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6 mars

Benny,Golson &
Patrik Boman Trio
Benny Golson ts med Mathias Landaeus p, Patrik Boman b,
Sebastian Voegler dr.

i har haft celebert besök

av
gånger
gäster
några
utländska

genom åren: Warren Vach6,
Wild Bill Davison, Freddie Redd,
Kenny Drew, Scott Hamilton, Buddy de
Franco, Toots Thielemans. Några har
t.o.m kommit två gånger: Chet Baker,
Red Mitchell och James Moody.
Frågan är väl dock om inte dagens
amerikanska gäst ligger bäst till att ta
priset som den mest celebre!
Benny Golson kan se tillbaka på en
drygt fem decennier lång karriär, där
han ständigt varit i främsta ledet. Efter
nyttiga lärospån i Bull Moose Jackson's Rhythm & Blues Band spelade
han med Tadd Dameron, Lionel Hampton och Earl Bostic, deltog i och skrev
for Dizzy Gillespie Big Band 1956-58
och kom med i en fantastisk upplaga av
Ar1 Blakey's Jazz Messengers, där han
bidrog till repertoaren med kompositioner som sedan kom att tlllh&a jazzens standardrepertoar. Nästa steg i
karriären var gruppen The Jazztetmed
Art Farmer och Curtis Fuller. Därefter
har han delat sin tid mellan att skriva
musik for film och T! komponera
beställningsmusik, leda och turnera
med egna grupper och undervisa vid
ansedda musikskolor i USA och vid
musikkonservatoriet i Paris.
Benny Golson är fodd den 25 januari 1929 i Philadelphia. Han fick från
späd ålder underuisning på en rad olika
instrument. Han valde tenorsaxofonen
som sitt hur,udinstrument, inspirerad av
texasfiidde Arnett Cobb, och han utvecklade en melodisk spelstil i Don

Byas'och Lucky Thompsons efterftiljd.
'No tenor saxophonist of the '50s generation has a more buttery sound and
fluent way ofnavigating changes than
Golson", skrev tidningen Village Voice
nyligen. Han har att en standard flor
modemt tenorspel, och många musiker
nämner honom som sin forebild.
Han har spelat in över 30 album
under eget namn och medverkat som
2
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"sideman" på ett mycket stort antal
andra skivor. Hans senaste skiva heter
"Terminal 1" och delar av den är soundtrack till Steven Spielbergs film "The
Terminal", där f.ö Benny Golson har en
mindre roll.
Ändå är det många som anser att
Golsons största insats är den som kompositör. Hans verklista omfattar över
300 kompositioner. Han har skrivit
musik for ett ansenligt antal världsberömda artister. Han har skrivit en symfoni, klassiska pianostycken och en
violinsonat for Itzhak Perlman. Och han
är den som givit oss flerjazzstandards
än någon aman komponeratde jaznnu-

siker, stycken som Blues March,
Whisper Not, I'11 Remember Clifford,
Five Spot After Dark, Stablemates, Are
You Real, Along Came Betty, Killer
Joe och Thursday's Theme, fiir aff bara
nämna de mest kända.
Vi kunde höra Benny Golson på
Skeppsholmsfestivalen i somras. I höstas inledde han sitt samarbete med
Patrik Boman Trio genom en spelning

i Ronnie's Room på Nalen. Nu inleder
han och trion en tolv dagar lång Sverigetum6 med kvällens konsert. En av
lazzens riktigt stora mästare och en
svensk, ung trio av yppersta klass.
Vilken fest!
PiJano 2/05

13 mars

Georgie Fame & Guy Barker
med Claes CronaTrio
Georgie Fame voc, Guy Barker tp, Claes Crona p, Jörgen Smeby b,
Petur "Island" Östlund dr.

FOTO: ÅKE ARELL

^fl eorsie Fame foddes 1943 i
I vleiitr. Lancashire, England.
\-, Haris rär var pianist i ett lokalt
dansband. Georgie började tidigt spela
piano och sjunga, i hemmet och i forsamlingshemmet som 1åg tvärsöver
gatan.

Hans forsta idoler var Fats Do-

mino, Jenl. Lee Lewis och Little Richard. Han slutade skolan vid 15, arbetade i fabrik och spelade på kvällarna
med en lokal rockgrupp. Han blev upptäckt av en samtida rockstjärna, Rory
Blackwell, som ordnade så att han kunde börja spela i London. Han tumerade
med Billy Fury, Eddie Cochran, Gene
Vincent och andra. Tillsammans med
Billy Fury bildade han gruppen The
Blue Flames, som han övertog ledningen av 1961.
The Blue Flames blev husbandpå
The Flamingo Club i Londons Soho. De
§orde sin ftirsta platta 1963. Bandets
stora hit hette "(That's What I Say, I Say
) Yeh Yeh".
I slutet av 60-talet gjorde Georgie
jazzalbum,
ett
uppbackad av Harry
South Big Band. Count Basie hörde den
skivan, vilket ledde till en turn6 196768 i Storbritannien och Europa med
Georgie Fame och The Count Basie
Orchestra. Andra satsnin gar pä jazz var
ett samarbete på duo med Allan Price,
ett album med Hoagy Carmichael-låtar
tillsammans med An-nie Ross, en skiva
med Benny Goodman-musik med Syl-

Georgie Fame har vi
trdffat ftr4 hi)r på Triby

Jazzkaft 1998.

Claes Crona med sin trio

cir också vrilbekanta.
via Vrethammar och, 1989, "A Portrait
of Chet", tillägnad Chet Baker. På
namnkunniga Ronnie Scott's Club iir
Georgie Fame en ofta forekommande
attraktion.
Georgie Fame och Van Morrison
har samarbetat sedan 1989 och gjort
flera skivor tillsammans, bl.a "The
Songs of Mose Allison" från 1996, och
de har framträtt flitigt tillsammans, t.ex
på Skeppsholmsfestivalen. Georgie har
också gjort skivor i New York med bl.a
Jon Hendricks, Steve Gadd, Phil
Woods, Stanley Tirrrentine och Grady
Tate. Totalt har det blivit ett trettiotal
skivor och {orton hit-singlar.
Georgie Fame har alltid varit
mycket populär i vårt land. Han har
också besökt Tfuy Jazzkafö, det var i

januari 1998. Nu är han ute på en tum6
i Norge och Sverige och självklart har
passat på tillflillet att ordna ett återbesök. Den här gången har han med sig
välrenommerade Claes Crona Trio och
en ftir oss ny bekantskap, ttumpetaren
Guy Barker, som beskrivs som en dynamisk instrumentalist och en av Englands främsta. Han har sedan 1990 kontrakt med skivbolaget Verve. Han har
gjort ett flertal CD med egen grupp och
spelat med Gil Evans, Clark Terry
Carla Bley, Quincy Jones, Elvis Costello, Van Morrison, Frank Sinatra och

vi

Liza Minelli.
Georgie Fame gjorde stor succ6
forra gången han var hos, oss och vi
räknar med fullt ös även denna gång!

Hallå alla,,JANo-medlemmar!'
Allt

frin

originol tillfördig try&sok!

Broschyrer
Tidningor

-

- Kuverl

-Visitkort -

Årsredovisningor m.m.

non
Iel 08-768 07

80 ]ox 08-7922401

inf o@tryckeri-orion.se
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Du får 10% rabat{ på'noter och tillbehör'och, .
15Yo rabatt när,du köper instrument eller'likvårdig,
Utfu§tning

Tryckeri
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grbiudandet kan eikombinera* med andra erbiudenden.)'

Gitarrer * Blås n Hemkeyhoard *,Tillbehör
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får du råd.
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Huskompet -
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entrö
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Huskompet: Tbmmy Larsson p, Jan Ottosson b, Ingemar Björltrnan dr
ags for vårt Vårjam. Huskompet står berett att ta emot
jammare av alla de slag: Unga,
gamla och medelålders, nybörjare,
avancerade och mittemellan, tradjazzare, boppare och swingsters, instrumentalister, vokalister och lyssna-re.

Strömma

till,

det

blir garanterat roligt!

Medlemmar i JANO cir ocltså vrilkomna

på vårt årsmöte före jammet!

Har ni hört

oss

förut?

Huskompet med herrar Björkman,
Ottosson och Larsson har skött sin
syssla sedan hösten 1989 - i femton år!

Vi älskar jazzl
Exlibris i Täby Centrum presenterar
två g lädjesprida nde svensk a jazzskivor

Lars Erstrand

!

Live in Japan

Musik ska byggas utav glädjel Vår svenska vibrafonist Lars Erstrand åt<te
2001 till Japan iör att sprida musikalisk glädje tillsammans med musiker från
Japan, USA och Holland. Vi bjuds på många klassiska standards och ett
härligt sväng som garanterat får oss på gott humör.

Arne Domn6rus

I

Best of Dompan

Jazzklassiker och folkkära pärlor från en av Sveriges största jazzmusiker
genom tiderna på en dubbel-CD. Detta är den första samlingen som täcker
Arne Domn6rus hela karriär (1949-2004). Vad mer kan man säga än att
denna skiva hör hemma i varje jazzentusiasts samling.
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EXLIBRIS

Välkommen in och botanisera
i vår omtyckta och välsorterade
jazzavdelning i Täby Centrum!

3 april

Hej igen,

Marian Petrescu &
Andreas Oberg Trio

kcira jazzvcinner!

Marian Petrescu p, Andreas Oberg g, Jörgen Smeby b, Robert lkiz
arian Petrescu är ett av de

klarast lysande stjämskotten
bland yngre j azzpianister.
Född i Rumänien 1970, började spela
vid 4 års ålder, framträdde pä jazzfestivalen i Pori vid 15, gjorde fiirsta
skivan året efter, kom på andra plats i
Martial Solal-tävlingen flor unga pianister 1989, tog fiirsta pris vid en tävling
på Bukarests jazzfestival 1992.
Marian har framträtt pä lazzfestivaler i Montreux, Paris, Bukarest och
Köpenhamn, spelat i Finland, Spanien
och Turkiet med Arturo Sandoval,
Toots Thielemanns, A1 Jarreau, Didier

Lockwood, Ulf Wakenius, Richie Beirach, Tony Williams, Ron Mc Clure
och Lars Danielsson.
Meritlistan är omfattande. Omdömena har varit översvallande. Redan när
han kom tvåa i Martial Solal-tävlingen
kallade en kritiker honom "iazzmtsik-

dr.

ens Vladimir Horowitz". U1f Wakenius,
som ju har spelat med Oscar Peterson,

beskriver Marian Petrescu som "en
korsning av Art Tatum och Peterson".
Särskilt trevligt tycker vi det är att
vi nu får höra den unga jazzkometen
Andreas Öberg, som ju också är en fiirsta rangens attraktion. Han har belönats
med Faschings Vänners stipendium, fått
Louis Armstrong-stipendiet och Albin
Hagström-priset, {iirutom att han två
gånger varit nominerad till Guitar
People's pris.Vi har hör1 honom spela
Django Reinhardt-inspirerad musik
med Hot Club de Suöde. Nu får han
chansen att visa en lite modernare sida
av sitt artisteri, han har bildat en dpamisk trio med vår gamle bekant Jörgen
Smeby på bas och en for oss ny bekantskap på trummor, Robert Ikiz.
Musik på högsta nivå, kåra jazzvänner!

antastiskt! "We love you madly"
Duke Ellingtons berömda tack
till publiken vill man gärna citera
efter Jazzklubb Nordosts lyckade vårpremiär med alltid pålitlige Putte
Wickman, Viktoria Tolstoy och Claes
Crona trio.
Medlemmar och övriga jazzvånner
kom till ett antal av 518 personer - det
var tredje gången vi passerade 500vallen vid en Jano-konsefi. Lill Lindfors drog 574 for nägra är sedan och
Svend Asmussen hade 504 ännu tidigare. Och bäst av allt: ni visade stor
uppskattning och gott humör trots att
det var trångt och dålig sikt på sina håll
och kanter.
Det kändes verkligen bra att komma igång med levande musik efter juloch nyårsledigheten. Helt arbetslösa är
vi dock aldrig i styrelsen. Åven under
uppehållen har vi möten där vi diskuterar och planerar. Kommande nummer
av programtidningen PiJano är ständigt
aktuellt. Där drar Bosse Nerelius och
Margit Annerstedt det tyngsta lasset när

det gäller innehåll och distribution,
medan Åke Bäckman svarar for layout

och grafisk produktion ltire tryck.
Lika spännande varje höst är hur
kommunen ser på vår verksamhet. Trots
nedskämingar inom kultursektom kan
vi 2005 glädja oss åt oftträndrat stöd
från Täby kommun, via Täby Kulturoch Musikskola. Det är också betydelsefullt då kommunens pengar medlor
att vi får en skaplig slant från staten
genom Statens kulturråd. Annars ser vi
ju, sedan många är,Taby Park Hotel,
som vår viktigaste sponsor, men också
Medborgarskolan, Ella Trädgård och
fr.o.m. i år bokhandeln Exlibris i Täby
Centrum drar viktiga strån till stacken.

Vi tackar dem och

er, kära med-

lemmar och publik, ft)r ert stöd och
uppmuntran.

Per Kjellberg

Gkim inte

årsmötet!
Sondag 20 mars kl 16
i Täby Park Hotel

e\

Missa inte den hcir jazzkvcillen med pianisten Marian
Petrescu och Andreas Öberg Trio!
PiJano 2l05

vrilkommen!
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10 april

Niklas O'reland
Swing Collective
Niklas Oreland tp, Daniel Johansson tb, Klas Lindkvist as, Fredrik
Lindborg ts, Daniel Tilling p, Martin Sjöstedt b, Daniel Fredriksson dr

-f 7
K
I\"

ommer ni ihås bandet

Ellingtonz, so*, unde, ledning
Jan Roerett gJoroe ett nylrningsprogram till Duke Ellington och
Billy Strayhom lorra våren? Nu har
trumpetaren i det bandet, Niklas Oreland, fort stafetten vidare och presenterar musik av Ellington, Thelonius Monk
och Wynton Marsalis, samt en del eget
material.
Med sig har Niklas två av de andra
medlemmarna i Ellingtonz, trombonisten Daniel Johansson och trumslagaren Daniel Fredriksson. På tenorsax
hör vi en gammal bekant som senast var
här med sin grupp Matmaduke, Fredrik
Lindborg. Resten av sjumannabandet är
pålitliga exponenter Itir vår wrga jazzelit. Basisten Martin Sjöstedt är en

riktigt gammal bekantskap - han debuterade hos oss hösten 1993, när han bara
var l3 år gammal.

Niklas Oreland säger om sin orkester att den är "ett n1'tt seriöst pro-

jekt inom ung svenskjazz... Jag är övertygad om att denna musik har en bred
publik då den står med benen djupt i
traditionen, samt spelas med en attityd

sitt höstmöte 31 gruppers demoskivor
att ta ställning till. Niklas Oreland
Swing Collective fick högsta poängen

som attraherar ung publik". Han har
säkert rätt. Vårt programråd, som består
av sex mycket kräsna personer, hade vid

i knivskary konkurrens!

Niklas Oreland påpekar att ban-

blik, vilket foranleder oss att än en gång
påpeka attalla under 20 går in gratis
hos oss (vi begär aldrig legitimation).
Ta med er barn och barnbarn,kara jazzvänner!

dets attityd borde passa en yngre pu-

#ffi.ffirc,an
Stoekholmsregioneu, Täbykontoret
Box 3103, 183 03 Täbv
08-544 $4 64. Fax 08-544 434 70
sodra.roslagen@medborgarskolan. se

SONORA Täby
Storband på Nalen
T

ördag den 2 april spelar SONORA
Storband till dans när Nalens

I-,faUy

Vänner ordnar klassisk Nalen-kveill.
JANOs medlemmar kan köpa rabatterade biljetter antingen genom att
teckna sig på beställningslista i JANOs
kassa på Jazzkafeet, eller direkt från

Olle Markström,010-523 21

13.

Mejladress markstroem@telia.com

.
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17 april

Babben'Larsson'mecl
SonoräTäb,tr Storbma
arbro "Babben" Larsson voc,
Ronny Farsund, Martin Lund
berg, Per Håkan Westberg, Axel
Sjöstedt tp, Anders Norell, Sören
Siefert, Jörgen Ersten, Sten Ivarsson tb,
Jan Kling, Claes Hernborg as, Hans
Bergman, Olle Markström ts, Stig
Bengtsson bars, Hjalmar Öhrström p,
Höddi Björnsson b, Roger Palm dr,
Mats Hålling arrlledare.
Om det fanns ett pris for scennärvaro och personlig utstrålning skulle
Barbro Karin Viola Larsson, känd som
Babben, ligga bra till ftjr att få det. Hon
har dessutom en benägenhet att gradvis
avslöja nya sidor av sin begåvning.

Först är hon en ståuppare som gör det
mesta möjliga av sin lantligt gotländska
dialekt. Sen visar hon en särdeles fallenhet flor att karikera vitt skilda människotyper i den skärpta satirkabaren
REA på Börsen. Hon visar slagfiirdighet
i "Parlamentet" och bred allmänbildning i "På spåret". Och nu börjar det gå
upp fiir svenska folket att hon är en
fantastisk jazzsångerska också.

Hon berättar att hon har Victor
Borge som sin stora idol och att om
hon skulle ta med sig något till en öde
ö så blev det Johnny Olssons storband.
Musik har varit ett ledmotiv i hennes
liv, ända sedan hon debuterade som

V#rtr{rffi#fl
.*#';WGw\H{r;$
du rabatt
ncir du besöker andra SJR-anslutna
klubbar i Stockholms-området - det
finns ett tiotal. Klubbarnas program
idörs i PiJano utan kostnad i mån av
plats. Observera senaste kimningsdag
- datum står på sista sidan!
Som JANO-medlem

får

nioåring i foreställningen "Tomtejul" i
Dalhems bygdegård. Hon spelade fiol i
tidig ålder och hade en liten orkester
som reste runt på Gotland och spelade
jazzstandar ds. Hon refrängsj öng med
Glittnes Jazzband från Klintehamn. Hon
har studerat harmonilära och hon har
rest runt i landet och framträtt med
olika lokala storband. I Stockholm har
hon hörts med Oden Big Band, Mats
Holmkvist och Johnny Olsson. Med
vårt eget SONORA prövade hon lyckan
vid en konsert i Nyköping i höstas. Det
gav tydligen mersmak hos båda parter,
ftir nu kommer de till oss och ger vår
fina vårsäsong en praktfull avslutning.
Babben har en mapp med
storbandsarrangemang, ett trettiotal
nummer varav ungeftir hälften är arrade
direkt ltir henne. De flesta är forfiirdigade av Mats Hålling, som också är
med och leder soNonq. denna afton.
Lätama spänner över hela fiiltet från
1920- och 30-talets evergreens till
alster av samtida hjältar som Blood
Sweat & Tears, Stevie Wonder och U 2.
Babben har ett musikaliskt motto
som till forväxling påminner om titeln
på en berömd Duke Ellington-låt:
"Viktigast är att det svänger!"
Så sant som det är sagt med en

Jazzmusikens Vcinner

Jazzklubb Söder

Norrtälje, torsdagar kl 1 9.30
3 mars Sveriges lazzband
17 mars Swing Delight

Söndagarkl 15.00:
13 mars Hacke Björksten med A1f Häggkvist, Jan
Ottosson, Mats Jadin.
3 april Jössel: Göran Östiing ts, Johan Setterlind
tp, Ted Bjurwill g, Mårten Korkman b, John Jöns-

:

3lmars TäbySwingGrupp
14
28
12

april

Suss von Ahns Band

april MP 5
maj Dr Rulles

Washboard Band

Plats: Restaurang "Ett Glas", StoraTbrget,
Norrtälje. Speltiden är kl 19.30 till 22.30.
Mer info på sajten www.norrteljejazzclub.se

Jazzkal6erpå tisdagar kJ I 9.30:
8 mars Git Skiöld med Kvintett
5 april Tessan Milveden Kvintett

Blue Diesel Jazz
Nacka, fredagarkl 19.00, öppet från 1 8.00
18 mars Joakim Milder och Blåsarsymfonikemas

3maj SwingCollective

Storband
5.

Dessutom: Jazz i Haninge Kulturhus, Poseidons
torg onsdag 13 aprit kl 1 9.00: Claes Jansson
tillsammans med Mathias Algotsson Trio.

PiJano 2/05

krind som Babben, ligga bra till ftr
att få det."

liten, liten gotländsk brytningl

Haninge Jqzzklubb

Plats: Folkets hus, Handenterminalen

"Om det fanns ett pris Jör scenncirvaro och personlig utstrålning
skulle Barbro Karin Viola Larsson,

son dr.
24 april (F,j klart)

Plats: Midsommargården vid

T klefonplan.

Jazzklubb Syd
Torsdagar

Efter kl

kl 19.30. Servering flan kl

19.

varje gångjamsession.
Jammare fii entr6 efter kl 21 .
l7 mars Karl Olandersson Kvanell
7 april Kenneth Amström-Dicken Hedrenius
2 1

15 april Gunnel Mauritzson med
Blåsars),rnfonikemasJazzkvartelt

Sextett

Plats: Orkestersalen i Dieselverkstaden, vid
Sickla .station.

Plats: Vår Teaten Farsta C

28

april

Sanggruppen Ambrosia

I

Avgifterna
våren 2005

Styrelse
Ordftirande
PerKjellberg

{

150 kI
Medlemsavgift,/halvår
Dito inkl halvårsabonnemang,

Violvägen 6, 186 34 Vallentuna
Telefon: 08 511 128 67
e-post: per.kj ellberg@kb. se

-

q

alla säsongens konserter 400 kr
Medlemsentr6/konsert 80 kr

Vice ordftirande

Teknikvägen 17, 186 32 Vallentuna
Telefon: 08 - 511 706 69

Övriga ledamöter
Nils Andersson, Birgit Litzell,

, , ,, ,',ft1.17,,.3Q.,':,
Erbordsä3qlilllningl

stämningar samt en liten de1 till övriga kostnader. Inga arvoden betalas till klubbens styrelse
eller andra funktionärer. Täby Park Hotel står
ftir lokalen och hoppas givetvis att många

Hayati Kafe, Mats Blomberg,
Inger Lind6n, Hans Åberg

ffonstutställfiitrg ,,,

smakar pä " J azzbtffört"

JANOs adress är
Täbyvägen 258,181 50 Täby.
Telefon 08 510 503 20
Postgiro 19 25 83-3.

,

!

.

En av fordelarna med att vara medlem
i JANO är givetvis rabatten på entr6avgiften
till Täby lazzkafö. Samt fiirstås attfä PiJano
hem i brevlådan.
Som JANo-medlem far du rabatt när du
besöker andra SJR-anslutna klubbar i Stock-

-

:

gare är bekant med.
Entr6avgiften flor medlemmar höj s aldrig
oavsett evenemangets kva1it6, vilket däremot
kan ske med entr6n lor icke-medlemmar.
Medlemmar {är klubbtidningen PiJano samt

kergager. tidningen. adminishation. piano-

Suppleanter

,

kassan.

övrig information hemsiind.
Alla JANos inkomster går till musi-

Anne-Christine Larsson

,'

,'

till

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 tidi-

Sekreterare/Orkesterbokare
BoNerelius

Frievärd rtazzhuff6"
Fulls,täadi ga iättigheter
Restaurangenöppnar

srillskap!

in pengar

-

,

tJngdomar under 20 år gratis entrö!
Gciller riven lcirare med elev(er) i

två skäl- att få en stampublik och att tidigt få

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

'§öndagar"kl18,30 ,
",.' Täby,Parkflotel,,'
. 08:-.50! 483 0g
,,

100-160 kr

JANO önskar att många löser abonnemang av

Kassör/Redaktör
Margit Annerstedt

' ,, Täby Jazz,Cafå

icke-medlem

Entr6 for

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

I.äno.nu

holmsområdet det finns ett tiotal.

Så här hittar du oss
Från Stockholm city (1 7 km).

Med bil: Följ skyltar mot motorväg
E18 till Norrtälje eller E 4 nomrt mot
Arlanda,/Sundsvall.

18 folj motorvägen norrut mot
Norrtälje. Ta av vid avfarten Täby
E

kyrkby,A/iggbyholm. Sväng vänster
och fortsätt över jämvägen, därefter
fiirsta vänster igen vid Badmintontältet (Ma.rknadsvägen). Vid Statoil
bensinstation sväng höger och ftilj
Kemistvägen till Täby Park Hotel.
E4
ftilj motorvägen norut mot
Arlanda./Sundsval1. Tag av avfart
E I 8 nomrt mot Norrtälje. Se fiird-

-

till

beskrivning El8.

Med allmdnna kammunikationer :

till station
Tekniska högskolan. Därifiån avgår
Roslagsbanan mot Täby regelbundet
under hela dagen. Ta linjen mot
Österskåir och kliv av på station
"Galoppf?iltet". Sedan går du Kemistvägen till hotellet (ca 10 min).
Ta tunnelbana eller buss
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utges av Jazzklubb Nordost, TäbY.
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