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30 januari

Putte Wickman, Viktoria
Tolstoy & Claes Crona Trio
Trion: Claes Crona p, Jörgen Smeby b, Petur "Island" Ostlund

dr.

i brukar böq'a vår säsong
mednågot extra lyskraftigt. Denhärgången
blir det nyblivne, hyllade 80åringen Putte Wickman och unga
Viktoria Tolstoy. De har visat sig
fungera forträffl igt tillsammans.
Vi har haft dem båda på vått
j azzkafö, men aldrig samtidi gt.
Uppbackade av en av landets
ledande instrumentalgrupper
kommer de säkert att ge oss en
riktig smakstart på det:Uu+åggtrl

Missa inte premicirkvcillen med
legenden Putte Wickman, Viktoria
Tolstoy och Claes Cronas trio!
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6 februari

Gandy Bebop
Catharina Wiborgh as, Johan Lindelius tp'
Andy Fite g/voc, Ivar Lindell b, Mats Jadin dt

" Catharina Wiborgh sPelar
altsax med stor Personlighet

T-t
N
t-J

ft senerationsblandat band
,na.r ledning av Catharina
Wiborgh, som började
spela efter attha sett Christer
Boustedt i filmen Sven Klangs
Kv i n t e t t . " C athanna Wib orgh
spelar altsax med stor Personlighet där det melodiska, behagligt
vackra i musiken har stort utrymme", skriver Uno Pettersson

dcir det melodiska, behctgligt
vackra i musiken har stort

utrymme".

i Dalademokraten.

Catharina är lYcklig nog att
i sin grupp ha en väletablerad
stöttepelare som Ivar Lindell,
somju också sPelade mångaär
med ChristerBoustedt.
TrumPetaren .Iohan Lindelius
och trummisen Mats Jadin är
gamla bekanta, men gitarristen
Andy Fite gör sin debut På TäbY
! azzkaf ö - Han kommer från New
York men verkar sedan nägra ät

regelbundet i Sverige. Det finns
sex CD av honom På New Artist
Records, bl.a en duoinsPelning
med Red Mitchell, som sagt att
Fite har "... A whole different
way to plaY the guitar, and it's

fun§

and it's for real, and it's

fresh... It's totally original."
Gruppen heter som den heter
eftersom den "sPelar det godaste
ur beboptraditionen".
Vril bekomme, kära jazzvrinner!

Belönad

Vår gamle vän musikläraren och gitarristen Peter Wahlberg har tilldelats
Kungliga musikaliska akademiens pedagogpris, 25.000 kronor stort- Grattis!
J
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13 februari

Blommans
Dixieland Band
Jan Trygve tp/voc, Kaj Sifvert tb, Claes-Göran Sterner
Sven-Eric Blom bjo, Sten Sandahl tu, Rei Tideström dr.

ss,

FOTO: ÅKE AFIELL

i tycker det är trevligt med
orkestrar som hittar sin stil
och håller den. Blommans
Dixieland Band hör verkligen till den
kategorin.
Bix Beiderbecke, Jean Goldkette,
Frank Trumbauer är deras hjältar. Bandet har funnits nästan exakt lika länge
som JANO och exekverar sin favoritmusik med oltirstörbar entusiasm, som
också smittar av sig på publiken. Man
kan numera höra bandet regelbundet
inne i stan, men det hindrar inte att vi
gärna har dem hos oss, på hemmascenen!

Banjoisten Sven-Eric Blom,

alias "Blomman".
Blommans Dixieland Band bildades kort efter
JANOs första jazzfest i februari 1979. "Det var

mycket tack vare Jazzklubb Nordost som bandet
kunde bildas", skrev Blomman sicilv i PiJano

nr 3/04.
Bandet har varit med på åtskilliga jazzevenemang,
bland annat naturligtvis på Tciby Jazzkafö. Men

bilden till vcinster cir från Vallentuna Jazzkafe
de,n 4 december 1981.

Allt från originol till lördig ftytksuk!
Broschyrer Tidningor

-

Kuverl -Visilkorl -

Årcredovisningor m.m.

Tryckeri AB

Orib
Tel

08-768 07

80 tox 08-79224 0l

*qx$q.dbmkoran
Stockholmsregionen, Täbykontoret
Box 3103, 183 03 Täby
Telefon 08-544 434 60, Fax 08-544 434 70

E-post: sodra.roslagen@rnedborgarskolan.se

inlo@lryrkeri-orion.se

4
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20 februari

Blues Addiction
Stefan Persson tp, Björn Dahlberg s, Mats Å'lekltnt tb,
Magnus Josephson g, Johan Bendrik org, Pcir Engström b,
Johan Svensson dr Lisa Thoren Forsanker voc.
i har haft några bluesgrupper
pä lazzkaf1et, som Börge
Lindgrens Organ Grinders från
Västerås och (ganska många gånger)
Good Morning Blues från Uppsala.
Och de jazzgrupper som vi har bjuder
ofta på häftig bluessärg,ta till exempel
Cilla Waller i New Orleans Express,
Tessan Milveden

i Evergreenish eller

Kersti Bilström Söderlind i Barfota
Jazzmet Uppmuntrade av dessa
erfarenheter (och dessutom påverkade
av en och annan bluesälskande lobbyist)
presenterar vi nu ett Stockholmsbaserat
yngre band med hammondorgel, tre
blåsare och en fantastisk sångerska.

Gitarristen Mats Josephson, som
gått musikerlinjen på I(MH, bildade
bandet i slutet av är 2000. Han blev
tidigt intresserad genom sin fars skivsamling. Chuck Beny hörde till de
tidiga favoritema. Andra husgudar är
BB King och Elmore James. Magnus
skriver arangemangen och saxofonisten B.jörn Dahlberg arrar för blåsarna.
Bandet har en skiva ute, "Keep On
Doin' It", som blev recenserad av
Lasse Linder i bluestidningen Jefferson. "Här finns potential till något utöver det vanliga", skriver han. Vi instämmer livligt, och önskar alla musikintresserade en häftig bluesaftonl

Blues Addiction cir
ett Stockholmsbaserat yngre
band med hammondorgel, tre
blåsare och en
fantastisk sångerska - Lisa Thorön
Forsanker.

Jazzmusik finns
hos Exlibris
T)
D

B I omrn o rna

komrner

fr å,n

ok}andeln Exlibris i Täby Centrum

armycket välsorterad pa Jazzmusik
av alla slag. Den är - och har länge varit
- stor leverantör av CD-skivor till
JANOs medlemmar.
Exlibris främjar och stödjer
JANOs verksamhet och bidrar med
information om JANOs kommande
konserter.
PiJano 1/05

Ellagårdsvägen 40, 187 45 Täby. Tel A8*7gZ 29 2A, Fax 08-768 38 50

Öppet mån-fre 10-18, lör 10-16, sön 1 1:16

27 februari

Göran Palm &
Uffe Fl ink Trio
Göran Palm acc, Claes Askelöf g, Per Nilsson b,
Uffe Flink dr/voc.
lazzdragspel har funxits med i vår

I programsättning redan från den
rf allra ltirsta Jazzfesten 1979 på
Tibble Teater. Vi har ftirsökt inventera
beståndet av framstående utövare och vi
har hunnit skaffa oss en del favoriter.
Till dem hör dagens artist, Göran Palm

från Bollnäs. Han framträdde ltirsta
gången hos oss i Bibliotekets kafeteria
våren 1984 och har återkommit några
gånger sedan dess, senast i oktober
2001. Åven den gången hade han sin
gamle Bollnäs-bekant Uffe Flink och
hans trio med sig.

6

Göran Palm använder kompositioner av Thelonius Monk, Sonny Rollins
och Charlie Parker. Kdtiker brukar
uppmärksamma hans suverdna instrumentbehärskning. Hans sätt att improvisera har sagts fiira tankarna till enbopklassiker som Clifford Brown. Och vi
vill tillägga att hans sätt att spela bluesklassikern "La Verne Walk" hör till det
man inte glömmer.

Missa ej!
Dragspelsartisten Göran Palm har besökt
JANO flera gånger sedan mer dn tiugo år.
Åven tidigare med Uffe Flink och hans trio.

PiJano 1/05

Kcira
jazzvcinner!
lötsligt känns allt man beVårt bidrag till att göra vinkymrar sig for i vardagslag tern något lättare är att vi jobbar
ganska smått. Vad säger
vidare medvära jazzkonserter på
man efter allt som hände i slutet söndagskvällarna. Vi fick många
lovord for höstens program och
av fiirra året och som mycket
länge kommer att ge djupa avtryck tror och hoppas att också våren,
i vära liv. En liten tröst ftr de
med sin vanliga blandning av
hårdast drabbade är forhoppolika stilar, ska tilltala er medningsvis det deltagande och den lemmar, Jazzkafletspublik.
känsla av gemenskap medbåde
Sedan sist har vär betydelsevårt eget och hela världens folk
fulla samarbetspartner, Täby Park
som kommit till uttryck på många Hotel, byttägare men vi fortsätter
sätt de senaste veckorna.
vårt goda samarbete med Ingela
Musik framhålls ofta av
Lindberger och hennes trevliga
många som en av de fi)reteelser personal och diskuterarjust nu
som i svåra stunder gör livet lite
vissa justeritgar av menyn i riktlättare attklara av. Det fiirunder- ningmotmedlemmarnas framliga medmusiken ärju att den
fiirda önskemåI.
känns rätt i så många sifuationer r /: .
, i .!
ocn nors unoer varen
alltifrån tröst i djupaste sorg till
Jl-ttt
noppas
skratt och glädje i våra ljusäste
per

Kiellberg

srunder.

Käilel*e,
*pf'årsmote
§öndag 20'rnars'20$5' "
k} 16_00' .',
i Täby Park Hotel

,

Motiansr skilll sktifitigen tara
sfiirelsen tillhanda senust fyra'
veekorföre åtsruötet;

Dagordning:
1

2
J

4
,5,

6
7

:8,

Kristallkomp?

§wre§
f_föstjammet den 3l oktober innebar
I len milstolpe ftir vårt rutinerade
Huskomp. Herrar Larsson, Ottosson
och Björkman har skött sin syssla
sedan hösten 1989 * i 15 år! Det brukar
ju kallas kristallbröllop...
Hela 20 jammare hade infunnit
sig, forutom Huskompet. Vi hörde på
trumpet Nils Andersson och Olle Nilsson, kornett Mårten Holmberg, klarinett och tenorsax Bo Vil6n, klarinett
och sång Åke ttinndal, klarinett, tenor
och barytonsax Kay Welander, Malte
Söderquist på sopransax, Dan Gillberg
och Björn Järvheden altsax, Willem
Bleeker, Lasse Dahlgren och Anders

Lind tenorsax, Hans Ling tenorsax
oeh bas, Horst Hart bary.tonsax, Sven
Steneby och Erik Svanholm piano, Ame
Forssell gitarr, Berth Vinghammar

trummor och Karin Hall6n sång.
PiJano 1/05
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Som JANO-medlem

1S
11

får du rabatt

ncir du besöker andra SJR-anslutna
klubbar i Stockholms-området - det
finns ett tiotal. Klubbafftas program
infi)rs i PiJano utan kostnad i mån av
plats. Observera senaste ltimningsdag
datum står på sista sidan!

Blue Diesel Jazz
18 februari Dieselverkstaden vid
Sickla station kl 1 9.00 (barservering fran 1 8.00).
Nils Sandsfföm med Blåsarsymfonikemas

12,

t3
x4
.15

Fredag

Iazzkvartefl

t6

Jazzmusikens Vcinner

Lt

Norrtälje, torsdagar kl 1 9.30

18

:

17 februari Ulf Johansson Werre, Ardreas
Pettersson och Tommy Johnsson Band

mars Sveriges Jazzband
17mars SwingDelight
31 mars TäbySwingGrupp
3

14 april Suss von Ahns Band
28 april MP 5
12 maj Dr Rulles Washboard Band

Plats: Restaurang 'Ex Glas", Stora Torget,
Norrtcilje. Spekiden är kl 19.30 till 22.30.
Mer info på sajten uunu.norrteljejazzclub.se

i
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Avgifterna
våren 2005

Styrelse

t1

Ordftirande
Per Kjellberg

Violvägen 6,186 34 Vallentuna
Telefon:
511 728 67
e-post: per.kj ellberg@kb. se

08

Vice ordförande

-

Kassör/Redaktör
MargitAnnerstedt
Täbyvägen 258,187 50 Täby
Telefon: 08 510 503 20
margit. annerstedt@glocalnet.net

-

Sekreterare/Orkesterbokare
BoNerelius
Teknikvägen 17, 186 32 Vallentuna
Telefon: 08 - 5ll 706 69
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Nils Andersson, Birgit Litzell,
Anne-Christine Larsson

l

Suppleanter

.,.

Hayati Kafe, Mats Blomberg,
Inger Lind6n, Hans Åberg

:'

' ,,P,6gy§1.d"'J§!!§teny*' :',.
,',Fuliständ@råttlgheter
,,,,'Hegtaurän§än öFpfl6i.,','"'
kI17.30
Ei bordsbeställning!
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Övriga ledamöter
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JANOs adress är
Tä$vägen 258,187 50 Täby.
Telefon 08 510 503 20
Postgiro 19 25 83-3.
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150

kr

Dtto inkl halvå rsabonnemang,
alla säsongens

konserter

Medlemsentrdlkonsert
Entre for

Hans Ling
HjulstaTorg 1, 163 35 Spånga
Telefon: 08 760 22 05
e-post: hans.er.ling@se.abb.com

.'.,, TåbJ-Iåzz Gaf6 :-,,

Medlemsavgift.lhalvär

icke-medlem

400 kr
80

kr

100-160 kr

(Jngdomar under 20 år gratis entrö!
Griller civen kirare med elev(er) 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 koshrad och
kanske hitta någon musik som man inte tidigare känt

till.

Entr6avgiften fiir medlemmar höjs aldrig
oavsett evenemangets kvalit6, vilket diiremot
kan ske med entr6n lor icke-medlemmar.
Medlemmar få'r klubbtidningen PiJano samt
övrig information hemsänd.
Alla JANOs inkomster går till musikergager, tidningen, administration, pianostämningar samt en liten del till öwiga kostnader. Inga arvodenbetalas till klubbens styrelse
eller andra funktionärer. Täby Park Hotel står
lor lokalen och hoppas givetvis att många
smakar på "Jazzmenyn" .
En av ltirdelama med att vara medlem i
JANO är givetvis rabatten på entr6avgiften
till Täby Jazzkafö. Samt fiirstås attfä PiJano

hemibrevlådan.
Som JANO-medlem får du rabatt när
du besöker andra SJR-anslutna klubbar i
Stockholmsområdet - det finns ett tiotal.

Så här hittar du oss
Från Stockholm city ( 17 km).
Med bil: Följ skyltar mot motorväg
E18 till Norrt?ilje eller E 4 nomrt mot
Arlanda/Sundsvall.

ölj

motorvägen norrut mot
av vid avfarten Täby
§rkby/Viggbyholm. Sväng vänster
och forlsätt över jämvägen, därefter
fiirsta viinster igen vid Badmintontältet (Marknadsvägen). Vid Statoil
bensinstation sväng höger och ftilj
Kemistvägen till Täby Park Hotel.
E 18

- Ta
Norrtälje.

fiilj motorvägen norrut mot
Arlanda/Sundsvall. Tag av avfart till
El8 nomrtmotNorrtälje. Se f;irdbeskrivning El8.
E4

Med allmrinna kommunikatio
Ta tunnelbana eller buss

ner :

till

station
Tekniska högskolan. Därifrån avgår
Roslagsbanan mot Täby regelbundet
under hela dagen. Ta linjon mot
Österskär och kliv av på station

"Galoppfiiltet".
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istvägen

Sedan går du

till hotellet (ca

Kem-

10 min).
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187 50Täby.
E-post:
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Tidningen PiJano
utges av Jazzklubb Nordost, TäbY.
Art§-\arig.glgivars: §lergil Arynarstedt.
.,' Tlyik:Ar16n,T.äby,p§Aå.,. , 1,:;,:
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