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Mera jazz

i sena hösten.

Kom och Lyssna!
4 november

I B november

Jamsession med Huskompet Angeles & Melker och
Kaspar Agnas Trio
En kväll med dubbla konserter!
Först får vi höra en kvintett med en "autentisk
spansk blueskvinnatt.
Sedan en ungdomstrio med lokal anknytning
och som medverkat ien jazztävling på Fasching
"SM fiir Unga jazz-kometer" där de vann ett
festivalpris.
2

5 november

Vårt beprövade huskomp går in
på sitt nittonde verksamhetsår och vi hyser
inte minsta tvivel om att detta jam skall bli
lika omväxlande och kul som det alltid brukar

I kvätl kommer en artist med hela världen som

vara. Mycket välkomna, instrumentalister,
vokalister och kunniga lyssnare!

arbetsfiilt. Utomlands är Ulf kanske den
mest respekterade svenske jazzmusikern i dag.

Dags igen!

I

UIf Wakenius med

Kjell Ohman Trio

2 december

I november

Swingtime Sextett

Gösta Linderholm & the
Trad Brothers
Det blir många multiinstrumentalister i höst.
Denna gång välkomnar vi Gösta Linderholm
till en kväll med en repertoar från New
Orleans till Provence.

Swingtime Sextett från Uppsala harvi glädjen
att bekanta oss med ftir första gången här i
Täby denna kväll. Sextetten spelar genuin
swing med den klassiska Goodmansättningen,
klarinett, tenorsax, vibrafon, gitarr, bas och
trummor.

JAZZKLUBB NORDOST
Täby Park Hotel, Kemi"årr,
30, Täby
Bn

Arr Jazzklubb Nordost

-

Triby Kuhur- och Musikskola

4 november

Jamsession med HuskomPet

Tommy Larsson piano, Jan Ottosson bas, Ingemar Björlvnan trummor.

Dags igen! Vårt beprövade
huskomp går in på sitt nittonde
verksamhetsar och vi hyser inte
minsta tvivel om att detta jam
skall bli lika omväxlande och kul
som det alltid brukar vara. Mycket välkomna, instrumentalister,
vokalister och kunniga lyssnare!

prisvärda evenemang eftersom
det iir gratis. Man skall dtirftr
inte tro att det är mindre bra ftir
det.

I höstas var det en harlig kvall
med många jammare och en lika
entusiastisk publik. Därför gott
folk, slut upp!

Värd ftr jammet blir, precis som
i höstas, vår egen Hasse Ling.
Alla jammare skall ta kontakt
med Hasse, som sedan gör upP
vilka som skall spela och niir det
skall ske. Om flera kommer som
vill spela tillsammans anmäler
även det

till

Hasse.

Tommy Larsson, som leder huskompet, iir en utmärkt pianist och
han har flnt stöd av Jan Ottosson och Ingemar Björkman.
Jamkvällarna är kanske vårt mest

Tbmmy Larsson, som leder huskompet, cir en utmcirkt pianist

Blommorna kommer från

qHhriii@
Ellagårdsvägen 40, 187 45TäbY.
Tel 08-792 2920, Fax08-768 38 50

Tidningen "PiJano"
Utges av: Jazzklubb

Noidost,Täby
Ansvarig utgivare: Margit
Annerstedt
AD/Lay out: Lino ÅOerg

Öppet mån-fre 10-18, lör 10-16, sön 11-16

PiJano 4lO7

11 november

Gösta Linderholm
& the Trad Brothers

Gösta Linderholm cl, g, vo, Staffan Kjellmor tp, co, Kajtek Wojciechowski acc,
Greger Röhr tb, Stig Granberg g, banjo, Hasse Larsson b, Pelle Höbinger tr

-

v

Det blir många multiinstrumentalister i höst. Denna gång välkomnar
vi Gösta Linderholm till en kväll med
en repertoar från New Orleans till Provence. Gösta började spela klarinett i
JazzDoctors och hamnade sedan i SverigesJazzband, därhan 1970 fick en hit
med Brittas Restaurang. 1973 inledde
Gösta sin solokarriiir och har sedan dess
framträtt i många olika sammanhang
- med sina visklassiker, med kvällens
band, med sin fi:u Lena och som storbandsangare.

band som fortfarande existerar. Staffan
har alltså mycket stor rutin vilket måirks
både på hans spel och på hans sång.

trombon hör vi Greger Röhr, var
f.d. styrelseledamot. Kanske fär vi höra
honom spela Bye Bye Blackbird?
Kajtek Wojciechowski, en helt fanPå

På trumpet och kornett hör vi den väl-

Kajtek spelar dragspel, olika saxar och
piano. Hans spel skiftar från smiiktande
vackert till hårdsvängande bebop och
hela tiden med stor humor och glimten
i ögat. För länge sedan var Kajtek med
i bandet Lolas som var kompband till
Fästfolket. Fiistfolket bytte senare namn
tillABBA. Kajtek finns medpåABBA:s
tidiga skivor och påAgneta Fältskogs

Stickan Granberg spelar gitarr och
sjunger och har alltid varit en av stötte-

sjunga och spela mänga kända låtar.
Vem minns inte Rulla in en boll, Waxholms vita rnåsar och Så kom jag till
Provence etc. Förutom attyara sångare
och en hiirlig instrumentalist är Gösta
en riktig entertainer som dessutom värdesäffer en tvåvägs kommunikation med
publiken. Han gillar när publiken är
med på noterna och fdreslår vilka låtar
som skall spelas.

'--,

tastisk person som spelar lika bra som
hans namn är svårt att stava för oss.

ftrsta soloalbum.

Vi kommer att fä höra Gösta och bandet

Gösta håller nu på med ett projekt,
Gospels och Spirituals och kanske fär vi
under kvällen några smakprov diirifrån.
Det som gör artister stora iir ofta deras
ftirmåga att omge sig med skickliga
medspelare och det gäller också Gösta.

cl, ts, ss, as,

pelarna runt Gösta Linderholm.
På bas hör vi välbekante Hasse Larsson. Hasse har många jtirn i elden. Vi

har hört honom ftrra hösten med Georg

Nistor Quintet hos oss, vi har htirt honom spela Brel på Vasan. Det iir alltsä
en man med ett brett register. Som
sångare är Hasse relativt okänd men vi
kanske ffir ett smakprov?

trummor hör vi Pelle Höbinger som
genom åren har varit den självklara
trummisen i alla kända tradjazzband
som Jazz Doctors och Sverige JazzPå

Gösta Linderholm cir en riktig enter-

tainer som dessutom vcirdes(itter en
tvwrigs kommunikqtion med publiken.
Kajte k Woj ciec h ow s ki, en helt fant as tisk person som spelar lika bra som
hans namn cir svårt att stwa.for oss.

band.

kände Staffan Kjellmor. Staffan var redan på 60-talet med i Jazz Doctors - ett

Hos oss
får du råd.
Det tjänar
du på.

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

[llU§ffi,
Täby Centrum,

(Erbjudandet kan ej kombineras med andra ebjudanden.)

Kemistu 08-758 99

Gitarrer **** Blås **** Hemkeyboard **** Tillbehör
PiJano 4lO7
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18 november

Angeles & Melker och
Kaspar Agnas Trio
l. Angeles Gomez voc,
Ali Djeridi trummor.

Stefan Isaksson tenorsox, Melker Isal<sson piano, Nils Wdcklön bas,

2. Kasper Agnas gitarr, Konrad Agnas trummor, Biörn Lindberg, kontrabas.

Angeles och Melker C.O.
Denna grupp har sin premiär hos
oss ikväll. Repertoaren består av en
egensinnig mix av standards, originallåtar och spansk folklore iiazztappnng

enligt deras egen beskrivning.
Angeles Gomez inledde sin Professionella karriär som sångerska i en
flamencogrupp och fortsatte senare i
olika rock- och popgrupper. l99l träffade hon Melker under en konsert och

blev då inbjuden att sjunga en blues
med bandet. Organisten Lou Bennet,
som saff i publiken, lyckönskade efter
konserten och kallade henne "en autentisk spansk blueswoman".
Melker Isaksson på Piano har
spelat med de flesta i den svenska jazzeliten innan han 1986 flyttade till Spanien. Han jobbade där som lärare både i
Madrid och i Sevilla. Därutöver spelade
han på klubbar och festivaler runt om

i landet.

Sedan 2004 är han tillbaka

i

beskrivas som ftirankrad i bebopen men
med överraskande lappkast åt olika håll.
På tenorsax hör vi Stefan Isaksson
som också har varit med många år. Han
satt bland annat i Gugges Big Blues
Band på 8O-talet och har spelat med
bland andra Bosse Broberg.
Pä bas hör vi Nils Wäckl6n fran
Vilhelmina. Nils var ju håir lor ett år
sedan med Göran Lindelöw.
På trummor slutligen hör vi den
mycket sympatiske Ali Djeridi. Ali är
lika bra ntir han spelar modemt och med
kraft som n?ir han spelar diskret och
foljsamt.

Till salu
Välvårdat akustiskt piano
av fabrikat Malmsjö.
1970-tals modell i teak, med

hjul, nystämt.
Pris 3.000.- inkl transport.

Sverige. Han bor i Rimbo och jobbar
numera som lärare i Norrtälje och som
frilansande musiker. Melkers stil kan

KasnarAsnas Trio.
Kvällens andra band har sina rötter

i Vallentuna och det är alltid roligt med
musiker med lokal anknytning.
Konrad och Björn studerar På
Yrkesmusiklinjen pä Södra Latin och
Kaspar går fortfarande i grundskolan.

I somras medverkade trion i en
jazztävlingpå Fasching, "SM for Unga
lazz-Kometer". Där vann de ett av
flera pris. De kommer i januari 2008 att
medverka vid festivalen Uppsala Winterswing.
Låtmaterialet bestär av jazzstandards och egna kompositioner.

Trombonist sökes!
Tifl Täby Jazzgrapp. Vi spelar gladjazzmed tyngdpunkt på låtar från
1920 - 1950-talen. Ring Sören
070 - 594 86 95 för information!

Tel 08-758 95 57,

alt 070-358 95 57

Chartra 1\{/S Rödlöga, trivsam skärgårdsbåt fiir sällskap från 20 100 personer. Boka kryssning med buff6 från Osterskärs Brygga eller
Nybrokajen! För information och bokning, ring 08-540 86 380.

?rälharrets
Bederi
AB
§tråkvägen 2
| 84

5l Österskär
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25 november
Ulf Wakenius med

Kjell Ohman Trio
gitarr, Kjell Öhman piano,
Hans Backenroth bas, Jocke Ekberg trummor

Ulf

Wakenius

öronbedövande vackert i balladspel.
"Han spelar som om han var fodd med
gitarren redan i håinderna." Detta omdöme kommer från hans ftirsta gitarrhjälte
John Mc Laughlin.
För att komplettera denne våirldsartist behöver man ett komp som kan
matcha. Vi hör vi en av våra mest
mångsidiga pianister nämligen Kjell
Öhman. Kjell är, ft)r den stora publiken, kanske mest kiind som kapellmästare i "Allsång på Skansen". Han har
dock spelat med de flesta stora svenska
musiker. Kjell tilldelades 2006 Jan Johansson-stipendiet.
På bas Hans Backenroth som vi
senast hörde med Lill Lindfors. Hans
behöver ju ingen närmare presentation
for våra medlemmar. Han iir ocksä en
av de mest respekterade på sitt instrument.

I kväll kommer en artist med hela
världen som arbetsftilt. Vad sägs om orter som Cork på Irland, London, Rom,
Moskva och Timisoara i Rumiinien.
Dessa iir några metropoler som Ulf
Wakenius har besökt eller kommer att
besöka den nåirmaste tiden. Utomlands
är Ulf kanske den mest respekterade
svenske jazmrusikern i dag.

Ulf ftddes i Halmstad började
spela gitarr vid 11 års åldeq inspirerad
av andra gitarrister i sin nya hemstad
Göteborg. Hans ftirsta inspirationskälla
var John Mc Laughlin som sedermera
skrev text for ett av Ulfs soloalbum.
Sedan 1997 innehar Ulf en av de
mest prestigeffllda uppdrag en gitarrist
kan ha - han är medlem i Oscar Peterson Trio. Han har där haft foreträdare
som Barney Kessel, Herb Ellis och Joe
Pass. Hans senaste konsert med Oscar
vid festivalen i Monterrey 2006 filmades av Clint Eastwood, som sitter i styrelsen ft)r denna festival.
Ulfs spel spänner över hela registret. Han kan spela hårdsviingande
särskilt med andra blåsare och även

På trummor hör vi Jocke Ekberg

som är en av vara bästa trummisar.
Jocke började spela trummor redan
som 4-åring och professionellt som 14åring. Förutom att han även har spelat
med de flesta kända svenska jazzmu-

siker är han ocksä fast anställd inom
Låinsmusiken i Uppland. D?ir ingår han
Trio X. Jocke bedriver också undervisning vid sitt Flam Drum Institute.

"Han spelar som om hanvarföddmed
gitarren redqn i hcinderna. " Detta omdöme kommerfrån hansfarstu gitarrhjcilte John Mc Laughlin.

Tryckeri AB
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AIlr fr6n original till färdig trychrsld
Broschyrer - Kuvert - Yisitkort - Tidningar
Årsredovisningsr

Tel O8-76,A
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2 december
Swingtime Sextett

Torbjörn Wilcner vibrafon, Jan Strinnholm piano, Lars-Erik Lidström klarinett/tenorssax,
Bertil Fernqvist gitar4 Erik Oiala bas, Hans Ekberg trummor

Höstsäsongen avslutas med Swing
Time Sextett. Sextetten bildades våren
1996 som husband inom Uppsala Jazzklubbs verksamhet. Gruppen har den
klassiska Benny Goodman-sättningen
med klarinett, vibrafon, gitarr. piano.
bas och trummor.
Förutom Goodmanlåtar spelar de
musik som framfordes av legendariska

svenska grupper som Swinging Swedes
och Reinhold Svenssons/Putte Wickmans Sextett samt transkriptioner ur
Åke "Stan" Hasselgårds amerikanska

sextettinspelnngar frän 1941 .
Swing Time Sextetten har gjort
fr amträdande n p ä j azzkhtbb ar o ch jazzfestivaler både i och utanfor Sverige.
Man har till och med presenterats som

featureband nyårsafton 2003 i radioprogrammet Scandinavian Cultural Hour,
som sändes över Minneapolis/S:t Paul
i USA.
Detta program resulterade i att orkestern 2005 blev inbjuden att komma
till Minneapolis och spela. Man gjorde
där några bejublade konserter päjazz-

klubben Dakota.
Uppsala Jazzklubb har ett kulturfrämjande samarbete med Minneapolis
i USA.
Bandet har vidare framträtt vid
Jazzens Museum i Strömsholm, Linköpings Classic J azzfestiv al, Norrtelj e
I azzdagar, Alandiajazz på Åland, Swedish Open iGladjazzi Ljungby dtir man
kom på andra plats.

Swingtime Sextett spelar genuin swing med den klassiska Goodmanscittningen, klarinett, tenorsax, vibrafon, gitan, bas och trummor.

Jano:s hemsida!
wwwjano.nu ger dig all information.
Klubben har sedan drygt I år tillbaka en ny
och uppfraschad hemsida. Den kompletterar
tidningen Pi-Jano, som Du nu ldser på ett
bra scitt. Hrir finns förutom programmet för
sdsongen civen bilder och recensioner från
ko ns e r t kv cill ar n a ! S e n a s t e i nform at i o n o m v år t
arbete i foreningen och allt om styrelsen och vi
som jobbar far jazzen.

Bidrag till nästa nummer
av PiJano önskas senast

januari 2008.
Skickas till
Lino Åberg
Riddarstigen 7

den

1

183 30 T?iby.

E-post:
linopiao@telia.com

PiJano 4lO7
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Kära Jano-vänner

sglv tltotr§t

!

Härligt att jazzsäsongen är här
igen, eller hur? När detta skrives har
vi redan haft tre fina kvällar. Sonora
Big Bands kvalitet känner vi till sedan
tidigare. Lovisa Lindkvist, Zoie Finer
och Lennart "Lillen" Andersson var
angentima nya bekantskaper, åtminstone
för mig. Hiirligt också att åter ffi träffa
er trogna publik, höra lite hur ni haft
det under sommaren, om ni t.ex. besökt
något av demänga jazzevenemang som
den ljusa årstiden vimlar av, då ofta i
lite annorlunda omgivning. Vill också
tacka ftir att ni fortsätter att locka med
er goda vänner till Täby Park Hotel,

in på vår hemsida wwwjano.nu_
Den hålls ständigt uppdaterad av Mats
Blomberg. Nu senast har han lagt in alla
band som spelat på våra över 600 konserter genom åren, fantastiskt eller hur?

Titta bara under fliken "Våra artister"

Norrtelje.
azzpab varannan torsda g,
udda veckoro kl. 19.30.

J

25/10

Helena Eriksson Kvintett

8/11

Dr Rulles Washboard Band

22/11

Moneth de Leon och Morten
Lassem Kvartett

LennartAnderssonKvartett

Platser:
Sept - okt: Restaurrang Piren
Nov - dec: S/S Norrtelje

Samtidigt som vi kör ft)r fullt har
vi redan börjat förbereda nästa säsong

PiJano 4lo7

Jazzmasikens Vänner i

6/12

effektivare sätt att spridajazzens g1ädje
finns knappast.

och år. Sex ledamöter ur s§relsen utgör
ett programråd som redan har börjat att
arbeta med varsäsongens program. Det
som gör det svårt men också roligt är att
så många band och musiker vill komma
och spela hos oss. De gillar gensvaret
från er kära publik, den flexibla lokalen med bra akustik och att de får
anständigt betalt. Som ni ju vet har vi,
när vi komponerar ett säsongsprogram,
ambitionen att tillfredställa de flesta
smakriktningar. Vi vet attmänga har sin
favoritstil, men hoppas också att, inte
minst genom vårt abonnemangssystem,
locka er att komma fler kvällar.
Alltnog, när vi komponerar en
säsong, har vi att ta ställning till cirka
40-50 band som skickat in demos, mejlat, eller hört av sig på annat sätt. Vi
lyssnar på insända bidrag, sätter poäng
och rangordnar dem, men tar också
hiinsyn till vad vi kan och vet om band
som hört av sig, liksom givetvis önskemål från medlemmar. Viktigt är också
att fä med några unga och lokala band.
Slutligen tar vi också hänsyn till hur
nyligen de besökt oss.
Apropå säsongsprogram, ni som
kan, glömmer väl inte att dä och då, gä

tr

Lidingö Jazzklubb
Per Kjellberg
25/ I

8/ll
Mot årets slut är det också dags
att höra av sig

till Täby kommun

och
söka bidrag lor nästa års verksamhet. Vi
är glada över att kommunen, via Täby
Kultur- och Musikskola, så länge stött
oss. Det är så mycket viktigare som
kommunens stöd, ned till en viss gräns,
gör att vi även fär en slant från staten,
via Svenska Jazzriksftrbundet och Kultunådet. Förstå att vi varje höst med
spänning väntar på besked fran Täby
kommun. Dessa stöd tillsammans med
våra många abonnemangskortslösare
utgör en viktig grund fär vår verksamhet, vilket inte betyder att vi inte gläds
åt varje enskilt besök närhelst ni dyker
upp.

Hjärtligt välkomna till
Täby Park Hotel alla jazzvänner!
Per Kjellberg

0

Stardust - jazzmusik.cabarö

Ungjazz

22/11 Carin Lurudin Quintet

6/12

Grist hos Gert: Alice Babs

!la!s: Föreningsgården,
Larsbergstorg 1, Larsbergsväg 7
(ingång gaveln).

Tid: 19.30, insläpp redan 19.00.

§resö Jart. & Blues Cllb
24/10 Ulf Wakenius

l5/11

och
Ohmans Trio
Swing Delight -

Kjell

jazzsångtcivling

3/12

Svante Thuressonmed
Claes Crona Trio

Plats: Restaurang Tjili, Masten,
§resö
Tid: 19.30, ibland förband 19.00.

I

Stvrelse
oiaftiranae

Per Kjellberg
Violvägen 6,186 34 Vallentuna
Telefon: 08 - 5ll 728 67

{'

e-post: per.kj ellberg@kb.se

Vice ordförande

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

Kassör/Redaktör

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

Orkesterbokare

Hayati Kafe
Tomtebogat. 20,113 38 Stockholm
Telefon: 08 - 34 98 80

Övriga ledamöter
Birgit Litzell, Hans Åberg

Täby JazzCalå
Söndagar kl 18.30
Täby Park Hotel,
08 - 506 483 00

Anne-Christine Larsson

Suppleanter
Mats Blomberg, Inger Lindön,
Yvonne Mellbjer-Borg, Hans Lehto

JANOs adress är
Täbyvägen 258,187 50 Täby.

Restaurangen öppnar
kl 17.30, God mat och
f u I lständi ga rätti gheter.
Ej bordsbeställning!

Så här

Telefon08-510 50320
Postgiro 19 25 83-3.

www.rano,nu

hittar du oss!

Avgifterna
hösten 2007
Abonnemangsavgift/halvår inkl.

entrd

450 kr

Medlemsavgiftlhalvår 150 kr
Medlemsentrd/konsert 80 kr
Entrd ftir

icke-medlem 100-160 kr

Ungdomar under 20 år gratis entrö!
Gciller riven lcirare med elev(er) i
sdllskap!
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 ffra 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
tidigare känt till.
Entrdavgiften ftr medlemmar höjs
aldrig oavsett evenemangets kvalit6, vilket
däremot kan ske med entrdn ftir icke-medlemmar. Medlemmar far klubbtidningen
PiJano samt ibland annan information hemsänd.

Alla JANOs inkomster går till musilokalhyr4

kergager, tidninger PiJano,

administration, pianostämningar samt en
liten del till övriga kostnader. Inga arvoden
betalas till klubbens styrelse eller andra
funktioniirer.
Täby Park Hotel star fiir serveringen
och hoppas att många tar del av pubens
meny.

En av ftirdelarna med att vara medlem
i JANO iir givetvis rabatten på entrdavgiften
till Täby lazzkafö. Samt fiirstås att få tidnirgen PiJano hem i brevlådan.
Som JANO-medlem får du rabatt n?ir
du besöker andra SJR-anslutna klubbar i
Stockholmsområdet - det flnns ett tiotal.

vAu.§§rlFLrN^
^lu;rä,E}å.

Från Stockholm city (17 km):
Med bil: Följ s§ltar mot motorväg El8 till Norrtälje eller E 4 norrut motArlanda/Sundsvall.

Frc**ovqprca

Iölj motorvägen norut mot Norrtalje. Ta
av vid avfarten Täby §rkby/Viggbyholm. Sväng
vänster och fortsätt överjämvägen, dffefter första
vänster igen vid Badmintontältet (Marknadsvägen). Vid Statoil bensinstation sväng höger och
El8

TÅey ry:Rfay
NoR erÅLtE

-

följ Kemistvägen till Tiiby Park Hotel.

TÄB1r r'å'*.r(}{oTEL.

E4

-

följ motorvilgen norrut mot Arlanda/Sunds-

vall. Tag av avfart till E18 norrut mot Norrtälje.
Se färdbeskivning El8.

tcA
gTOP

M ed allmflnna kommunikationer:
Ta tunnelbana eller buss till station Tekniska
hogskolan. Därifrån avgår Roslagsbanan mot
Täby regelbundet under hela dagen. Ta linjen mot
Österskär och kliv av på station "Galoppfaltet".
Sedan går du Kemistvägen

till hotellet (ca

10

min).

Bcr:gshaftrq

sTocKHol-r

Från Norrtälj e/Waxholm :
El8 - ftlj motorvilgen söderut mot

Stockholm.

Tag av vid avfarten Taby Kyrkby/Viggbyholm. Se
färdbeskivning E 18 ovan.

STOCKI{OLåÅ
PiJano 4lo7

