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Välkommen till skönt klingande
söndagkvällar i Täby Jazzcaf0
Program november - december 2001
411l

Lindgren Grinders.
O
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Miracle Hot Five.
Ungt fiadjazzband från Göteborg

tSnt

Good Morning Blues
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Eh la-bas Jazz Band.
Täbys sYar på Chris Barber

2l12

Fredrik Nor6n Band

Arr.lazzktu66 9rfurfost

.

'IAby t(u[tur- ocfiMusifufrok

. Mefhorgarsfo[an

BÄSTA MEDLEMMAR I JAZZKLIJBB NORDOST!
Det händer ofta att vi i JANO:s styrelse får frågan: "Vad blir det för orkestrar nästa säsong?"
Svaret borde vara: "Det beror på!" På vad då, frågar man sig!
Programplaneringen börjar omkring 5 månader före säsongstarten. Vad vet vi då?
Siikra insånssviirden

*
*
*

Vår stora sponsor Täby Park Hotel erbjuder stan's bästa jazzlokal m.m. under 20 söndagkvällar per år samt ett piano. Vi står för stämningen av pianot (och i lokalen).
Det finns en styrelse på 11 personer som arbetar ideellt, alla efter sin kapacitet och tidstillgång, samt c:a 325 medlemmar.

Administrationen uppgår till omkring20

Vo

av kostnaderna.

Osiikra in sån ssviirden

x

x
x

Kulturbidrag får vi fran Täby Kultur och Fritid, klubbens trogna bidragsgivare sedan
starten 7979, samt från SvenskaJazznksförbundet och Medborgarskolan i Täby. Täby
kulturs bidrag iir störst trots nedskiirningar med 33 7o de senaste två åren. Fortsättning
kanske följer!

Hur sätta ihop ett blandat och publikdragande program med god/trög kvalit6 (speciellt
om bidragen fortsätter att sjunka)? Omkring 80 Vo av kostnaderna dr gager, resor, skatter
och sociala avgifter för banden.
Hur många löser medlemsskap eller abonnemangskort och hur många, inklusive tillfälliga gäster, kommer respektive kväll? Täcks gaget?

spelar varje år ett "nollsummespel" med inriktning att gå med en liten vinst för att alltid
ha ett litet kapital på banken. Det åir inte roligt att starta ett år med tom kassa!

Vi

Hur löser man ovanstående ekvation?

En liten föraning om framtiden vad gäller storleken på kulturbidragen fick vi då Täby
Kultur och Fritid i augusti i år inbjöd alla ideella sammanslutningar i Täby till ett "sponsringsseminarium". Då beskrevs och diskuterades möjligt samarbete mellan ideella föreningar
och niiringslivet.

-Vad gör

vi i JANO för att s?ikerstiilla ett kvalitativt bra 'Jazzmusikkulturutbud" för alla

j azzintres serade

människor i nordöstra Stor-S tockholm?

-Vad kan JANO erbjuda eventuella sponsorer?

-Vad tycker Du? Hör gärra av Dig! Du kanske rent av
"sponsorjägare"!
Varma hiilsningar från er ordförande!

Stig Lind6n
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vill bli vår

sponsor? Eller kanske

aa

TABY JAZZ CAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby
Söndagar kl 18.30
gitarristen Christer Palmqvist - "en av de
bästa gitarristerna i viirlden just nu", säger
Börge om honom. Christer Palmqvist
spelar också i Monday Night Band, vilket
tyder på stora kvalifikationer. Band ledare
Börge, basisten och sångaren Jan
Landegren och trumslagaren och sångaren
Jim Ellis iir gamla rutinerade rävar i underhållningsbranschen - tillsammans utgör de
tillvardags huskompet på "Dancing
Queen". Landegren har ett förflutet med
bl.a Telstars och Ingmar Nordströms
orkester. Ellis, engelsman med stor "soulröst, har spelat med Tom Jones och
liknande stjärnor.

Fredrik Lindgren tp/flh/v o c, B örge
Lindgren org, Christer Palmqvist g, Jan
Landegren b/voc, Jim Ellis dr/voc.
Orgeljazz har varit ett begrepp sedan 60talet. Brother Jack McDuff, Jimmie Smith
m.fl införde en bluesndra, varm och hårdsvängande musik, som fick efterföljare lite
varstans. Hos oss iir välKjell Ohman den
mest framträdande exponenten. Men det
finns andra, som t.ex Börge Lindgren,
beundrare av och v2in till KjeI Öhman.
Börge har satt ihop det hiir bandet, diir hans
son Fredrik spelar trumpet och flygelhorn
och sjunger. Från Malmö har han hämtat

Räkna med fett groove!

Jim Ellis, Krister Palmqvist, Börge Lindgren, Jan Landegren, Fredrik Lindgren
a
J

Niklas Carlsson tp/tb/voc, Olof Skoog
s/voc, Arne Murby p, Martin Landin b,
Martin Filrst dr
Det finns återväxt i svensk jazz, åvent
det s.k ffadjazzlägret. Miracle Hot Five iir
ett exempel på det - samtliga bandmedlemmar åir födda pä7}-talet Bandet bildades 1998. De musikaliska förebilderna iir
Louis Armstrong och Benny Goodman.
Alla fem har spelat med olika tradjazzband
i Göteborg. Niklas Carlsson, som sjunger
och dubblerar pä trumpet och trombon, och
OlofSkoog, saxofonist och sångare, dr
också med i det namnkunniga Second Line
Jazzband. Pianisten Murby, basisten Landin
och trumslagaren Ftirst brukar spela med
Jan Erssons storband.
Miracle Hot Five har en CD ute i handeln
och den har fått mycket positiva recensioner. Bandet går av allt att döma mot en
position bland de allra främsta grupperna i
den hiir stilen. Passa på att höra gruppen,
om ni tycker om tradition och förnyelse!

Ros€

Roou
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Bosse Broberg tp, John Högman ts/voc, Jan
Wcirngren p, Thomas Arnesen g/voc,
Thomas Lindroth b/voc, Björn Sjödin da

Claes Janssonvoc/g.

Det hiir bandet bildades hösten 1961 i
Uppsala, med huvudsaklig uppgift att spela
på studentnationer och liknande i den ärevördiga universitetsstaden och dess närmaste omgivningar. Det var först en kvartett med herrar Wärngren (piano), Lindroth
(bas och sång), Sjödin (trummor) och
Janson (sång och gitarr). Blåsarna Broberg
och Högman och gitarristen Arnesen tillkom vartefter.
Med tiden har ju såvälblåsarna som
gitarrstjiirnan blivit nog så berömda, och
Claes Janson har nått den riktigt breda

publiken, som sångare och skådespelare.
Men fortfarande håller man igång det håir
bandet, som skall till att fylla 35 nästa år.
Det bygger på ett koncept som tydligen
håller: Bluesmusik framford pä jazzens
sätt.

Vi hälsar med glädje Good Morning
Blues tillbaka till Täby Jazzkaf1.

Björn Sjödin, Thomas Arnesen, Thomas Lindroth, JanWcirngren, John Högman,
Claes Janson, Bosse Broberg

Bengt Janson cor Carl Hyberg tb, Ulf
Ranhagen cl, Sven-Erik Blom bjo, Lennart
Bohmb, IvarWennborg dr
Eh la-bas Jazzband - "Ellas bass", bildat i
"Ella", d.v.s Ella Gård, för ganska precis
trettio år sedan - iir ett av de diir banden
som bara går och går. Och som alltid når
fram tillpubliken. De åir oförbränneliga! De
har hittat sin stil, de trivs med varandra och
de fyller sin musik med smittande entusiasm, varje gång.
Dessutom var herrar Hyberg och
Wennborg med redan vid vår förenings
födelse, den första Jazzfesten i Tibble
Teater 197 9. De representerar kontinuiteten, kan man säga.
Eh la-bas Jazzband spelar den klassiska
20-talsrepertoaren på det medryckande sätt

som man också kan finna hos Chris Barber
och andra stilexponenter i Storbrittanien
och Australien. Så kom och låt er entusiasmeras!

Vi satsar på musik och kultur
Välkommen!

Medborgarskolan Södra Roslagen
Kryssarvägen 20, Näsby Park
Box 3103 183 03 Täby
Tel 08-54 443460 Fax 08-54 4r'.3470

Carl Hyberg startade Eh-la bas
Foto: AndersWennborg
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Nils Janson tp, Jonas Kullhammar ts,
Daniel Tilling p, Tbrbjörn Zetterberg b,
Fredrik Norön dr.

Trumslagaren Fredrik Nor6n har liknats
vidArt Blakey. Samma kraftfulla trumspel,
samma eminenta förmåga att ständigt bilda
nya kvintetter med de bästa av de unga,
kommande förmågorna. Det första Fredrik
Nor6n Band bildades redan 1978. Mer än
trettio unga musiker har varit med, det har
blivit nio skivor (varav flera på det egna
bolaget Mirrors) och turn6verksamheten

har varit minst sagt omfattande. I Sverige
har FNB turnerat oavbrutet, ibland med
gästsolister som Craig Handy, Jimmy
Heath, Nicholas Payton och Ron Blake.
Finland, Island och Danmark har fått
besök, liksom Ryssland, Litauen, Belgien,
Slovenien och Armenien. Och Indien,
Singapore, Malaysia, Indonesien och
Thailand. I USA har FNB varit inte mindre
än sex gånger.
FNB:s musik kan beskrivas som neo-bop
eller helt enkelt samtida jazz. Fredrik själv
och flera av de övriga bandmedlemmarna
bidrar till orkestermappen.
Ett par pressklipp: "Det kokar av urkraft
och flödar av energi om FNB:s musik".
(H.E Bergman, Sundsvalls
Tidning) "Spelglädjen var rena
knockouten" (Lennart
Blomberg, Göteborgs Posten).

Vi tror att vi har att se fram
emot en underbar säsongavslutning!

Fredrik Norön
Foto: Christer Landergren

TILL JANO
ta till orda som ex-ordförande i JazzkJabb Nordost. Först vill jag tacka för
alla roliga år vi har haft tillsammans i styrelsen. Det blev 10 år och under den tiden hände
Jag

vill

gåirna

väldigt mycket.
Jag har tidigare skrivit en del om det i vår trevliga medlemstidning. Det skall bli hiirligt att
få gå på klubben som gäst och bara njuta. Jag lider visserligen redan av abstinensbesviir. Det
blir en vana att leda en verksamhet som iir så full av spännande händelser.
Stig kommer att fortsätta och jag har helhjlirtat förtroende för honom liksom för resten av
styrelsen som under många år uträttat ett professionellt arbete.
Tack för avskedsgåvan. Stig skrev livslångt abonnemang. Jo man håller tummarna. Vems
liv? Mina mostrar åir nu 90 år och marnma en jättepigg 79-irrng. Hon kör bil, spelar kort,
löser korsord, dricker ett glas vin om dagen och iir familjens hjälp och stöd och kommer
siikert att leva länge än. Om jag brås på dessa kraftkvinnor så måste jazzklubben leva minst
30 fu till. Det hoppas jag och håller tummarna för.

Till alla medlemmar.
Låt oss hjälpas ät att ge styrelsen support och uppmuntran att fortsätta sitt jobb! Vi ses på
Söndagkvällarna och vi v?irvar en medlem var!! Det iir ett bra sätt att fä jazzkJlbben att leva
liingre!
Er tillgivna

tsirgitta Wikarder

Hallå alla JAUO-medlemmail

A. Fr. lO % ael& fd.adso xl
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Sekreteraren funderar
För ungefiir ett kvart sekel sedan började er tillgivne, ständige sekreterare jamma med
instrumentägande entusiaster i Vallentuna och, sedermera, Täby. Snart stötte jag på en mycket
id6rik man med smak för nytåinkande och föriindring. Hans narnn var Magnus Schenström.
Han hade många kontakter, bl.a med ett gäng gymnasister på Tibble gymnasium, som börjat
spela jazz. På 70-talet var det inte så vanligt, jazzen förde ett ganska undanskymt liv, ungdomarna sysslade med rockmusik.
Ni vet alla hur det gick. Vi samlade alla vi kiinde, som höll pä med jazz i de nordösffa
förorterna. Vi hittade etttradjazzband, Alligator Jazz Band, som hade bildats lg0g.Yihittade
Eh la-bas Jazzband, som bildats niir Ella Gård var nytt i början av 70-ta1et. Ungdomarna från
gymnasiet ställde upp med en dragspelskvartett, en kvintett som spelade boplåtar,
tradjazzlätar och egna kompositioner. Ett annat gäng2}-irrngar spelade swing. Vi hade en
mindre sångkör. Kort sagt: Det var mycket blandat! Stolt visade vi upp oss på Jazzfesti
TibbleTeater 1979.
Så bildade vi förening och startade Täby Jazzkafö i en blygsam HSB-lokal i Viggbyholm.
Det fortsatte att strömma till nya musicerande människor i olika åldrar. Christian Spering kom
med en elbas och ett band som hette Öronapoteket. Kay Welander hade med sig Swing
United med Staffan Fischerström. Sven Erik Blom bildade sitt Dixieland Band. Jannes
Karlsson satte upp sittJazzAmbassadors, en föregångare till dagens Holiday In Harlem.
Christian Spering skaffade kontrabas och började sin bana som jazzmusiker. Niklas Will6n
hade flera intressanta jazzgrupper innan han tog upp sin karriiir som dirigent. Det kom även
musiker och grupper av mer proffsigt slag, som giirna ville vara med på lazzkaf€et och de
Jazzfester vi fortsatte att anordna i Tibble Teater under hela 8O-talet.
lazzkaflöt flyttade efter några år till kafeterian i Biblioteket och, efter ytterligare några ar,
till Föreningsgården i samma hus. Våren 1995 frck vi flytta till vår nuvarande lokal, Rotundan
i Täby Park Hotel.
Alla har givetvis miirkt, att det skett en stor föriindring i vår programsättning under åren i
Täby Park Hotel. Förr var det vanligen två band varje kviill och en helt övervägande del av
grupperna var lokala, ofta med fritidsmusicerande nordostbor. Man kan nog säga, att vi har
giort en ganska noggrann inventering av det lokala jazzlivet. Numera iir det oftast ett band per
kv?ill och mestadels etablerade, professionella grupper. Vad som finns kvar från förr iir vår
sffävan attvara ganska stilmässigt breda.
Jag skulle giirna se att vår programpolitik blev offentligt diskuterad, giirna i detta utmitrkta
tidning. PI-JANO bör vara ett forum för alla våra medlenrmar. Alla id6er bör komma fram.
Skriv! Vi meddelar sista manusdag på annan plats i tidningen. Tala om vad ni vill höra mer av,
vad ni saknar, vad ni inte gillar. En fråga, som skulle vara intressant att ta upp, tycker jag, iir
vad man ska göra med en del kvarlevande sekterism bland jazzvännerna. Varför gräver vi
fortfarande ner oss i s§ttegravar, diir "traditionalister" nogsamt undviker "modern jazz" - och
vice versa?

BN

9

TYRESÖ TAZZ& BLUES

TAZZMUSIKENS VÄNNER I
NORRTÄLJE
Ett Glas, Stora Torget,

Norrtåilje

;
'\d

25 oktober kl 19.30
Swing Time fran Uppsala. Kvintetten som
specialiserat sig på "Dansant gladswing"
a la Benny Goodman, Putte Wickman och
Reinhold Svensson. Består av Torbjörn
Wikner på vibrafon, Jan Johansson piano,
Åke Johansson träblås, Erik Ojala bas och
Hans Ekberg Trummor.
8 november

kl

Masten

Torsdag den29 november
iir det stor tävling i jazzsångpå Forell
scenen i Tyresö C. För fjiirde året i rad
ordnar jazzklubben denna tävling, som

19.30

våinder sig till icke etablerade jazzsångare i
alla åldrar. Tyresö Jazzband ackompanjerar
de tävlande och ställer också upp

för

tappning.

Anders Alm trakterar nu saxen samtidigt
som han svarar för ett antal sanginslag.
Bandets begåvade ffombonist Hans
Brandgård, utbrister numera också i sang.
22 november kl

repetition före tävlingen. Kvalificerad jury
finns naturligtvis och det utdelas priser och
diplom.

19.30

v

v

Sista anmälningsdag den 20110, anmälan
Jörgen Toresson 712 67 53 eller
Stephan Lindstein 742 63 30. Mera info på
klubbens hemsida eller ordförande Sune

till

City Jazz Orcestra. En nybildad City Jazz
orcestra gästar oss då med glad swing och
latin musik under ledning som förr av
Anders Dahlström på sax, med den nya
vocalisten Eva Sederholm samt Raymond
Karlsson på guitarr, Stig Jansson bas och
Tore Randin drums. Hiirutöver en hemlig

gästartist.

Salonger

13 december Stadts
Laciajazz med julbord

New Orleans Express underhåller, fri

3A, nåira Tyresö Centrum.

Måndag L2 november kI19.30
spelar Miracle Hot Five på restaurang C3L,

Mississippi Seven. Bandet som åir välkåint
för norrtäljeborna iir nu tillbaka i en lite
annan

& Blues håller till i Restaurang
C3L, Masten, som ligger vid Industrivägen
Tyresö lazz

entr6!
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Linder 712 61 68.
Efter tävlingen spelar Putte Wickman,
Svante Thuresson och Claes Crona Trio.
Onsdag L2 december kl 19.30
Luciajazz med §resö Jazzbandoch
jazzallsång,C3L, Masten.
För att komma till Restaurang C3L kan
man ta bussen, Linjerna 872, 873 eller
875, från Gullmarsplan. Stig av vid hpl.
Industrivägen.

,
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Avgifterna hösten -01
Hej

Medlemsavgift/halvår
Abonnemangsavgift/tralvår

150,-

350,60,120,-

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 dr.
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 musikantvåinner en
himla massa julsånger, mest svenska.
Jag tror att den blir bra. Hullibulli!
Dicken Hedrenius, medlem i JANO

Medlemsentr6lkonsert

Björns Skivor/Bear Records
Björn Egneby
Box 465

Bidrag till nästa nummer
av PI-Jano önskas senast den 27
december 2001. Skickas till red.
Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 Täby
E-post:

128 07

Entr6 för icke

80

-

JANO önskar att många löser abonnemang
av två skäl:
,<
{<

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 kåint till.
Entr6avgiften för medlemmar höjs aldrig
oavsett evenemangets kvalite, vilket diiremot kan ske med entr6n för icke medlemmar. Medlemmar får klubbtidningen
PIJANO samt övrig information hemsänd.
Alla inkomster JANO har går till musikgager, tidningen, administration, pianostämningar samt en liten del till övriga
kostnader. Observera att inga arvoden utgår
till klubbens funktionåirer samt att Täby
Park Hotel står för lokalen.

SKÖNDAL

Ilemsida:
http ://trome.swipnetse/bea rreco rds

e-mail: bear.records@swipnet
tel & fax: 08 - 604 4194

medlem

se

margit. annerstedt@swipnet. se
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Täby Jazz Caf6
Söndagar kl 18.30
Täby Park Hotel

Ordförande:

08 - 506 48300
{.

187 32Täby
Tfn/fax: 08 - 758 91 36

Puben serverar smårätter till
" Jazzpriser" fullständiga rättigheter.

Vice ordf.

*

Mats Blomberg
Vasavägen 10

t87 73Täby

Konstutställning

Tfn:08 - 510 12970

Färdbeskrivning

Kassör/Red.:

Från Stockholm city (17 km)
Med bil: Följ s§ltar mot motorväg E18 till
Norrtälje eller E 4 nomrt motArlanda/-

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

Sundsvall.

margit. annerstedt

E18 - följ motorvägen nomrt mot Norrtälje.
Tag av vid avfarten Täby Kyrkby/Viggbyholm.
Sviing vänster och fortsätt över jiirnvägen, diirefter första vlinster igen vid Badmintontältet
(Marknadsvägen). Vid Statoil bensinstation
sväng höger och

Stig Linddn
Åvavägen 11

följ Kemistvägen till slutet diir

Täby Park Hotel iir beläget.
E4 - följ motorvägen nomrt motArlanda/Sundsvall. Tag av avfart tillE18 nomrt mot
Norrtåilje. Se fiirdbeskrivning E 1 8.
Allmänna kommunikationer: Tag tunnelbana
eller buss till station Tekniska Högskolan. Dåir-

@

swipnet. se

Sekreterare:

Bo Nerelius
Teknikvägen 17
186 32 Vallentuna
Tfn/fax:08 - 511 70669

Övr ledam:

Hans Ling
Nils Andersson
Birgit Litzell

Suppleanter:

Hayati Kaf6
Åke Arell
Per Kjellberg

Inger Sevelin

ifran avgår Roslagsbanan mot Täby regelbundet under hela dagen. Tag linje mot Österskiir
och kliv av Station "Galoppfä1tet", sedan följer
Du Kemistvägen till slutet dåir hotellet 2ir
beläget (ca 10 minuters promenad).

JANOs adress: Täbyvägen 258
187 50 Täby, tfn: 08 - 510 503 20

v^LL€N?lJt\t4

JANOs postgironummer 19 25 83 - 3
JANOs medlems- och entr6avgifter:

*

Medlemsavgift/halvår

150

kr

* Abonnemangsavgift/halvår 350 kr
* Medlemsentrd/konsert 60 kr
* Entr6 ftir icke medlem 80 - 120 kr
En av fördelarna med att vara medlem i JANO
iir givetvis rabatten på entr6avgiften till Täby
Jazzcaf|. 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.
sTocxl{o{tt
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