dx
Den unga generationen stormar fram,
välutbildad och sjudande av energi. Den
håir kvällen ägnas helt åt dem, som är på
väg att bli morgondagens stj iirnor.

Hot Igloo bildades
hösten 1996. Avskalad, cool kammarjazz var stilidealet.
"LJtan tomhet vore
rummet oanvändbart",
säger Jacob Ullberger,
i ett försök att beskriva
gruppens intellektuella
förhållningssätt. Låtar
och inspiration hämtas
från Chet Baker, Lars
Gullin och Jan
Johansson. Jacob
Ullberger bidrar också
med eget material.
Trots sin ringa ålder
har bandmedlemmarna
en bred musikalisk

erfarenhet. Karin,
Jacob och Andreas
spelar med det för

Andreas Axelsson, Mikael Tupminen, Karin Kristensson,

Jacob Ullberger

Carl Bagge-Fredrik Lindborg
Kvintett spelar bebop, eller som
Carl Bagge uttrycker det: "Bebop
& beyond". Startpunkten dr den
klassiska svarta kvintettmusiken,
som den lät på Blue Note- och
Prestigeplattorna.
Gruppen har låtit höra sig som
After Work-orkester på Fasching.
Adam Forkelid, pianisten, är ju
v2il känd för oss sedan många år
tillbaka - han debuterade hos oss,
som sjuåring. Även Andreas
Kleerup har varit päIazzkaf€et
förut, som medlem i några av
Peter Wahlbergs elevgrupper.

Fredrik Lindborg tenorsax, Carl Bagge trumpet
( Afte r Wo rk-j azz p å Fas chin g )

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

spela.

Instrumenten iir Keyboard, Elgitarr,
Elbas, Trummor och Slagverk.
TMI har även undervisning i sång,
piano och akustisk gitan.
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Tel: 08-756 40 60, 756 5060 Fax:08-756 11 60
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I Uno "Myggan" Erikssons standardverk
om nöjesbranschen kan vi inhämta föllanne Andrön piano, Jörgen Smeby bas,
Ronnie Gardiner trummor, Östen
Warnerbring sång & klarinett.
Som alla säkert har mzirkt, iir det vår ambition att med inte alltför långa mellanrum
presentera folkkära artister, sådana, som
har en utpräglad formåga att nå ut till
många. Det finns några sådana, även inom

jazzgemen.
Den här gången har vi, ånyo vägledda av
vår vän Hayati Kaf6s goda väderkorn,
stannat för en artist, som till och med har
varit flerfaldiga ganger på Svensktoppen!

0stenWarnerbring

jande. Östen Warnerbring föddes 1934 i
Malmö. Debuterade fyrair gammal på
polisernas julfest med "Spiskroksvalsen",
framfcjrd på munspel. Fick några år senare
en klarinett och spelade - med såirskild dispens från Musikerförbundet - i ett lokalt
dansband, när han var tretton. Han tog även
upp flöjt och barytonsaxofon och spelade i
började av 50-talet med Gösta Tönnes orkester. 1954 kom han till Stockholm, som
medlem av Arne Domnerus Nalenorkester.
1960 vann han TV:s Melodifestival med
"Alla andra får varann" . 1963 spelade han
Paul i Cole Porters "Kiss Me Kate". 1964
turnerade han med folkparksrevyn
"Flugan". 1965 kom det stora publika
genombrottet på gamla Hamburger
Börs. Samma år hade han tre titlar
på Svensktoppen. 1966 varhan
med i Hagge Geigerts revy i
Uddevalla och låg 26 veckor på
Svensktoppen med "Sommardröm
i vitt". Totalt hade han 35 titlar på
Svensktopp en 1964 - 7 5. Han har
gjort mer än trettio skivalbum. Av
dem innehåller två stycken egna
tonsättningar av olika poeter:
"Skåne" frän l9l I presenterar tonsättningar av Artur Lundqvist,
Anders Österling och Gabriel
Jönsson. "Jag bor vid ett raststäIle"
frän 1978 består av tonsatta
Hjalmar Gullberg-dikter. Speciellt
framgångsrik blev en hyllningsvisa
till Fritiof Nilsson Piraten, med
text av Arne Eriksson och musik av
Gustaf Egerstam.

Ytterligare shower på såväl gamla
som nya Hamburger Börs friljde,
liksom framträdande på Berns, i
Göteborg, Malmö och folkparkerna - diir han ibland hade sällskap
med Ernst Hugo Jiiregård och
Cornelis Vreeswijk. 1968 korades

han till Årets artist. Han var då vår mest
lancerade TV-artist. Vem minns t.ex inte
hans dansnummer iTY 1976 till-sammans
med Eva Rydberg, "Kurt & Majken från

Eslöv"?
Ungefär så långt den officiella biografin
enligt "Myggan". Om sin relation tlll jazzmusiken säger Östen: "Var fullstZindigt
normal. M.a.o det hände 'ingenting'. I
slutet (av 40-talet) började jazzintresset
vakna tillliv. Det var en enda salig blandning av Benny Goodman, Charlie Parker
och Lennie Tristano". Det sistnämnda har

en ung forskare tagit fasta på. Forskaren
heter Mårten Ljungberg och han har gett ut
ett arbete i Stockholms universitets musik-

vetenskapliga institutions skriftserie. Verket
heter "Östen Warnerbring från Tristano till
tyrolerhatt".
Östen Warnerbring utvecklades till en bred
underhållningsartist, en skådespelare och
sång & dansman. Men Goodman, Parker
och Tristano har alltid funnits kvar hos
honom. Detär jazz i allt han gör. Det
understryks av, att han alltid föredragit
musiker med jazzar*nytning. Och som
ständig ledsagare sedan 197 2
har han haft den pianist, som dr
med honom på Täby Jazzkaf1,
Janne Andrdn. Han är från
Kalmar och började musicera
med bl.a Rune Falk och Arno

Gullberg, fortsatte i Studio
52:s husband i Lund och har
haft äran att spela med storheter som Lars Gullin, Stan
Getz, Tony Scott, Benny
Bailey, Gunnar "Siljabloo"
Nilsson och Almstedt-Lindkvintetten.

Vi har fått en press-release
(som det heter på svenska).
Den lyder sålunda: "Den första
mars kommer Östen
Warnerbring till Täby och då
vet man aldrig vad som händer.
Östen bjuder på ett program
som innehåller allt från Kiviks-

polkan till Hasse Alfredsson
via Louis Armstrong och
S vensktopp en i jazz-tappning.
Med sig har han sin Jan
Andr6n, Ronnie Gardiner,
Jörgen Smeby... och ett
ovanligt gott humör."

Jan Andrön

Kom i god tid, det blir ganska
fullsatt!

Huskompet: Tommy Larsson p, Jan
Ottosson b, Ingemar Björkman dr

Tbmmy Ekenståhl co4

Kaj Sievert tb, Claes
Göran Sterner ss, Sven Erik Blom
bjo,
Mats Engström tu, Rei Tideström
di

Jammen blir bara bättre och bättre, och
medvetenheten om detta sprider sig. Vi

Sven Erik Blom, en av vår fcirenings
grun_
dare, fortsätter att vara 2}_talsjurrJn "ut_
övares favoritbanjonist. I det egna
bandet,
som vi hör i kväll, iir det Bix Beiderbecke
och Frank Teschemaker som är
husgudar.
ett koncept, som har stark drlgnings_
P"r^rl
kraft, har det visat sig. Blommans
Däie_

brukar ha en stor och påtagligt entisiastisk
publik, förutom talrika och intressanta
jammare. Fri entr6 som vanligt!

Kombinera garna detta med att övervara
vårt trevliga årsmöte, som börjar kl 16.30!

D ixi e land B and
fo rt s ritt e r me d
gladjazz under våren på Restaurant
Louis.
Varje onsdag kl 19.30 brakar det loss
och du kan
njuta av både musik och god mat. Det
cir gratis

land Band kan räkna med en trogen
och
stor lyssnarskara. Om det till äventyrs
skulle flnnas någon av våra läsare.
som
ännu inte hört bander - missa ej
en glad
upplevelse!

entrö så det rir bara att slinka in.
Blomman och hans band lovar clig
svringiga kvallar

Blommans Dixieland Band
1I

Täby Jazz Caf6
Söndagar kl 18.30 - 21.30
Täby Park hotel

Ordförande:

08 - 732 80 60

Puben serverar smårätter till
" J azzpriser" fullständi ga
rättigheter.

Tfn:08 -76857

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

Kassör:
Red.

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

Sekreterare:

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

Övr ledam:

Hans Ling

Konstutställning
Jazzcaf6,

Om man fiirdas i motorfordon iir det E18
f d E3. Om man kommer från Stockholm
åker man via Roslagstull förbi Riksmusdet
och Mörby Centrum, följer 818 och tar ay
vid en traflkplats som zir skyltad Vallentuna/Viggbyholm.
Följ Bergtorpvägen över jåirnvägen och
sväng vänster in på Marknadsvägen. Tag
första gatan till höger in på Kemistvägen.
Jazzcaf€et ligger i Täby Park Hotel. Man
missar inte gtirna byggnaden för 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 från Stockholm Östra. Man
åker mot Åkersberga/Österåker och stiger
av vid hpl Galoppfältet.
Ett flenal busslinjer finns också, t ex 610
eller 695 från Danderyds sjukhus till hpl
Gribbylund södra.
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Hur tar man sig till Täby

Birgitta Wikander
Palissadgränd 60
187 46Täby

Hayati Kafd
Stig Lind6n
Suppleanter:

Rolf Lundh
Åke Arell
Per §ellberg
Birgit Litzell

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

* Medlemsavgift/halvår 150 kr
* Abonnemangsaygift/halvår 300 kr
* Medlemsentrd/konsert 50 kr
* Entr6 ftir icke medlem 80 - 120 kr
En av fördelarna med att vara medlem i

sTocKHoLlt

JANO åir givetvis rabatten på entr6avgiften
till Täby Jazzcaf€. Samt förstås att få
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.

