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God fortsättning på musikåret 2016!
Praktik på JANO
Jazzklubben har ett bra samarbete
med Studio Blue sedan förra året.
De håller en tvåårig utbildning i
musikproduktion och eleverna som
går andra året erbjuds PA praktik
på Jano.

Vi har nu funnit oss tillrätta i Vallentuna Teater.

Årets volontärer heter Leo Mengarelli och Patrik Edenhall.

Ekonomin är fortsatt god p.g.a. bra
publiktillströmning och många nya
medlemmar. Satsningen på hög
kvalité, unga lovande musiker som
förband och låga priser till medlemmar fortsätter.

Medhjälpare till våra konserter är
välkomna. Kontakta mig eller någon annan i styrelsen.
Tack alla som stödjer den levande
musiken. Ni är varmt välkomna till
en ny säsong!
Kjell Lövbom, Ordförande

Syftet med praktiken är inte bara
att få nödvändig hjälp med ljudet
vid konserterna. Vi vill också plantera ett frö och utbilda duktiga och
ambitiösa personer i att skapa ljud
med hög kvalitet vid musikevenemang.
Samarbetet för också tankar till
hur vi kan fortsätta att utveckla
verksamheten. Allt arbete inom
Jano sker ideellt och vi finner det
alltmer besvärligt att rekrytera nya
frivilliga krafter som är beredda att
ställa upp i styrelsen.

Vi lyssnar på medlemmarnas önskemål. Hur kan vi bli ännu bättre?
Kom och var med på årsmötet
söndagen 14/2 kl. 15.00 i Kulturhuset, Stora Mötesrummet, i
Vallentuna.

Tror att de flesta av oss har varit
på många evenemang med alltför
högt och dåligt ljud som tagit udden av musikupplevelsen. Det vill
vi ändra på!

-Hela praktiken har varit en minnesvärd och rolig upplevelse som
har visat sig vara ytterst lärorik
genom samarbetet med alla trevliga människor på Jano. Det har
varit väldigt roligt att ha fått se,
höra och träffa alla professionella
musikanter och artister som har
uppträtt under praktikperioden!,
säger Leo.
För mig har det också varit mycket
glädjande. Jag har fått möjlighet
att dela med mig kunskap och upplevelse hur ”live”-ljud kan och
borde låta till en yngre generation.

Med nya sätt att organisera konsertkvällarna kan vi kanske lösa
vårt behov av frivilliga krafter för
andra viktiga uppgifter i föreningen.

Mats Blomberg

Vi stöder Jano

Janos konserter framförs i samarbete med
Kultur Vallentuna

Trälhavets Rederi AB Österskär
http://www.rodloga.com
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Anna Sise
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Martin Sjöstedt, piano,
Karl Olanderson, trumpet, Moussa Fadera,
trummor, Max Alton,
slagverk, Max Schultz,
gitarr och Patrik Boman,
bas

Tiden går och undertecknad har nu varit med
i Jano i mer än 10 år. Jag
kommer ihåg att jag var
ny i programrådet och vi
hörde en CD med Georg
Nistor Quartet med Anna
Sise som vi tyckte om
och de engagerades till
oss den 12 november
2006.

Och nu är det dags igen.
Vi kommer att få höra
låtar från hennes nya kritikerrosade CD ”Detour
ahead”. Det är en melankolisk jazzhistoria med
inslag av soul, blues och
pop.
Anna har producerat skivan själv
och även skrivit delar av materialet
men vi kommer säkert också att få
höra en del från Billie Holidays
repertoar.
På trumpet hör vi Karl Olandersson, en annan av våra favoriter.
Den fine gitarristen Max Schultz
har vi inte, vad jag vet, hört så ofta
hos oss, det skall bli trevligt.
På piano hör vi Martin Sjöstedt
som nu etablerat sig även som en
fin pianist och arrangör. Vid basen

Foto: Pressbild

Via vår eminenta hemsidas sökfunktion kan man
dock se att Anna har varit
här redan 1999 och 2001
samt även 2010.

finns en annan bekant, nämligen
Patrik Boman. Han var hos oss i
november.
Vid trummorna sitter Moussa Fadera som vi också känner väl.
Slutligen har vi Max Alton på
slagverk. Det blir en ny spännande
bekantskap.
Hjärtligt välkomna till årets första
konsert i Vallentuna Teater där vi
nu börjar bli varma i kläderna.
hälsar Hasse Lehto
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Thou Shalt Swing
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Terese Lien Evenstad violin, Joakim Sandgren gitarr, Albin Vesterberg gitarr, Daniel Forsberg bas,
Sarah Sissay sång

Thou Shalt
Swing, och medverkar i flera olika konstellationer
inom jazz och
improviserad musik.

Thou Shalt Swing spelar musik
från 30-talets Paris i Django Reinhardts anda men spelar även egna
kompositioner. Tonvikten läggs
vid bandets gruppsväng och samspel men utan att kompromissa
bort de individuella rösterna eftersom musiken också till stor del
bygger på soloinsatser.
Den här kvällen gästas kvartetten
av Sarah Sissay som är en mycket
duktig och lovande sångerska.
Terese Lien Evenstad kommer
ursprungligen från Norge, Elverum, men flyttade till Ulricehamn,
Västra Götaland, som barn. Hon är
klassiskt skolad i grunden och flyt-

tade till Arvika som 18-åring för
att studera jazz på Ingesunds Folkhögskola.

Förutom aktivt
musicerande verkar Terese på
andra sätt inom
jazzen i Sverige.
Hon sitter med i
styrelsen för
Foto: Pressbild
IMPRA och
Svenska Django Reinhardt Sällskapet .

Idag går Terese sitt sista år på
jazzmusikerutbildningen på Kungliga Musikhögskolan.

Välkomna till en kväll med några
av våra mest lovande unga musiker!

Hon leder två egna band, TLE och

Kjell Lövbom

Förband Joel Lyssarides Trio
Joel Lyssiradis piano, Josef
Kvarnbäck bas och Hannes Sigfridsson trummor

Joel Lyssarides Trio hämtar influenser från allt mellan grekisk folkmusik, 60-talets swingjazz och
klassisk impressionism. Joel och
Josef var en mycket populär duo
som förband till Nils Landgren och
Johan Norberg och önskades tillbaka av vår publik.
Foto: Stefan Engqvist

Nu är de tillbaka med Hannes Sigfridsson på trummor.
Kjell Lövbom
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Mads Tolling Quartet
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Mads Tolling violin, Jacob Fischer
gitarr, Kasper Tagel bas och Snorre Kirk trummor.

Det är utan tvekan att Svend Asmussen som snart fyller 100 är en
av de mest beundrade och älskade
jazzartisterna de senaste hundra
åren. Hans fantastiska musikalitet
och personliga charm har gjort
honom folkkär i hela Skandinavien
men också i andra delar av världen.

Mads började sin musikaliska bana
i Köpenhamn och flyttade till USA
när han var 20 år för att vidare studera jazzmusik. Han avslutade
med glans sina studier på Berklee
College of Music 2003. En annan
världskänd jazzviolinist, Jean-Luc
Ponty, rekommenderade Mads till
Stanley Clarke när han fortfarande
studerade på Berklee och det blev
starten på ett samarbete som har
varat i flera år. De båda har samarbetat i fler än 100 konserter bl.a.
på Newport Jazzfestival och The
Hollywood Bowl. Mads finns också med på Stanley Clarks CD,
Toys of men.
Han var under tiden med Stanley
Clarke också medlem i Turtle Island Quartett och har fått två
Grammy Awards. Han har tilldelats Danmarks Santa Annaes pris
för enastående musikalitet samt
stipendier från Drottning Margret,
Sonning Foundation och The
Berklee Elvin Jones Award.

Foto: Pressbild

När Svend nu klivit av banan av
naturliga skäl så har hans tradition
axlats av den unge danske jazzviolinisten Mads Tolling som besöker JANO med sitt program, Svend
Asmussen 100 years Celebration.

Mads startade sin egen trio 2007
och spelade genast in CDn The
speed of light. Trion växte så småningom till kvartett. Kvartetten har
spelat i hela USA, på konserthus
och jazzfestivaler och turnerat i
hela världen 2013 och 2014.
En av Skandinaviens finaste gitarrister Jacob Fischer kommer att
vara med när Mads besöker JANO.
Jacob är en gudabenådad musiker
full av genialiska musikaliska infall och en virtuos på sitt instrument. Han har spelat med Svend
Asmussen i många år och är naturligtvis rätt person när de nu hyllar
honom. Jacob har besökt klubben
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ett flertal gånger och förtrollat oss
med sitt spel.
Jacob och Mads har sällskap av två
danska virtuoser, Kasper Tagel på
bas och Snorre Kirk på trummor.
Båda för oss nya men inte okända
storheter.
Det är bäddat för en fantastisk
kväll i Svend Asmussens och Alla
hjärtans dags anda. Kärlek och
musik går hand i hand.
Mycket välkomna!
Hayati Kafe

Vivian Buczek

Foto: Pressbild
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Vivian Buczek – sång, Martin Sjöstedt – piano, rhodes, Niklas Fernqvist – bas, Johan Löfcrantz Ramsay – trummor, Max Schultz – gitarr

Yrvädret från Malmö skulle jag
kunna kalla denna superbegåvade
skönhet från Skåne, Vivian Buczek. Jag har haft det stora nöjet att
lära känna henne och samarbetat
med henne några gånger.
Egentligen är det ganska märkvärdigt att det kommer fram så många
bra sångerskor i vårt avlånga och
glesbefolkade land. Vivian tillhör
numera det absolut högsta skiktet
bland alla dessa begåvade tjejer.
Hon har en enorm musikalitet och
energi i sina framträdanden men
också en skör känslighet som träder fram i balladerna.

Att hon har lyssnat på alla de stora
amerikanska sångstjärnor som Billie Holiday, Sarah Vaughn, Betty
Carter, Carmen McRae, är självklart. Det är också helt naturligt att
hon nu vill hylla Ella Fitzgerald
med ett speciellt program. Det blir
detta program som presenteras och
som vi får njuta av när hon kommer till JANO.
Vivian har samarbetat med
många av våra mest kända
och uppskattade musiker. Till
JANO tar hon med sig den
eminente pianisten/basisten
Martin Sjöstedt, basisten
Niklas Fernqvist, gitarristen
Max Schultz och trumvirtuosen Johan Löfcrantz Ramsay. Det är bäddat för en
oförglömlig jazzupplevelse
av absolut högsta klass.
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Kära JANO-vänner jag gratulerar
er på förhand till den energi och
musiklycka som jag förutspår ni
kommer att ta med hem efter konserten.
Mycket välkomna!
Hayati Kafe

Sven Zetterberg Bluesband

28/2
Hans spelkamrater går inte heller
av för hackor. De tillhör eliten
bland bluesmusiker.
Anders Lewén på gitarr är ofta
anlitad när utländska bluesartister
gästar oss. Som kuriosa kan nämnas att har även komponerar musik
till reklamfilmer.
Vi kommer ihåg att Torbjörn Eliasson var en hejare på både elpiano och tenorsax. Han förstod hur
vårt nya elpiano skulle skötas för
att det inte skulle stänga av sig
automatiskt när man inte spelade
på det.
Mikael Fahleryd spelar bas och
verkar även vara den som sköter
det administrativa under turnéerna.
Jim Ingvarsson slutligen spelar
trummor.
Det är tur att vi nu har en stor teater som rymmer många och att
man köpa kan biljetter i förväg.
Välkomna önskar Hasse Lehto

Sven Zetterberg vo, gitarr, harm,
Anders Lewén gitarr, Torbjörn
Eliasson, keyb, sax, Mikael Fahleryd bas, Jim Ingvarsson trummor.

Tiden går och nu närmar vi oss
halvtid och det är dags för säsongens bluesfest. Och för tredje gången sedan 2013 välkomnar vi Sven
Zetterbergs Blues Band. Sven är
den i särklass mest önskade bluesartisten av vår publik och det är
därför han har återkommit så frekvent de sista åren.

Sven har nu turnerat i 43 år som
soloartist i olika konstellationer.
Med ålderns rätt har han nu bestämt sig för att koncentrera sig,
nästan enbart, på sina två band.
Dessa är kvällens band och Sven Z
Trio. Undantaget blir väl Jakob
Norgrens Big Band Splash.
När man talar om bluesartister
utanför USA är det omöjligt att
inte nämna Sven Zetterberg. Sven
är mycket mångsidig. Han är en
fantastisk bluessångare, gitarrist,
munspelare och låtskrivare.
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Jazzklubb Nordost, c/o Annerstedt, Täbyvägen 258, 187 50 TÄBY

Kallelse till årsmöte
Söndagen 14/2 kl. 15.00
Kulturhuset i Vallentuna Centrum
Stora Mötesrummet
Sedvanliga årsmötesfrågor, fika serveras.

I nästa nummer av PiJano ser
vi fram emot att presentera
6/3
13/3

JAM
Jesse Lindgren, Anders Linder
och Dixiesnubbarna
Bröderna Trück
Förband Trouvé
Sylvia Vrethammar
Förband Johannes Jareteg trio
Johan Stengård Big Band

20/3

Välkomna!
3/4
10/4

Jazzklubb Nordost
c/o Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 TÄBY
08-510 503 20
PlusGiro 19 25 83-3
www.jano.nu
jano@jano.nu
Ordförande
Kjell Lövbom

Så här hittar du till oss

kjell.lovbom@gmail.com
073-359 73 69

Tåg: Roslagsbanan, linje 27, till Vallentuna station, endast 50m promenad till Jano.

Orkesterbokare
Hayati Kafe

Buss: 610 eller 524 till Vallentuna station,
samma korta promenad som från tåget.

Tomtebogatan 20
113 38 STOCKHOLM

Bil: Fri parkering och ca 200m promenad
till Jano.

08-34 98 80
hayati@comhem.se
Styrelseledamöter

Bidrag till nästa nummer
av PiJano önskas senast den 16 januari.
Skickas till Mats Blomberg
matsxblomberg@gmail.com

Lennart Andersson
Margit Annerstedt
Mats Blomberg
Birgitta Fogelvik
Hayati Kafe
Hans Lehto

Medlems-/entréavgifter våren 2016.

Birgit Litzell

Nyhet! Nu går det bra att förköpa på Vallentuna Bibliotek och online på hemsidan. Det går även
bra att betala med kort i kassan. Vi tar Master Card och Visa.
Medlemsavgift, 200 kr/halvår, berättigar till fast entré 100 kr per konsert. Köp abonnemangsbiljett för
650 kr/halvår (inklusive 200 kr medlemsavgift) så har du fri entré till alla säsongens konserter.
Entré för icke medlem 150–300 kr inkl moms beroende på artist. Ungdomar under 20 år gratis entré.
Gäller även lärare med elever i sällskap.
JANO önskar att många löser abonnemang av två skäl – att få en stampublik och att tidigt få in pengar till
kassan. Om man går på fyra konserter så lönar sig abonnemang. När man ändå har betalat så kan man ju
titta in utan extra kostnad och kanske hitta någon musik som man inte tidigare upptäckt.
Alla JANOs inkomster går till musikergager, tidningen PiJano, administration samt en liten del till övriga
kostnader. Inga arvoden betalas till klubbens styrelse eller andra funktionärer.
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