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H.A.\M.S och Tommy

Larsson Kvartett
2

5 september

En kväll med Povel
Ramel och Svensk

Ramelorkester
2 oktober

I6 oktober

Piotr Lemancalk
KVaftgtt - en band i vcirtdsktass!
2

Andreas Pettersson
Kvartett: Gullin on
Guitar

3 oktober

Jesper Kviberg
Social Club of Music
-

grciddan av den yngre eliten!

TÄBY JAZZCAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby
Söndagar kl 18.30

,

Arr. Jazzklubb Nordost

-

Täby

Kulnr- och Mysilcskola

-

Medborgarskolan

25 september
En kväll med Povel Ramel!!
Svensk Ramelorkester med Gösta Hägglöf
och urpremiär för Förnyad Povelpratstund - nu med musik!
Svensk Ramelorkester Bent Persson tp/althorn/tb, Hans Brandgård tb/voc, Gustav Lind tb, Anders Alm
cl/bcl/voc, Pelle Larsson p, Jacob Ullberger g/bjo, Tomas Ekström b, Douglas Sandor dr Gösta Hrigglöf
i

d e /ko nfe r en c i e r /p ro du c e n t.

Förnyad Povelpratstmd'. Povel Ramel samtalar med Stephan Lundin tillsammans med Niklas Sundön acc,
Mikael Ramel g och Backa Hans Eriksson b.
Foto: Angelica Engström

På;:r;:::Hjä111,.,
kom-

I
som fordjupar sig i stora
positörers samlade verk. Jan Lundgren
har gjort skivor ägnade Victor Youngs
och Jules Stynes musik. Här pä lazzkaf6et har vi kunnat presentera Ulf
Johansson Werres Gershwinprogram
och Jan Adefelt har gjort kvällar ägnade
åt Ellington-Strayhorn respektive
Charles Mingus.
Nu kan vi starta vår höstsäsong
med inte mindre än två sådana temakvällar. Den forsta av dem har Povel
Ramel som samlande nanm.
Vi inleder med en orkester som
Gösta Hägglöf kläckt id6n till och satt
samman. Åtta framstående instrumentalister ur Sveriges classic jazz-vårld

spelar Povel Ramelkompositioner i
arangemang av Bent Persson. Om något kan beskrivas som klassiskjazz
är det Povel Ramels låtar, framhåller
Gösta Hägglöf. Deras musikaliska kva-

liteter har kanske skymts något av de
glimrande geniala texterna. Nu kan det
vara dags att sätta fokus på musiken.
Och efter denna overtyr har vi den
omåUliga glädjen att kunna presentera
Mästaren själv i egen hög person! I fiol

gjorde Povel Ramel en turn6 tillsammans med estradören Stephan Lundin.
Programmet hette Pratstund med Povel
och det bestod av Povels svar på Stephans frågor. "Povels musik och texter
har alltid funnits med under mina år
som re\,yamatör och nyfikenheten på
hur Povel tänker och arbetar fram sina
låtar gav uppslaget till denna mini-

show", forklarar Stephan Lundin.
Nu har det blivit en fortsättning, en
"Förnyad Povelpratstund", där vi inte
bara får höra Mästaren berätta, imitera
och forklara utan också i viss mån använda pianot. Kvällens foreställning är
den forsta i en turn6 som kommer att
omfatta åtta svenska städer under september och oktober. En urpremiär!

Povel Ramel och Stephan Lundin.

Vi kan baratacka och hälsa en av
landets vitalaste åttiotreåringar varmt

välkommen!

-

Se även sida 7!

Svensk Ramelorkester. Åtta framstående instrumentalister ur Sveriges

classic jazz-vrirld spelar Povel
Ramel-kompositioner i arrangemang
av Bent Persson.
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2 oktober
And re a§',P6tte r§s o ni Kva rtett

:

Gullin on'Guitar
Andreas Pettersson g, Daniel Tilling p, Hans Backenroth b, Joakim Ekberg dr

ndreas Pettersson har blivit en
^
A gunrtu ofta sedd gästpå Täby
L LJazz.kaf,6. Han kommer alltid i
nya intressanta konstellationer, oftast
med egna grupper. Han harnumera ett
rätt långt och meriterande musikerliv
bakom sig. Hans åttonde skiva i eget
namn kom i början av innevarande år.
Den heter Gullin On Guitar, precis som
kvällens konsert. Det är den forsta skivan han gör for ett stort multinationellt
bolag, vilket innebär distribution även
utanfor Europa.
Man kan tänka sig att skivan kommer att mottas väl inte minst i USA.

Den innehåller enbart kompositioner
av Lars Gullin, och Gullin var en av de
första svenska jazzmusiker som blev
positivt uppmärksammad over there det skedde redan på 50-talet. Man kan
också tänka sig att många yngre, som
inte hann med att uppleva Gullin under
dennes livstid, nu kommer att upptäcka
hans underbara musikaliska universum.
Just det är också en av Andreas
Petterssons uttalade ambitioner. Han
var själv bara tolv år gammal när Gullin
gick bort. Han lyssnade inte ens pä jazz
i sin tidiga ungdorq det var Jimi
Hendrix som gällde, ganska länge.
Innan han träffade Sahib Shihab på en
sommarkurs utanför Umeå på 80-talet

E
o

ö
o

I
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och började orientera sig mot den musikform som nu är hans.
Andreas Petterssons forsta möte

med Lars Gullins kompositioner
skedde under hans tid med Visby Storband. De spelade Gullinverk i arrangemang av Bernt Eklund och det fick
Andreas att, som han uttrycker det "gå
ner for räkning". Lätt att forstå, formodligen har de flesta av er som läser
detta ett väldigt levande minne av det

forsta mötet med Lars Gullin - for de
flesta är det nog lika starkt som första
mötet med Armstrong eller Charlie
Parker.

"Lars Gullins låtar borde höra till
jazzens standardrepertoar i Sverige och
spelas mycket oftare", har Andreas
Pettersson sagt i en intervju med Alexander Agrell i Sydsvenska Dagbladet.
Han har uttryckt den tanken flera
gånger och han har också berättat vad
han tror ligger hindrande i vägen:'En

alltfiir stor och djup vördnad for Den
Store. En lite missriktad respekt, som
tar sig uttryck i att man nästan alltid
framör Gullins lätar pä exakt samma
vis som i originalinspelningarna, samma tempon, salrlma tonarter, nästan
obligatoriskt en barytonsax i melodistämman etc. etc. Dags nu, tycker
Andreas att pröva ett friare forhåll-

ningssätt. Att visa sin vördnad och respekt genom att tränga djupt in i kompositionerna, göra dem till sin egendom
och ge dem en egen, personlig tolkning. Det är precis vad som skett. Gullin On Guitar är resultatet av närmare
ett års forberedelser, som bl.a omfattat
en grundlig genomlyssning av större
delen av Gullins inspelningar. Det är,
har han sagt, det album hanjobbat hårdast med och det som han investerat
mest i känslomässigt. Resultatet är,
enligt många kvalifi cerade bedömare,
lysande.
'När jag spelade for Gullin-sällskapet i Visby fickjag stående ovationer," säger han till Mårten Henneus i
Dagens Nyheter. Och tillägger: "Samtidigt var det någon som sa att min skiva
inte skulle uppskattas av alla Gullin-

anhängare." Så är det naturligtvis.
Andreas Petterssons initiativ innebär något radikalt nytt, han bryter konventioner som rotat sig under decennier. Ni får komma och lyssna och
döma själva. Missa inte detta, det rir

lite av historiens vingslag!

Andreas Pettersson på JANOs
Jazzkaft i september 2000.

9 oktober

Vcillromna åtetr

H.A.W.S och
Tommy Larsson Kvartett

kira jazzvcinner!
I ntligen får vi se och höra Povel
llRamel päTäby jazzcaf6, en länge

H.A.W.S: Nils Andersson tp/flh, Horst Hart bars, Ulf Schmidt p,
Karsten Wedel b.
Tommy Larsson Kvartett: Dan Gillberg as, Tommy Larsson p,
Micke Eriksson b, Arne Elsön dr

I Tu bereder vi plats på scen for
l\l *. tokaia grupper: grupper av
I \ det mer ambitiösa slaget. som
inte nöjer sig med attleyapå det lilla
de hann lära sig i ungdomen utan arbetar vidare och lär sig mer och mer
genom åren.
Nils Andersson från Täby har slagit folje med musikanter från det havsnära landskapet kring Waxholm. Han
själv, Karsten Wedel och Horst Hart
brukar oftalätahöra sig pävära jam.
I den andra gruppen sitter själva
"huspianisten" Tommy Larsson. Bakom

azzlJubb Nordost bildades en gång
i tiden av och for våra lokala
grupper. Det är självklart atl de
alltjämt ska ha sin plats i vår programsättning (inte bara de lokala tradbanden). Särskilt som det är så roligt att se
hur mycket de lokala musikanterna har
utvecklats på de tjugosex år som gått
sedan vi började!
Foto: Äke Arell

trummorna i hans kvartett finns en riktigt gammal räv, Arne Els6n, med rötter

i Sundsvall. Han var igång

redan på 50-

talet. Han spelade med Åke Jönssons
utmärkta orkester och vid ett tillf?ille
var han med och kompade med den äran
Lars Gullin i en radioutsändning. Något
yngre är Dan Gillberg, som var med på
den lokala nordostscenen på 80-talet
och nu är tillbaka efter några lärorika år

i USA.

H.A.WS foreträder en cool stil,
inspirerad av den kaliforniska s.k västkustjazzeu Tommys grupp bränner med
en lite hetare intensitet. Man kan komma att tänka på t.ex Art Pepper ibland
när man hör Dan Gillberg.

Nils Andersson, kinge en
av de mer aktiva i JANO,
rir A:et i HAWS.

Stockholmsregionen, Tiibykontoret
Box 3103, 183 03 Täby
Telefon 08-544 434 60, Fax 08-544 434 70

E-post: sodra.roslagen@medborgarskolan.se

närd dröm. Naturligtvis har alla medlemmar och andra besökare sina personliga önskeartister. JANOs programid6 ärju att bjuda på så omväxlande
jazzmusik som möjligt. Viktigt är inte
minst att ge nya och lokala band chansen att bli upptäckta. Inte så sällan kryddas dock programmet med någon eller
nägra av de stora inom svensk j azz, men

också av internationella storheter.
Sommaren är kort, men många
finner vägen till de orter i landet som
sjuder av jazz under sköna kvällar. Hösten har det goda med sig att nu blir det
mer jazz i Täby igen. Nu får ni chansen
att höra eventuella favoriter i repris på
hemmaplan och kanske hiffa nya.
Efter vårfinalen den 17 april med
prat- och sångglada Babben Larsson
och Täby Sonora storband återstod for
Margit Annerstedt, Bosse Nerelius och
undertecknad aft deltaga i äretsjazzriksdag. Den ägde rum i den vackert
belägna Höga Kusten-staden Örnsköldsvik den 13-15 maj. Där stod

Perdido Jazz&Blues-klubb lor god mat
och svängig underhållning. Mesta tiden
gick åt att diskutera bl.a Svenskajazzriksörbundets handlingsprogram
2005-2007 och forslaget att proklamera 2007 som ett Jazzens är.
Ett återkommande inslag på dessa
sammankomster brukar vara att minnas
de musikantvänner som lämnat oss
under året. Denna gång kändes det omskakande atl Monica Zetterlund sä
brutalt och oväntat tagits ifrån oss just
dagen for mötets öppnande. När hon
gästade JANO for ett tiotal år sedan

kom inte alla in. Och många av oss
minns den oforliknelige pianisten och
underhållaren Charlie Norman's konsert hos oss for knappt ett år sedan. Vi
i JANO har anledning tacka dem båda.
Nu ser vi fram emot fortsatt gott
samarbete med Täby Park Hotel och
Claes Anerud och hans vänliga medarbetare. Nytt for hösten blir att serveringen inte ser likadan ut va4'e gång.
Det som alltid finns att köpa är
allehanda drycker, mat från pubens ordinarie Silk-matsedel, smörgåsar och
kaffebröd. Vissa kvällar, då vi väntar
stor publik, satsar också hotellet större.
Alla är varmt välkomna till Jazz:
klubb Nordost på Täby Park Hotel
i höst!
Per Kjellberg
PiJano 3/05

16 oktober

Piotr Leman czyk Kvartett

Göran Larsön ts/ss, Dominik Bukawski vib, Piotr Lemanczyk b, Tomasz Sowinski dr.

öran Lars6n bor i Helsingfors
sedan några år tillbaka. Vi har
senast hört honom med wå

olika upplagor av hans Helsinki CityJazz, ibäda fallen med ytterst intressanta musiker, t.ex basisten Atro "Wade"
Mikkola och trumpetaren Alan Matheson (okt 2000) och tenoristen Raivo
Tefanu (okt2oo3).

Nu kommer han igen med tre polska musiker som helt enkelt är något
alldeles extra. Vibrafonisten Dominik
Bukowski, som är en mästare med fyrklubbspel, har spelat mycket i hemlan-

Göran Larsön spelar tenor- och
sopransax. Han ser sig sjtilv som "en
Irink mellan den gamla jazzstilen med
rötter i 1950-talet och unga, talangfulla musiker som Piotr, Dominik och
Tomasz".

Hammondorgel
Yamaha med 2 inbyggda högtalare,

2 marlu;aler om vardera tre och en
halv oktav, fotpedaler med en
oktavs omfång, och trummaskin.
Förmånligt pris! fung Birgitta
Andersson, 756 97 40.

det men även i Tyskland och Sverige.

Kapellmästaren, en komplett superbasist av läckraste slag, har spelat med
bl.a BB King och turnerat i Tyskland"
Sverige, Ungern och Israel. Han finns
på drygt 15 cd. Det gjordes en demo
med Piotr Lemanczyk Kvartett (som vi
nappade på) och den fick en del spelning i radio.
Det har resulterat i att skivan nu
är utgiven av ett reguljärt skivbolag och
alltså bör vara tillgänglig i handeln.
Köp den, och om er skivhandlare inte
har den kan ni nog fä den via nätet.
I oktober 2004 var kvartetten på
klubben Jazz ON i Nyköping. Tidningen
Folkets recensent Frida Jansson skrev
då: "Hoppas ingen upptäckte det. För
det såg troligen hemskt fånigt ut. Mitt i
sista låten fore paus kommer jag nämligen på mig med att lyssna med öronen rakt ut och hakan så långt ner aff
munnen är vidöppen --- Tenoristen
Göran Lars6n har --- ett stort och mäktigt tenorsaxsound med auktoritet --ett som har skönt mörk klangbotten --Bukowski verkar ha snillrikt lätt for
blixtrande improvisationer men också
for sparsamma men djärva klanger i
ackordspelet --- När basisten Piotr
Lemanczyk tar över är det bergstopparna som gäller från böq'an --"

Till er som brukar

BIue House Jazz
Jazz

i Stockholms Konserthus *

Holse Jazz" , säger dom att det blir.
Närmast fredagarna 23 september och 14 oktober, kl 19.30.

Hallå alla JANO-medlemmar!
Du får 10% rabatt på noter och tillbehör och
15% rabatt när du köper instrument eller likvärdig

. @rbiudandet kan ei kombineras med andra etbiudandeii;)
:
Gitarrer * Blås * Hemkeyboard * Tillbehör
UtfUStn ing

.1.

ffos oss

trevligt swingband att spela med.
Rjng Bengt Tideström, 070-

Dettjänar
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senaste åren.

"legendarer och uppstickare i Blue

gå på JANOs

jazzkaf6 bara när välkända musiker
spelar: Om ni missar det här får ni
sleylla er själva!

Trumslagare söker
327 65 40.

Dominik Bukowski rir bara 26 år
men tindå rankad som Polens
frrimsta vibrafonist de fyra

får du råd.
du på.

mH*![I
Arkaden, Täby C. 08-758 99

1 1

23 oktober
Jesper Kviberg
Social Club of Music
Johan Setterlind tp, Dicken Hedrenius tb, Magnus Kjellstrand as, Christian Harborg ts,
Charlie Malmberg bars, Calle Bagge p, Peter Forss b, Jesper Kviberg dr
Foto: Ake Arell

esper Kviberg tycks vara många

musikers favorittrumslagare. De
tre fyra senaste åren har han spelat
hos oss i grupper ledda av Gugge Hedrenius, Hayati Kafe (vå gånger). Kari
Sjöstrand, Mimmi Pettersson Hammar
och Bengt-Arne Wallin. Han har på
andra scener backat upp Clark Terry,
Bemt Rosengren, Stacey Kent, Jesper
Thilo, Warren Vach6, Barbara Morrison
- you name it. Dessutom har han hunnit
motta Ronnie Gardiner Award och Egil
Johansen-stipendiet.
Nu träder han äntligen fram som
ledare for en egen grupp. Och vilket
veritabelt rövargäng! Här kan man tala
om de yngre proffsens elitliga.
"Jag har valt de musiker som jag
helst vill umgås med, både på och utanfrr scenen", säger Jesper. Det tycks
vara enbra urvalsprincip. Nu inne på
sitt andra verksamhetsår låter detta
moderna mainstreamband friskare än

det mesta.

Enjoy!

Jesper Kviberg har gristat JANOs
Jazzkafe många gånger rued olika
grupper. Hrir den 24 .februari 2002.

Blommorna kommer

från

qHhTrä@
Ellagårdsvägen 40, 187 45 Täby. Tel 08-79229 20, Fax 08-768 38 50

Öppet mån-f re 1 0-1 8, lör 10-1 6, sön 1 1-1 6
6

Verksamhetsberättelsen
JANO

verksamhetsberättel se
for2004 fanns tillgänglig vid
årsmötet den20 mars i år. Den
finns på JANOs hemsida, och
tägra exemplar kommer också
s

att finnas ilazzkaföets kassa

fiir intres

serade medlemmar.
STYRELSEN

PiJano 3/05

vårjam*"kw§
T\en

20 mars, efter ett trevligl
IJårsmöte i Täby Park Hotel, samlades vårt beprövade Huskomp under
Tommy Larsson och er tillgivne sekreterare (än en gång omvald!) till vårens

jam

session.
Vi hade glädjen att räkna in 14
hugade jammare, flordelade på instru-

ment enligt foljande:
Nils Andersson trumpet, Kay
Welander klarinett, tenor- och barytonsax, Malte Söderqvist sopransax,
Björn Järvheden altsax, Willem
Bleeker tenorsax, Ilorst Hart barytonsax, Erik Svanholm piano, Arne

Vd,§&§e'år
#§§§Me,er*xexxxr
Som JANO-medlem

får

du rabatt

när du besöker andra SJR-anslutna
klubbar i Stockholms-området - det
finns ett tiotal. Klubbarnas progt"am
inJörs i PiJano utan kostnad i mån av

plats. Observera senaste lämningsdag
daturu står på sista sidan!

Jazzmusikens Vcinner
Norrtälje, torsdagar kl I 9.30

:

22 september Hasse Ling and his
Syncopators ofSwing. Rest. Piren
6 oktober Mississippi Seven
med Mama Nelson. Rest. Piren
20 oktober David Lantz kvintett. Rest. Piren

november Jazz Camels med Bent Persson
17 november Sture Synnefors kvintett
1 december (ej klart)

3

Speltiden rir 19.30 22.30.
Plats: Kanvaiera. Kolla g2ima på sajten
unu w. n orr te li ej azz c lu b. s e

Jazzclub Fasching
Septembertisdag 20 David Berger & The Sultans of
Swing
torsdag 22 Stockholm Jazz Orchestra Plays
Thad Jones/Mel Lewis

fredag 23 Karolina Vucidolac,A.lelson Faria/
Ney Conceicao/Kiko Freitas
lördag24 Sven Zetterberg Blues Band
söndag 25 Carin Lundin & Jan Lundgren Trio
fredag3O BobBrozman

Forsell gitarr, Bo Nerelius, Tage
Svedestig och Karsten Wedel bas,

Mårten Nilsson, Bengt Tideström
och Berth Vinghammar trummor.
Den 6 november år det Gustav
Adolfsdag, allmän flaggning och höst-

jam. Böq'a forbereda

er redan nu!

Vi välkomnar särskilt alla blyga
hemmamusikanter som tror att det är
jättefarligt att spela infor vår välvilliga
BN
och initierade jampublik!
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:XLIBRIS

Hos Exlibris iTäby Centrum
hittar du alltid bra iazzmusik.
Välkommen in!

..:

Några Ramelfakta

(kompilerade huvudsakligen efter "Myggans " Nöjeslexikon)

ovel Karl Henric Ramel, fodd 1 juni 1922.
Studerade piano vid Karl Wohlfarts
musikskola. Debuterade som pianist i
Aftonbladets talangtävling "Vi som vill upp" 1939.
Första egna reryn samma år på Källviksbrunn

utanfi)r Västervik. Började ungefiir samtidigt
arbeta som barpianist i Stockholm och hade I 944
46 egen restaurangorkester. Skrev låtar liir b1.a
Lasse Krantz. Fick en dunderhit 1944 med egna
insjungningen av egna kompositionen "Johanssons Boogie Woogie-va1s".
Radiodänsts underhållningschef Per Martin
Hamberg såg potentialen hos den nya unga talangen och gav honom fria händer att f<irnya vårt
lands radiounderhållning. "Föreningen För Flugighetens Främjande" lyste upp vår enda radiokanal 1 945, "Fyra kring en flygel" 1 947. Ett visst
rabalder skapade "Jakten på Johan Blöth" i948
och "Herr Holms öden och Algantyr" 1 950.
Samtidigt spelade Ramel rerypå Södran i Stockholm och Södran i Malmö.
Sommartid gick Flugigheten på tumd i folkparkema. Povel medverkade i Felix Alvos revyer i
Stockholms Konserthus och våren 1 952 satte han
upp on egen Konserthusshow, "Ramelbuljong".
I oktober samma år satte Alvo och Ramel upp
den fiirsta "Knäppuppreryn" på Cirkus i Göteborg. Våren 1953 flyttades Kräppupp till Folkan
i Stockholm och på sommaren gick rer.yn ut över
landet som tältturne. Knäppupp-eran varade i
sexton år; under de liirsta tio åren sågs produktionerna av fem miljoner svenskar.
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En mustig Ramelbuljong serveras 25 septentber
av Svensk Ramelorkester och Povel sjrilt'.
Povel Ramel hann fiirutom revyerna också med
Boy" 1959. Han medverkade
som aktör i sju filmer och producerade, medflorfattade och medverkade i de oftirglöm1iga mästerverken "l rök och dans" I 954 och "Ratataa" 1956.
När de vettlösa styresmännen i Stockholm rev
nedre Klara forlorade Ramel sin fasta punkt,
en musikal, "Funny

Ideon-teatern. Han valde att fortsättningsvis
arbeta i mindre format. vilket ledde till att svensk
krogshow genomgick en underbar ltirnyelse. Två
shower med Wenche Myhre 1 969 och 1976 och en
serie framträdanden med "Sven Olssons trio; vid
pianot P Ramel" under 70- och 80-ta1en. Det blev
publikekord överallt, inte bara i Sverige utan även
i Finland, Norge, Danmark och Island. Han gjorde
också några större satsningar: "Karamellodier"
1 972, "Minspirationer" 1 981 och "Tingel Tangel

på Tyrol" tillsammans med Hasse Alfredson.
Hösten 1992 satte han upp "Knäpp igen!" på
Cirkus på Djurgården.
Listan på kompositioner och andra verk (ltirutom relyer mm har han t.ex skrivit några läsvärda
böcker) är naturligtvis )'ttemt omfattande. För
drygt tio är sedan hade STIM inte mindre än 780
verk rcgistrerade! Hans grammofonkarriär, som
började redan 1 942, har sammanfattats och redovisats på en LP, "Povel Antiqua" och en box med
16 LP, omfattande tiden 1952 I 968. LP:n "Ramels
delikatesser" innehåller material från två scenoch två TV-shower plus "Visor som trillat bredvid". En box om fura LP redovisar "Sven Olssons
trio". På fl,ra LP redovisas radioserierna.
Dessutom finns nytolkningar gjorda av Ramel
själv och andra artister. B1.a har Cornelis Vreeswijk gjorl två Ramel-LP och Ame Domnerus har
glort en. Förmodligen finns åtminstone det mesta
av allt detta numera tillgängligt på cd.
Povel Ramel tillerkändes statlig konstnärslön
blev han ledamot av Musikaliska
Akademien. 1 976 fick han Svenska Akademiens
Kungliga pris, I 988 Expressens kulturpris.
En del påstår att man blir friskare av Povel!
Hans musik är så'hälsofrämjande" au han i höst
I 971 . fuet efter

promoveras till hedersdoktor vid Nordiska högskolan ltir folkhälsovetenskap i Göteborg.
Vårt tips är att JANOs store gäst (den 25 september, se sida 2) mycket väl skulle hävda sig i
en eventuell omröstning om vilka som är Sveriges
mest betydelsefulla män genom tiderna. BN
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Styrelse
Ordförande
PerKjellberg

{

Violvägen 6,186 34 Vallentuna
Telefon: 08 - 511 728 67
e-post: per.kj ellberg@kb.se

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

Kassör/Redaktör
Margit Annerstedt
Täb1wägen 258,787 50 Täby

Telefon: 08 - 510 503 20
margit.annerstedt@glocalnet.net

Sekreterare/Orkesterbokare
BoNerelius
Teknikvägen 17, 186 32 Vallentuna
Telefon: 08 - 5ll 706 69

Övriga ledamöter
Birgit Litzell, Hans Åberg
Anne-Christine Larsson

Suppleanter
Hayati Kafe, Mats Blomberg
Inger Lind6n, Greger Röhr
Yvonne Mellbjerg-Borg

*

Restaurangen öppnar
k!17.30. God matoch
f ul lständiga rättigheter.
Ej

JANOs adress är
Täbyvägen 258, 187 50 Täby.
Telefon 08 - 510 503 20
Postgiro 19 25 83-3.

bordsbeställning!

www.fano.nu

Konstutställning

Medlemsavgiftlhalvär

150

kr

Dito inkl halvårsabonnemang,
alla säsongens konserter 400 kr
Medlemsentr6/konsert 80 kr
Entrö for

Hans Ling

Täby Jaz.Cat6
Söndagar kl 18.30
Täby Park Hotel,
08 - 506 483 00

Avgifterna
hösten 2005

icke-medlem 100-160 kr

Ungdomar under 20 år gratis entrö!
Griller riven kirare med elev(er) i
srillskap!
JANO önskar att många löser abonnemang
av två skäl - att ffi en stampublik och att
tidigt fä in pengar till kassan.
Om man går på fora konserter så 1önar
sig abonnemang. När man ändå har betalat så
kan man ju titta in utan extra kostnad och
kanske hitta någon musik som man inte tidigare känt

till.

Entröavgiften for medlemmar höjs aldrig
oavsett evenemangets kvalit6, vilket däremot
kan ske med entr6n ör icke-medlemmar.
Medlemmar får klubbtidningen PiJano och
ibland annan information hemsänd.
Alla JANOs inkomster går till musikergager tidningen, administration. piano-

till öwigakostnatill klubbens styrelse

slämningar samt en liten del
der. Inga arvoden betalas
e1ler andra frmktionärer.

Täby Park Hotel står ftir lokalen och
hoppas att många tar del av pubens meny.
En av lordelarna med att vara medlem i
JANO är givetvis rabatten på entrÖavgiften
till Täby lazzkafö. Samt ltirstås att fa PiJano
hem i brevlådan.
Som JANO-medlem ffir du rabatt när
du besöker andra SJR-anslutna klubbar i
Stockholmsområdet - det finns ett tiotal.

Så här hittar du oss
A&.TNAA

Från Stockholmcity (17 km).
M ed bil : F ölj skyltar mot motorväg
El8 till Norrt?ilje eller E 4 nomrt mot
Arlanda/Sundsvall.

v^u.€NrL,N^

E 18

rigy nexey

-

ftilj motorvägen nomrt mot

Norrtälje. Ta

av

vid avfarten Täby

§rkby/Viggbyholm. Sväng vänster
och fortsätt över jämvägen, därefter
ltirsta vänster igen vid Badmintontältet (Marknadsvägen). Vid Statoil
bensinstation sväng höger och ftilj
Kemistvägen till Täby Park Hotel.

tcA

gTop

E4
l«ilj motorvägen norrut mot
Arlanda/Sundsvall. Tag av avfart till
E I 8 nomrt mot Nontälje. Se fiirdbeskrivning E1 8.

Med allmdnna konxmunikationer :
Ta tunnelbana e1ler buss

Scrgahomrc
STOCKHOLTT

sTocKHot-s

till station

Tekniska högskolan. Därifrän avgår
Roslagsbanan mot Täby regelbundet
under hela dagen. Ta linjen mot
Österskär och kliv av på station
"Galoppfiiltet". Sedan går du Kemistvägen

till hotellet (ca I 0 min).

Bidrag till nästa nummer
av PiJano önskas senast
den25 september2005.
Skickas tillred.
MargitAnnerstedt
Täbyvägen258
187 50 Täby.
E-post:
margit. annerstedt@glocalnetnet
Tidningen PiJano
utges av Jazzklubb Nordost, Täby.
Ansvarig utgivare: Margit Annerstedt
Tryck: Orion,Täby2005
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