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Höstens jazzfester är här!! Kom
och lyssna!
Program september - oktober 2001
3019 Holliday In Harlem med Anna Sise
Andersson

7ll0

Jerker Lindström Kvintett

l4ll0

Dragspelsjazz med Göran Palm och
Uffe Flinks Trio

2lll0

Nisse Sandström-Fredrik OlssonJörgen Smeby Trio

Förband: Jerker Halld6n Duo
28110 Jamsession med Huskompet
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Kära iazzvänner
Välkomna till en ny höstsäsong med JANO på Täby Park Hotel! Det mesta
kommer att vara sig likt under jazzcaflkvällarna, men vissa föriindringat kan

ju

ske då och då.

En iir att Birgitta Wikander vid årsmötet i mars avgick som

styrelseordförande. Birgitta har under hela JANOs Z7-årtga existens lagt ner ett stort
arbete som vanlig medlem, styrelseledamot och inte minst som ordförande
under de senaste 10 åren. Hon drar sig dock inte tillbaka helt utan dr nu

sammankallande i valnåimnden, som har stort ansvar för att klubben
tiden får intresserade och duktiga styrelseledamöter.

i

fram-

hennes insatser under de gångna
åren. Som en liten avskedsgåva fran klubben fick hon ett livslångt abonnemang till JANOs arrangemang, så vi kommer nog att få se henne bland oss
även framledes!

Vi alla i JANO tackar Birgitta hjåirtligt för

Som ny ordförande vill jag samtidigt hälsa två nya ledamöter i styrelsen.
Årsmötet valde till vice ordförande Mats Blomberg, som tidigare varit med i
styrelsen samt till suppleant Inger Sevelin som under senare år visat intresse
för att göra en insats.

Åter igen - alla JANOs medlemmar och övriga besökare
jazzcaf|kvällarna hösten 2001. Utan er blir det ingenting!

eir välkomna

till

Medlems-, abonnemangs- och entr6avgifterna ar oföråindrade! Starttiden
söndagar klockan 18.30 likaså! Täby Park Hotel ar fortfarande "stans
fräschaste klubblokal". Musikutbudet iir både gammalt och nytt samt traditionellt och modernt! Och spännande!

Vi

ses!

Tillgivne

Stig Lind6n

O'

TABY JAZZ CAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby
Söndagar

kl

18.30

Många utmärkta solister finns i bandet
och i centrum står förstås unga sångerskan
Anna Sise Andersson, bördig från byn
Horda i Småland. Hon har hunnit med en
del i sitt liv, gått igenom Dramatiska
Institutet, spelat med i långfilmen Små
stora män (1994), spelat Shakespeare och
antik tragdei på Uppsala Stadsteater. Men
även sjungit, med tradjazzbandet Storyville
Creepers, funkbandet Darkest White och
mycket annat. Men hzir är det alltså swing
av den sort som Billie Holiday utövade som
iir idealet.
Ni har hört Holiday In Harlem förut, det
hann med inte mindre än två spelningar på
Jazzkaf1et 1999. Gensvaret var stort redan
då - och bandet har absolut inte blivit
sämre!

Fredrik Savander, Anders Malm, Tbmas
Driving tp, Fredrik Ruud, ÅsaWettermark
tb, Ulf Lundberg, Claes Brodda, Ari
Haraldson, Jannes Karlsson s, Henrikvon
Horn p, lnrs Gottfriedz b, Ingemar
Björkman dt; Anna Sise Andersson yoc.
Jannes Karlsson leder det här bandet, som

specialiserar sig på melodier ur Billie
Holidays repertoar. Jannes hör ju till vår
förenings grundare och det här bandet är
antagligen hans bästa genom tiderna.
Huvuddelen av medlemmarna har också
förankri ng i Täby/Val lentuna.

Holiday In Harlem med Anna Sise Andersson
Foto: Oskar Fröidh
a
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senare kom en platta med Krister

Jerker Lindström, Robert Nordmark s,
Göran Lindelöw g, Nils Wäcklön b, Nils
Danell dn
Här iir en kvintett med två tenorister i
front-linjen. Båda har sina musikaliska
förebilder i 60-talets efterbopströmningar.
Jerker Lindström är bosatt i Täby sedan
mitten av 90-ta1et. Andra halvan av 80-talet
tillbringade han först på Skurup och sedan
på KMH. Han bildade en sextett med Per
"Ruskträsk" Johansson och Magnus Broo,
som gjorde en platta på Dragon och spelade
på Täby Jazzkafd hösten 1995. Två år

Jerker Lindström
Foto: Christer Landergren

Andersson och Magnus Lindgren. Det
senaste större projektet var ett beställningsarbete för Radiojazzgruppen, som resulterade i sviten'April In Täby", ett genomkomponerat verk för storband, två sångerskor och instrumentalsolister. Det uppfördes bl.a på Stockholmlazz -00 och finns
också inspelat på Rikskonserters skivmiirke
Caprice.
Just nu har Jerker Lindström en kvartett
med Robert Nordmark, en rnycket intressant grupp som bl.a framträdde i augusti på
jazzfesten i Svabensverk. Den kvintettkombination som vi får höra denna afton på
Täby Jazzkafd ar mer inriktad på låtar ur
jazzens standardrepertoar. Gitarristen
Göran Lindelöw och trummisen Nils
Danell är båda musikl?irare i Täby.
Basisten Nils Wäckl6n har just kommit
tillbaka efter två år i Boston och iir
mer laddad än någonsin.
De som hörde Jerker Lindström och
Göran Lindelöw på Hönshuset vid
Karby Gård nyligen vet, att det
kommer attlätabra om den håir
gruppen. Kanske till och med ännu
bättre, två tenorer iir lite extra mustigt
som ensembleklang. De båda, inte
alltför lastgamla saxofonisterna zir
tillräckligt olika varandra i temperament och spelstil för att det hela ska
bli omväxlande och intressant. Och
va{e tillfälle att höra Göran Lindelöw
spela måste tas tillvara - han dr en
fullfjädrad artist i gitanjazzens huvudfåra och verkligen inte alltför överexponerad i publika sammanhang.

Göran Palm acc, Claes Askelöf g, Per
Nilsson b, Uffe Flink dr/voc.
Göran Palm från Bollnäs är en av de stora
kanonerna pä jazzdragspel. Han brukar
numera framträda med den hiir
Stockholmsbaserade trion under sångaren
och trummisen Uffe Flinks ledning. Det iir
en mycket lyckad kombination! De båda iir
gamla kompisar, Uffe kommer nämligen
också från Bollnäs, som han dock lämnade
för fyrtio år sedan för att bli yrkesmusiker.
Göran Palm använder mycket material av
bopklassiker som Thelonius Monk, Sonny
Rollins och Charlie Parker. Uffe Flink

sjunger bl. a Honeysuckle Rose med
svensk text av Lasse Åberg: "Har ni
cykellås"...
Herrar Askelöf och Nilsson går inte heller
av för hackor. Claes Askelöf odlar en stil
som ligger i gitar1azzens mittfåra, med
influenser från bl.a Wes Montgomery. Per
Nilsson är en komplett basist, välkänd inte
minst från Monica Borrfors Band, men
också flitigt anlitad runt om pä jazzställena
i Stockholm. I den här konstellationen
passar han som fisken i vattnet.
Vi hoppas att detta ska bli en helkväll, inte
bara för den inre kretsen av dragspelsjazzens vänner!

olikt Nisse Sandströms. Han sekunderas
förtjänstfullt av Christer Carlbergs varma

Trion: Nisse Sandström ts, Fredrik Olsson
g, Jörgen Smeby b.
Duon: Jerker Halldön ts, Christer Carlberg

gitarr.
Vi räknar med en kvällmed den sorts
kontaktskapande musik som ligger särskilt
vältillför vår lyhörda publik och Täby
Park Hotels förniimliga akustik!

o
(!.

Nisse Sandström, svensk jazzklassiker
och en av vtirldens bästa nu levande saxofonister, har ofta visat sig till sin fördeljust
i triosammanhang. Vi minns honom t.ex i
den trio som fanns i slutet på 8O+alet, med
Knud Jörgensen och Bengt Hansson. Hzlr
har mästaren fått sallskap av två lite yngre
förmågor. Jörgen Smeby, känd från Claes
Crona Trio och en rad andra sammanhang
och den ypperligare gitarristen Fredrik
Olsson.
Det blir kammafiazzmedmånga evigt
gröna standardlåtar, mycket värme och
mycket tungt groove.
Som förband får vi höra en musiker från
Nordostregionen. Tenoristen Jerker HalldÖn
spelar till vardags violin i Hovkapellet, men
odlar också ettjazzidiom som inte är så

Fredrik Olsson

Nisse Sandström
Foto: Gunnar Holmberg

Tommy Larsson p, Jan Ottosson b, Ingemar

Björkman dr

Mitt i

säsongen har

vi, som vanligt, vårt

stora jam. Instrumentalister och vokalister

i

alla stilar och på alla nivåer åir trjZirtligt
viilkomna att delta. Våra jam iir alltid
välbesökta, omväxlande och dessutom:
Gratis!

TYRESO JAZZ & BLUES
och förblir en av de allra livaktigaste av
våra grannklubbar. Hösten i §resö inleds
redan den 6 19 med Root Bag Swingsters
(arvtagare till Sumpens Swingsters). Den
2019 spelar Gunnar Bergsten tillsammans
med Peter Nordahl Trio.
?ir

§resö

Jazz

& Blues håller till i Restaurang

C3L, Masten, som ligger vid Industrivägen
3A,nära§resö Centrum.
Nåirmast följande program iir Dixie Group
62, som spelar den2lt0, och ett program
med jazzgrupper från musiklinjen på Södra
Latin den 24110.

DenTll}

ger Hep Cats en konsert

i

Bollmoradalens §rka. Den börjar kl I1.00.
Jazzkvallarna på restaurang C3L börjar kl
19.30.

För att komma till Restaurang C3L kan
man ta bussen, Linjerna 872, 873 eller
875, fran Gullmarsplan. Stig av vid hpl.
Industrivägen.

Tommy Larsson

Foto: Sven Boiia

Vårjammet
ägde rum söndagen den 11 mars och blev
inte så långt som beräknat, av skäl som nog
de flesta känner till. Följande hann dock
med att sprida god musik med hjälp av
Huskompet:

Herje Hammarlund, Olle Redhe tp, Kay
Welander cl& bars, Hans Ling, Lars
Dahlgren ts, Sven Olof Malmberg ts & cl,
Gunnar Ericsson acc med b, Gunnar
Bjernelind g.
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Medlemsantalet stannade pä322, att jåimföra med siffran 303 för året innan.
Styrelsen har bestått av Birgitta Wikander ordf, Stig Linddn vice ordf, Margit
Annerstedt kassör, Bo Nerelius sekr, Nils Andersson, Hans Ling och Birgit Litzell
ordinarie ledamöter, samt Hayäti Kaf6, Per Kjellbe.g, Åke Arell och Gertrud Lönegren
suppleanter. Inger Sevelin har varit adjungerad i styrelsen.

Margit har redigerat medlemsbladet, som distribuerats av Stig och Birgit. Per har skött
kontakten med media och forskat på artistfakta. Nils och Hans har varit ljudtekniker.
Åke har fungerat som fotograf på konserterna och gjort utställningsmaterial.
Programmen har utarbetats av styrelsen efter förslag av programrådet, som bestått av
Bo, Birgitta, Nils, Hans och Hayati.
Styrelsen har hållit 7 protokollförda möten.

Täby Jazzkaflhar haft 12 konserter under våren och 10 under hösten. En kväll varje
säsong ägnades åt jamsession. Publiksiffran blev i genomsnitt per kväll t38,4 på våren
och 153,1 på hösten. Högsta noteringen var 574 betalande den9l4, då vi hade Lill
Lindfors på scenen. Detta var f.ö nytt plublikrekord. Vidare kunde vi glädja oss ät224
betalande den 5/3 (Sveriges Jazzband),224 den 1/10 (Deborah Brown med Sandviken
Big Band),271 den22ll0 (Gösta Linderholm) och 210 den 29llo (Svante Thuresson
& Katrin Madsen).
lazznksdaghölls den 5t5 - 7t5 i Nyköping. Sekreteraren och Åke Arell
vår förening.

representerade

Regionmöte hölls i Täby Park Hotel den L6l4 med ganska god uppslutning och med
SJR:s Kjeil-Åke Svensson vid protokollet.
Slutord

Vi kåinner oss tillfreds med det gangna året. Vi har haft bra publikanslutning och
styrelsen har arbetat bra. Det verkar vara fortsatt gynnsamt klimat för jazzmasiken,
och vi har känt oss starkt stimulerade av detta och allt stöd vi fått från våra trogna
medlemmar.

Täby den 1ll3 2001

,

Jazzriksdagen i Vänersborg
4-6 maj 2001

samband med konserten utdelades olika
utm?irkelser och nrir Piteå blev "Årets
jazzkommun" gladdes jag med dem,

min mors födelsestad och orten för
många fina barndomssom.rar. Och efter
konserten bjöd kommunen på god sup6 i
sin fantastiska festsal. Under söndagens
avslutande årsmötesförhandlingar kunde
vi i JANO glädja oss åt fortsatt förtroende för Bosse N som Stockhomsregionens ordinarie ledamot i Svenska
Jazzriksförbundets styrelse.
Tack för trevligt ressällskap!

Till allt det roliga det innebåir attvaru
med och arrangera våra, vågarjag säga,
populåira jazzkvd,llaL kommer så småningom chansen att bli riksdagsledamot.
Visserligen en kort men mycket intensiv
karriiir. I år blev det min tur att följa med

jazzriksdagsproffsen Margit, Birgit och
Bosse på en 90-milatur med bil tur-och
retur till Birger Sjöbergs "Lilla Paris"
Väl dlir vidtog ett fullmatat program,
som v?irdföreningen Vänersborgs Musikföenings Jazzsektion har all heder av. De
gäller både logi, mat och musik av olika
slag. För en debutant var det givande att
trffia så många hängivna jazzentusiaster
från hela landet, attäta frukost med
Sonya Hedenbratts mangårige vän och
pianist Sven-Eric Dahlberg, att liira mig
att det finns två jazzstjarnor Fredrik
Nor6n, både en trumpetare och en trumslagare (den senare spelar hos oss i höst).
Men vi jobbade också, dels med heta
diskussioner både med alla samlade och i
form av grupparbeten. Själv hamnade jag
i en grupp med ett gammalt kåirt iimne
"Ungdomen och jazzen". Alla klubbar
tycks ha svårt att locka ungdomen som
publik, dåiremot flnns det många som
giirna spelar. En klubb hade med framgång låtit en grupp ungdomar helt sköta
enegen jazzkväll och till och med ordnat
en skolkonsert dagen innan för att väcka
intresse för sin kväll. Margit hade också
försett mig med nägra exemplar av vår
programtidning PIJANO, vilka väckte
intresse och beundran.
Som sagt, mycket finns att berätta om
dessa dagar. Slutligen bara några "höjdare", förutom allt spåinnande jag snappade
upp både under alla debatter och diiremellan. Lördagens galakonsert på
Viinersborgs vackra gamla teater med
Bohusliin Big Band och gästsolisten
danska sångerskan Katrine Madsen. I

Per Kjellberg

Hej
Gurgelkottskivor iir skivor som går runt som t.ex. Sverige SM-Guld. Den tyckte
t.o.m recensenterna om. Köp den genom
att sätta in 125 kr på mitt pg 1235926-1.
Glöm inte att skriva vem du iir.
Jag vill även göra reklam för en skiva
på ett annat skivbolag: i november ger
SITTEL ut en skiva som heter "Ritsch
Ratsch Filibom bom bom" och på den
spelar jag och några musikantvänner en
himla massa julsånger, mest svenska.
Jag tror att den blir bra. Hullibulli!
Dicken Hedrenius, medlem i JANO

Vi satsar på musik och kultur
Välkommen!

Medborgarskolan Södra Roslagen
Kryssarvägen 20, Näsby Park
Box 3103 183 03 Täby
34 70
Tel 08-54 U 34 60 Fax 08-54
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IN MEMORIAM:
ROLF LENNART LUNDH
Rolf Lennart Lundh avled hastigt
den2juni, 70 år gammal. Han var
ögonliikare och delade sin tid mellan
en privatpraktik i Stockholm och en
i Cannes. Han forskade inom sin
specialitet. Trots sin omfattande
verksamhet fann han tid att odla sitt
livslånga musikintresse. Han var
aktiv musiker och passade på alla
tillfällen att lyssna och låira nytt. En
tid var han medlem av vår styrelse
och programrådet.

Rolf Lundh såg alltid till att fanns ett
piano inom räckhållpå de platser
dåir han brukade vistas.

I

sin ungdom

spelade han piano och vibrafon med
lokala grupper som hade Benny
Goodman som stilideal. Den sortens
eleganta, lättflytande swingmusik
förblev hans idiom. Han gav sig
ogiirna ut på langa improvisationer, men han valde sångbara, bra melodier, som han spelade
korrekt, luftigt och snyggt. Det var lätt att spela tillsammans med honom. Musiker av god
klass ställde giirna upp nåir han bad dem vara med. På Taby jazzkaf6 framträdde han med
olika kvintettsättningar, senast i februari i fjol, då hans grupp var förband till Gunnar Lidbergs
kvartett. Han hade bara 50 minuter till sitt förfogande och tiden rann undan snabbt. "Så synd"
sa han, 'Jag hade många fler bra melodier att spela". Det hade han verkligen, Och många

medmänniskor att göra glada och patienter att hjiilpa. En av dem tog kontakt med oss i
jazzkJlbben och undrade om hon fick donera en sufllma pengar för att hedra Rolfs minne.
o'Han
var den enda låikare som såg mig och brydde sig om mig", sa hon.

Vi iir manga som sörjer och saknar Rolf Lennart Lundh
BN

10

Avgifterna hösten -0L
TilI Minne av Olle Redhe

Medlemsavgiftlhalvår

Olle, kiire vän, vi dina "lekkamrater" i
musikens sandlåda, saknar dej oiindligt
mycket. Vi kommer alltid att minnas dej
som en generös, passionerad spelgladjazzmusikant. Det var alltid stimulerande att
vara i ditt sällskap. Som trumpetarkollega
fick jag av dej uppmuntran, beröm och
goda råd. Du spred dessutom gemyt till alla
genom din varma humor. Som musikant var
du en estet. I ditt trumpetspel dominerade
alltid det melodiskt vackra.

Abonnemangsavgift/halvår

Medlemsentrdlkonsert
Entr6 för icke medlem
80 -

150,350,60,120,-

JANO önskar att många löser abonnemang
av två skäl:

x
*

Att få en stampublik
Att tidigt få in pengar till

kassan

Om man tänker gå på fyra konserter så
lönar sig abonnemang, och ntir 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 entr6n för icke medlemmar. Medlemmar får klubbtidningen
PUANO samt övrig information hemsiind.
Alla inkomster JANO har går till musikgager, tidningen, administration, pianostämningar samt en liten del till övriga
kostnader. Observera att inga arvoden utgår
till klubbens funktioniirer samt att Täby
Park Hotel står frir lokalen.

Du såg livet som en möjligheternas lustgård. I allt du företog dej, satsade du helhjiirtat. I musiken, i fotograferandet, i författandet av facklitteratur, i innovationen
till bättre utrustning i tandlåikarmottagningar, i dina underbara fotokåseriböcker.
I din empati och kamp för medmänniskor
som råkat i medicinskt olyckliga situationer.
Musikaliskt rika blev dina sista år. Du
medverkade vid stimulerande sommarkurser, diir du med din sympatiska personlighet och musikbegåvning skaffade dej
många vänner. Du gladdes åt att ha en egen
sextett på hemmaplan med medmusikanter
som du hade utomordentlig kommunikation
med. Ett framträdande i december förra
året på FalalazzkJubb - som du också
stöttade på alla sätt - var hiirligt med
klangrikt svängande musik.

Bidrag till nästa nummer
av PI-Jano önskas senast den 30
september 2001. Skickas till
red. Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 Täby
E-post:

Sist, det viktigaste av allt: Du var en älskad
make, pappa och morfar. Den levat längst
som fyllde livet med mening. Jag och
många andra iir tacksammaattfä liirt kiinna
dej och ha dej som vän.

Uno Pettersson

margit. annerstedt@swipnet. se
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Täby Jazz Caf6
Söndagar kl 18.30
Täby Park Hotel
08 - 506 48381

Ordförande:

*

Stig Lind6n
Åvavägen 11
187 32Täby
Tfn/fax: 08 - 758 91 36

Puben serverar smårätter till
" Jazzpriser" fullständiga rättigheter.

Vice ordf.

{.

Mats Blomberg
Vasavägen 10
187 73 Täby
Tfn: 08 - 510 12970

Konstutställning

Färdbeskrivning

Kassör/Red.:

Från Stockholm city (17 km)
Med bil: Följ s§ltar mot motorväg E18 till
Norrtiilje eller E 4 nomrt mot Arlanda/Sundsvall.
818 - följ motoruägen norrut mot Norrtälje.
Tag av vid avfarten Täby Kyrkby/Viggbyholm.
Sväng vänster och fortsätt överj2irnvägen, ddrefter första vänster igen vid Badmintontältet
(Marknadsvägen). Vid Statoil bensinstation
sviing höger och följ Kemistvägen till slutet diir
Täby Park Hotel 2ir beläget.
E4 - följ motorvägen norrut motArlanda/Sundsvall. Tag av avfart till E18 nomrt mot

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 Täby
Tfn: 08 - 510 503 20
e-post :
margit. annerstedt @ swipnet. se

Sekreterare:

Övr ledam:

Bo Nerelius
Teknikvägen 17
186 32 Vallentuna
Tfn/fax: 08 - 511 706 69
Hans Ling

Nils Andersson
Birgit Litzell
Suppleanter:

Norrtälje. Se fiirdbeskrivning E1 8.
Allmänna kommunikationer: Tag tunnelbana

Hayati Kaf6
Åke Arell
Per Kjellberg

eller buss till station Tekniska Högskolan. Diirifran avgår Roslagsbanan mot Täby regelbundet under hela dagen. Tag linje mot Österskiir
och kliv av Station "Galoppfåiltet", sedan följer
Du Kemistvägen till slutet diir hotellet iir
beläget (ca 10 minuters promenad).

Inger Sevelin

JANOs adress: Täbyvägen 258
187 50 Täby, tfn: 08 - 510 503 20
JANOs postgironummer 19 25 83 - 3
JANOs medlems- och entr6avgifter:

*

Medlemsavgift/halvår

150

kr

* Abonnemangsavgift/halvår 350 kr
* Medlemsentr6/konsert 60 kr
* Entr6 ftir icke medlem 80 - 120 kr

En av fördelarna med attvaramedlem i JANO
iir givetvis rabatten på entr6avgiften till Täby
Jazzcafl. Samt förstås att få PiJano hem i
brevlådan. Men som JANO-medlem får du
också rabatt niir du besöker andra SJR-anslutna
klubbar i Stockholmsområdet - det finns ett

tiotal sådana.
srocto{o{JA
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