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Populär information
från Jazzklubb Nordost
Argång 25 Nr 1/2003

Välkommen attmöta
musikvåren 2003!
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tillönskas JANOs medlemmar och alla övriga
som besöker Täby Jazz Cafe!

ågra nyårslöften? Nja, det har jag aldrig

trott på! Det är så tråkigt nrir man
tvingas bryta dem av någon anledning.
Dä Jazzklubb Nordost bildades i april
1979 angavs i stadgarna åtta syften, och de står
fortfarande kvar. Av dessa syften kan fyra

))

JANO zir numera i mycket begriinsad
omfattning en arena för de lokala grupperna.
Publiken har föriindrats och innehåller få lokala
musiker. Den lokala jazzmusikverksamheten har
minskat starkt i Täby, och man kan med fog säga
att JANO misslyckats med stimulanssyftet.
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attfriimjajazzinffesset,iförstahandi
Stockholms nordösfra förorter
attverkaför ökat stöd tilljazzgrupper
och improvisationscirklar
att skapa möjligheter för invånarna

i

nordosfiegionen att hör alev ande jazzmusik
att skapa fler arbetstillf?illen, i första hand

f&

jazzgntpper med anknyuring

till

nordosffegionen.

Hur har det blivit?
JANOs husbandspianist Tommy Larsson skrev
1999 en uppsats i musikvetenskap vid Stockholms universitet me d ttteln Jazzklubb N ordo st.

första tjugo åren. Från källare till salong.
Han viinde sig i en enkät till före detta och då-

De

varande styrelsemedlemmar med lang erfarenhet
med följande uppmaning: Jämför JANOs verk-

))

Proffsbandharihögre gradengagerats. En
av orsakerna kan vara att publiken lätt "fröttnar"
på att endasthöra lokala förmågor; proffs lockar
alltid större publik och ger diirmed högre intiikt.

))

Utbudet åir naturligtvis bredare nu niir vi har
en annan ekonomi. Hade vi inte vuxit och utvecklats hade vi nog inte haft någon publik idag.

Ja, så har det blivit!
Nyårslöfte? Nja.. . JANOs styrelse har dock
forfarande det fasta målet att publiken ska erbjudas levandejazzmusik av godkvalitetoch av
varierande slag, samt att detta ska ägarum i en
tuevligmiljö.
under förutsätftfng att Du
och Dina viinner kommer och lyssnar.

Det iir fullt möjligt

Välkommen

-

till

åLr

2003

-

väl mött!

samhet i år (1998) med de ursprungliga

visionerna.

Varmah?ilsningar

Några av svaren:

Ordförande

Stig Lindön

))

Jagfforatt"klubbkåinslan"medlemmarna
emellan iir mycket mindre nu 2in tidigare. I
Mggbyholm (Viggbysalen) och på Föreningsgården (i Täby C) hade man mycket mindre
publik och det blev intimare iin på Täby Park
Hotel. Man kände varandra bättre. En stor del
av publiken idag åir engangs- eller siillangångsgäster, helt beroende på programmet. Den
trevliga lokalen gör också att de kommer, vilket
de inte skulle göra till en "kd1larlokal".
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2 februari

Jan Kohlin, Ronny Farsund, Patrik Skogh, Johan Setterlind tp, Olle Holmqvist,
Karin Hammar, Mimmi P Hammar; Nlsse Mannerfeldt tb, Ulf Andersson, Klas
Lindqvist, Klas Toresson, Claes Brodda, Alberto Pinton s, UJW p/tb/voc, Andreas
Pettersson g, Tommy Johnson b, Mats Engström dr.

ynamiske trombonisten/piani sten/sångaren
Ulf Johansson-Werre är vid detta laget vida
berömd över stora delar av vzirlden, efter vidsträckta
turnder, åtskilliga skivor, teve, radio etc. Han är en av
de ledande exponenterna för en

traditionell swing/

bebop/mainstream-stil, som går hem brett och som
antagligen kommer att behålla sin fräschör låinge än.

Vi har hört UJW i olika mindre grupper, egna
och andras. För ett drygt år sedan hade det blivit dags
för honom att pröva storbandsformatet. Upprinnelsen

var en konsert tillsammans med amerikanske
trombonisten Phil Wilson i Uppsalas universitetsaula. Sju brass, fem saxar och till deffa UfW Kvartett, dvs

Ulf själv medAndreas Pettersson gitarr,

Tommy Johnson bas och uppsalatrummisen Mats
Engsfföm, som också skriver arr.
Riikna medkraftigt sväng - detta iir ettband
med idel elitmusiker, varav de flesta också iir
höginfressanta solister. En fullt våirdig, festlig inledning på vårens jazzkvdllar.

Ulf Johansson-Werre c)r en av de ledande
exponenterna för en traditionell swing/
bebop/mainstream-stil. För drygt ett år
sedan började han pröva storbands.formatet. Bandet har idel elitmusiker
PiJano 1/03

9 februari

Krister Andersson ts, Bosse Skuba p, Filip Augustsson
Mattias Puttonen dr, Git Skir;ld voc.

b,

it Skiöld har varit i branschen i mer än fyrtio
år. Hon har sjungit det mesta inom populärområdet, men helst jazz.De senaste dugo åren eller så
har Bosse Skuba varit hennes pianist. Det borgar för
ett lyhört samspel.
Nyligen kom en cd, hennes första på tolv ar.
Recensionerna har överlag varit lysande. Jörgen
Östberg i Orkesterjournalen skrev att hon förmår "ge
mening åt de sanger hon sjunger. Hon sjunger med en
sorts lågmzild pondus, som gör att man lystrar.

.

.Git

Skiöld tolkar skivans låtar med en mogen lyhördhet
som verkligen övertygar." Hon vziljer outslitliga
melodier ur den stora standardrepertoaren, och ger
såväl ballader som upptemponufltmer omsorgsfulla
och personliga tolkningar.

Dessutom har de gamlarävarna Skiöld och
Skuba omgett sig med en av Sveriges finaste saxofonister genom tiderna, Krister Andersson, och två av
de bästa yngre jazzmusikema, Filip Augustsson och
Mattias Puttonen på bas respektive trummor.
Bara att sitta ner och njuta, kiira j azzvannert.

Krister Andersson, saxofonist som också rir
en mc)stare på klarinett.
Bosse Skuba har varit Git Skiölds pianist i två decennier
- det borgar.för ett lyhört samspel.
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16 februari

Magnus Lindgren ts, Jonas Ostholm
b, Daniel Fredriksson dr

p, Martin

Sjöstedt

h /f *rirSjöstedt fyllde 24 senast. Han debutelvlrud. ,o..r trettonåring på Täby Jazzkafl, pä

På tenor hör

vi ett av de främsta unga lejonen

duo tillsammans med Micke Skoglund. De senaste
sex åren harhan frilansat och räknas till våra allra

idag, Magnus Lindgren, som vann en Grammis, OJ:s
Gyllene Skiva, för sin senaste skiva (med Radiojazzgruppen). Pianisten Jonas Östholm har spelat med

bästa yngre basister.

FredrikNor6n Band och har också en egen trio.

Martin har hörts med bl a Jan Lundgren Trio,
Nisse Sandström, Stockholm Jazz Orchestra och
Rigmor Gustafsson. Sedan cirka ett ar tillbaka har han
den hiir egna gruppen, som nyligen kom ut med skivan
"Mondeo" (Sittel cd 9294).
Repertoaren går tillbaka på 50-talsjazzen, med
utblickar såväl bakåt som framåt i tiden. Man kan
säga att dagens unga musiker skapar en ny guldålder
för jazzen genom att anknyta till den förra, första

Daniel Fredriksson på trummor har hörts med Jan
Lundgren, Patrik Boman, Karl-Martin Almqvist m.fl

guldåldem.

Missa inte detta

-

.

Martin Sjöstedt Band

kan mcita sig med det mesta!
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23 februari
Blommans Dixi

Janne

Leijd tp/voc, Kaj Sifuert tb, Claes-Göran Sterner
tu. Rei Tideström dr

ss,

Sven-Eric Blom b.jo,

Sten Sandahl

äsongens tradjazzkvot fylls den hiir gången av
Blommans Dixieland Band, en grupp som
funnits nästan precis lika länge somvär jazzförening.
Ständigt lika efterfrågad har gruppen hunnit med
många framträdanden hos oss, men också runt om i
landetoch - påregelbundenbasis - pårestaurang
Louis vid Medborgarplatsen. Även en del utlandsframträdanden har det blivit, t ex i England, som vi
kunde läsa om i förra numret av PiJano.

Vt2}-talsjazz ligger Blommans Dixieland Band
särskilt varmt om hjärtat. Bix Beiderbecke, Jean
Goldkette m.fl. zir stora inspirationskällor.
Trudjazzens vänner missar säkert inte detta.
Kanske även ni andra jazzvänner vill ta en chans? Ni
far det inte tråkigt!

Blommans Dixieland Band: Kaj Sifi,ert, Sten Sandahl,
"Blomman", Claes Sterner, Rei Tide,ström och Jan Leijd.

PiJano 1/03

2 mars
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Bertil Jonasson ts/bars, med Kjell öhman p, Hans Backenroth

b,

Jocke Ekberg dr.

Bertil "Jonas" Jonasson. Bild från omslaget till CDn

,,Turn

Arouncl,, (Four leaf Recor4s, 2001). Foto: Gunnar Holmberg.

ertil "Jonas" Jonasson kommer från västra
sidan av Sverige, men har bott i Västerås de
senaste åren. Han har ägnat sitt liv åt musik, spelat i
dansband och under",zisat.
På kort tid har han kommit ut med två cdskivor, som blivit vil mottagna, och turnerat runt om i
landet. Han odlar en klassisk stil, på tenorsax kan han
påminna om Stan Getz,päbuyton liknar han Lars

Gullin. En annan stor inspiratör har varit tenoristen och
kompositören Erik Nordström.
PiJano'1/03

Benil Jonasson väljer det bästaw jazzreperloaren, kompositioner av t ex Charlie parker,
Sonny Roilins, Lars Gullin och Erik Nordström.
Ballader och bossanova ej att förglömma. Den hrir
kvällen har han valt kvartettformatet, genom att slå sig
salnman med en av landets allra bästa ensembler,

Kjell ÖhmanTrio, med den lysande Hans Backenroth
på bas och den rutinerade trumslagaren Jocke Ekberg, känd från Trio Con X.
J azz i traditionen s huvudfåra !

I

9 mars
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Huskompet: Tbmmy Larsson P, Jan Ottosson b'
Ingemar Biörkman dt

Q*

rurtigt förlägger vi vårens jam mitt i sä-

(och passar päatthaårsmöte timmarna
före). Vårt beprövade Huskomp iir på plats'

LJtong.,

Exponenter för allaiazzstilar, på alla tänkbara
instrument, lir hjiirtligt välkomna, så ock vokalister!

Som vanligt

fri

entr€,till j am'et

!
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Höstjammet
samlade 17 hugade musikanter, som tillsammans
med vårt kompetenta Huskomp skapade en trevlig

kväll.
Jammarna var Olle Nilsson trumpet, Malte
Söderqvist sopransax, Leif Klint, Hans Ling,

Lars Dahlgren, Mats Garberg tenorsax, Horst
Hart tenor och baryton, Kay Welander klarinett
och baryton, Lars Numan, Stig "Stickan"
Sandström bas. Samt inte mindre än fem trumslagare: Mårten Nilsson, Staffan Lundholm,
Arnt Meiler, Berth Vinghammar och Patrik
Christianss6n. Vokalisterna var två: Helena

Malm och Gunnar Bergfalk.
Ett beprövat Huskomp på en beprövad bild:

fr

Björkman, Jan Ottosson ochTommy Larsson'
Foto: Åke Arell

v Ingemar

Den 9 mars rir det dags för
Vårjammet!
PiJano 1/03
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Nya danskvällar
med Sonoral
onora Täby Storband kommer i vår att fortsätta
sin serie med danskvällar på Täby Park Hotel.
Nu på torsdagar i stället! Premiär blir den 30 januari,

En dröm iir attuppnå samma stiimningpåTäby
Park Hoteil Två andra torsdagsdanser under våren rir
27 mars och 8 maj.

kl 20.00.
torbandet gav under förra året fl era konserter,
och har spelat till dans på bl a Nalen dit 650 personer
kom för att dansa och spisa till Sonoras musik.

Svängig och välkänd storbandsmusik utlovas.
Köket serverar dansbuff6. Entr6 för JANOs medlemmar blir 60 kr (ordinarie pris 95 kr).

då dansen börjar
S

Skivmcirket Sonora startades på 1930-talet och spelade in den tidens bcista jazzmusik på stenkakor
Tcibys storband anvcinder - med tillstånd - den cirorika Sonora-logotypen. Hiir på Ttiby park Hotel
hösten 2002. Sonora - Ttiby Storband spelar åter upp till dans tre torsdagskvcillar under yåren!

Hallå alla JANO-medlemmar!
Du får

l0

Vi satsar på musik och
kultur. Välkommen!

tillbehör
och 1 5 7a rabattnär du köper instrument
7o rubattpå notelroch

eller likvåirdig utrustning. Erbjudandet kan ej

kombineras med andra erbjudanden.

,.4\..

* EIås
*Gitarrer
Hemkeyhoard * Tillbehör

meoDorgarsKolan
Hos oss
får du råd.
Dettjänar
du på.
PiJano 1/03

HffiIH'
Arkaden, Täby C. 08-758 99
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Stockholmsregionen, Täbykontoret
Box 3103, 183 03 Täby
Telefon 08-544 434 60. Fax 08*544 43471)
E-post: sodra.roslagen@medtrorgarskolan.se

-Jazz&Blues

Dansa iTäby':

StorbCIffiaru

.,Förenings§fuden, Dalgriind 4,
På

niitet,www,-tyre§oiazzklubb:co1[,,,'

' T,Yresö
,

§tesö C,

iarz &lBlues .Cldb'.biriår,våf1,

sä§ongenmed wåonsda§skvällarkl 19130;:

:

Det blirtonvikt på trad.

Onsdag22januari

:Jackl.id§trömHepCats::::,

r'
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'OrrsdaSl2februari
i i""''"i
,,ThornasAmes0nBand:,,'
Åi e n"'s i; t a: anmdlnin

g s da§

l':

i

i e, ne tlan !,,,

"

Täbys egot storband, Sonora,spelar upp till dans
på Täby Park Hotel torsdagarna 30 janumi; 27
mars och I maj k} 20. Mer om Sonorapåsida 9!

Annonser

Jazz &.Blues Club bjuderinrtill en
tarl tn g om bä sta: nya i azzllåt. Enregelrätt
: kompositionstiivling, d'iif 'det gäller att skxiva en

fJ,resö

I

melodi med svensk ellerengpl§k text,,Kompositionen ska inte tidigare ha publicerq§, frarn*,
ftirts offenttiel eller §pelat§,in på fonog{am,

Kontrabas
Liten tysk tum6bas (plyrood), oöm och
liittspelad, siiljes på grund av ägarens franfiille.
Ring Inger Lundqvist 758 49 63

I

adingsUiOrag.tskåpresenteraspå
notermedmelodi;ha onierochtext, §amt,en
. Aemo*'"spehqgav bidra§et
Bå id ell kassett.
' a*t onsdag' den ]'2'februari'skabidraget
ssen.iiiT:rresö'Iazz
varaklubbon'tillhanda,
' & Blues:club; Boi 160, 1ii $', §iesö'
, , I ,fis*ag den l,l mars frdöri de,åtta
Respektive
'b ästa bidragen på Förffiings gfu den,
upphovsman stårfOr frailfCIrandet med,§ä§ av
vdfr gqrpp,i §öm.i*te ffu överskrida:kvinle{t-'
',

"

A

'
Sviingig trio med djur som spelar. CD-bevis finns''

Bokalivetillparqjjetl

:

Kontakta d.irektör Diiken Hed,renius på
gurgelkott@telia.cam .'

,

formatel Piano" urumrrior och &anläggni{lg'
I finfrq på plats. @i &iilingen spelar tradjazi*
,

bandet Gustens Sviihggiing

;

PiJano 1/03

10

Avgifterna
våren2003

Kal lelse till
O

!r

ärsmöte
Söndag 9 mars 2003
i Täby Park Hotel

kl

Medlemsavgifl/tralvår

16.00

Medlemsentrd/konsert
Entrd för icke medlem
Ungdomar under 20 år gratis entr6

Motioner skall skriftligen vara styrelsen
tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.

JANO önskar att många löser abonnemang

Dagordning:

1
2

av två skåil:

Mötets öppnande
Fråga om mötets behöriga
utlysande
Fastställande av dagordning
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerate, tillika rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse
Resultaträkning 2002-01-0 1
2002-12-31

3
4
5
6
7
8

-

9

Balansräkning2002-L2-3I

10 Revisorernas berättelse
1

1

Frågan om ansvarsfrihet för
avgående styrelsen

Budgetförslag 2003

T2

l3 Nya frågor, motioner och styrelsens förslag

14 Bestämmande av årsavgiftens
15

t6

L7
18
T9

storlek
Val av styrelse
Val av två revisorer jämte en
revisorssuppleant till nästa årsmöte
Val av valberedningskommitt6
till nästa årsmöte
Övriga frågor
Mötets avslutande

PiJano 1/03

kr
350 kr
60 kr
100-120 kr
150

Abonnemangsavgift/halvår

*
x

Aftfåenstampublik
Atttidigtfåinpengartillkassan

Om man tänker gåpå fyra konserter så lönar sig
abonnemang, och ndr man iindå har betalt så kan man
ju tittain utan extrakostnad och kanske hittanågon
musik som man tidigare inte k2int till.
Entrdavgiften för medlemmar höj s aldrig oavsett
evenemangets kvalite, vilket dåiremot kan ske med
entr6n för icke medlemmar. Medlemmar får klubbtidningen P iJano sarrfi öwig information hemsiind.
Alla JANOs inkomster går till musikergager,
tidningen, adminisffation, pianostiimningar samt en
liten del till öwiga kostnader. Observera att inga
arvoden utgår till klubbens funktioniirer samt att Täby
Park Hotel står för lokalen.

JANOs styrelse
Ordförande

Stig Lind6n

Vice ordförande

Mats Blomberg
Vasavägen 10

Åvavägen 11
187 32Täby
TeUfax:08-758 91 36
e-post: stig.linden @ telia.com

18173Täby
Tel: 08 - 5 10 129 70
e-post: mats.blomberg.taby

Så här hittar du oss
Fran Stockholm city (17 km).
Medbil: Följ skyltar motmotorväg E18 till Norrtäje
eller E 4 nomrt mot Arlanda/Sundsvall'

följ motorvägen nomrt mot Norrtälje' Ta av
vid adarten Täby §rkbyA/iggbyholm' Sviing vänster
och fortsätt över jiirnvägen, dzirefter första vänster
igen vid Badmintontiiltet (Marknadsvägen)' Vid
Statoil bensinstation svzing höger och följ Kemistvägen till Täby Park Hotel.

Kassör/

Margit Annerstedt

Redaktör

Täbyvägen 258
187

-

5 10

503 20

e-post: margit.annerstedt@swipnet.se
Sekr./

Bo Nerelius

orkesterbokare

Teknikvägen 17
186 32Vallentuna

TeVfar 08-511 70669

följ motorvägen nomrt mot Arlanda/Sundsvall'
Tag av avfart tillE18 nomrt mot Norrtälje' Se fiirdbeskrivningEl8.

Övriga

Hans Ling

ledamöter

Nils Andersson

M e d allmdnna kommunikationer : Ta tunnelbana
eller buss till station Telariska högskolan' Diirifran
avgår Roslagsbanan mot Täby regelbundet under
heia dagen. Ta linjen mot Österskair och kliv av på
station "Galoppftiltet". Sedan följer du Kemistvägen
till slutet deir hotellet eir beläget (ca 10 minuters

Suppleanter

E4

promenad).
vÅLL€N?tN^

telia.com

50Täby

Tel: 08

ElS

@

BirgitLitzell
Hayati Kaf6
Åke Arell

PerKjellberg

MiaWallin
BengtPalmgren

JANOs adress är TäbYvägen 258,
187 50 Täby. Telefon 08 - 510 503 20

Postgiro: t9 25 83 - 3
Hemsida: vrww..iano.nu
JANOs medlems- och entr6avgifter
står på föregående sida. En av fördelarna
med att vara medlem i JANO iir givetvis
rabatten på entrdavgiften tillTäby Jazzkaf€.
Samt förstå s attfä PiJ ano hemibrevlådan.
Som JANO-medlem får du också
rabatt nåir du besöker andra SJR-anslutna

klubbar i Stockholmsområdet- detfinns ett
tiotal. Se exempel På sida 10!

sTocxl+ot-å
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