En medlemstidning från Jazzklubb Nordost

Nr 4/2016 Årgång 38

Foto: Mats Bäcker

Höstens program: november-december 2016

Extra konsert med The Real Group 12:e nov kl. 19.00
Vallentuna Teater, Gymnasievägen 4, Vallentuna
Söndagar kl. 18:30 Kassan öppnar 17:30
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Bra start på hösten 2016
Den första konserten med The
Shoo Shoo Sisters blev en stor succé. Matilda Grün, Maria Höglund
och Jessica Stendahl bjöd oss på
en populär och spektakulär underhållning inför många besökare
med en svensk version av den
amerikanska trion Andrews Sisters.
Det är mycket uppskattat att ni
betalar medlemsavgifter och abonnemang tidigt på säsongen. Det
underlättar vårt arbete i kassan
väldigt mycket.
Vi ser fram emot en höst med
många duktiga musiker och artister. Förköp blir mer populärt och
vi kan redan nu se att vår extrakonsert med The Real Group i

samarbete med Kultur Vallentuna
kommer att bli slutsåld.
Det är ett nöje att få jobba med
mina engagerade och proffsiga
kamrater i jazzklubben.
Tyvärr har Marie-Louise Margolis
flyttat till Stockholm och lämnat
arbetet i vår kassa men kvarstår
som medlem hos oss. Vi tackar för
alla insatser och tröstar oss med att
hon har lovat ställa upp om någon
i kassan behöver vara ledig. Vi
välkomnar Håkan Widfors som
kommer att hjälpa till vid konserterna som volontär.
Hayati Kafe fyllde 75 år den 25
september. Grattis Hayati! Att få
jobba med Hayati och ta del av
hans erfarenheter är en ynnest.
Han började i
klubben i början
av 1990. Det är
inte så ofta han
besöker oss men
han gör en stor
arbetsinsats åt
oss i arbetet med
vårt program och
kontakter med
artister. Hayati
har förmågan att
förstå Janos och
artisternas situation.

Årets ljudpraktik
Vårt fina samarbete med Studio
Blue fortsätter, nu på tredje säsongen. Årets Jano praktikanter
som går andra året på skolan heter
Andreas Fagerberg och Marcus
Nystedt. De kommer att hjälpa till
med ljud och ljus under Mats
Blombergs ledning.
Till sist, ett tack för att ni stödjer
vår ideella förening och den levande musiken..
Kjell Lövbom, Ordförande

Vi stöder Jano

Janos konserter framförs i samarbete med
Kultur Vallentuna

Solbrännan Restaurang och Café
solbrännan.se
2

Svenska Lyxorkestern
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Hovkapellet, Jans syster Margareta
Bengtson har också gästat Jano.
Hans Gardemar har jobbat som
musiker och/eller kapellmästare åt
många av våra mest kända artister.
Anders Forsslund sjunger och spelar kontrabas och dragspel och har
bland annat spelat med i Mascots
och Fria Proteatern och nu i FJK.
Han har arbetat med musikteater
och kabaréer, bland annat den hyllade Owe Thörnqvist kavalkaden Svartbäckens ros på Uppsala
Stadsteater.
Magnus Bengtsson är en allroundmusiker som verkat i en massa
olika genrer med artister som Alf
Hambe, Sven-Bertil Taube, technobandet Basic Element, Magnus
Uggla, Niklas Strömstedt och
Björn Skifs.

Hans Gardemar piano/dragspel,
Peter Gardemar violin, Jan Bengtson tvärflöjt, Anders Forslund bas/
sång, Magnus Bengtsson gitarr,
Peter Milefors trummor

utom att vara professionella musikanter är de också ett kompisgäng
som trivs lika bra på som utanför
scenen; något som brukar kännas i
hela salongen.

Svenska Lyxorkestern består av

Lite kort om några av kvällens
musiker.

ett gäng svenska proffsmusiker
som tillsammans bjuder på extra
lyxiga spelningar och improviserad musikglädje. Genom att låta
publikens önskningar styra innehållet blir varje konsert unik, stämningsfull och fylld av musikaliska
överraskningar.
Bröderna Peter och Hans Gardemar startade bandet med Jan
Bengtson, Bosse Persson, Bengan
Jansson och Peter Milefors på
Högfjällshotellet i Sälen år 1998.
Svenska Lyxorkestern har setts
som kompband bakom artister som
Björn Skifs, Lena PH, Martin
Stenmarck, Povel Ramel m.fl. För

Peter Gardemar får betraktas som
en violinens femkampare och trivs
lika bra i en symfoniorkester som
med folkmusik och jazz mm.

Peter Milefors är en hårt anlitad
trummis som spelat med mängder
av den svenska artisteliten
Välkomna till en kväll med varm
humor och improviserad musikglädje när vi gästas av lyxigaste
bandet!
Lyxorkestern startar i vårt café
Traversen c:a 17.45 och konserten
fortsätter i salongen.

Förband
Jan Bengtson är klassiskt skolad
och har vunnit flera priser vid internationella solisttävlingar. Han
behärskar en mängd instrument,
med tvärflöjt som sitt huvudinstrument. Han är sedan 1989 anställd i
Kungliga Filharmoniska Orkestern.
Jans far Stig Bengtson, har gästat
Jano med orkestern Saxarus och
han har varit soloflöjtist i Kungliga
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Innan Lyxorkestern fortsätter på
stora scenen bjuder vi på några
mycket lovande musiker från
Kungliga Musikhögskolan, Oskar
Lindström Trio. Det blir en härlig
blandning med trions tolkningar av
musik utav historiens giganter.
Kjell Lövbom

The Real Group
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Emma Nilsdotter, Lisa Östergren,
Anders Edenroth, Morten Vinther,
Janis Strazdins

I samarbete med Kultur Vallentuna har vi fått nöjet att vara med
och arrangera en extrakonsert utöver vårt ordinarie program med
fantastiska The Real Group. Våra
medlemmar erbjuds en rabatt på
40 Kr.
Observera att konserten sker på en
lördag och att söndagen samma
vecka därför är konsertfri.
The Real Group har sedan starten

varit kända som en banbrytande
vokalgrupp. Lekfullt, varierat och
uppfinningsrikt med sina röster
som enda instrument rör man sig i
de musikaliska trakterna runt jazz,
pop och körsång.
De är sedan länge etablerade och
respekterade världen över. De turnerar året runt och gör ett 80-tal
konserter varje år. Största marknaden för dem finns utanför Sverige,
framförallt Tyskland, USA, Japan
och Sydkorea.
The Real Group har ofta anlitats i
Kungliga officiella evenemang
samt vid EU högtidligheter. Svens4

ka ambassaden i Sydkorea har givit The Real Group en särskild
utmärkelse för den insats som
gruppen gör för att bygga kulturella broar.
Vid Kungaparets senaste japanska
statsbesök sjöng gruppen även för
den japanska Kejsaren och Kejsarinnan, och 2006 representerade
The Real Group Europa vid invigningen av Fotbolls-VM i Japan/
Sydkorea.
Välkomna till en minnesvärd
kväll!
Kjell Lövbom

Ulf och Eric Wakenius
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us medverkat finns bland annat In
the Spirit of Oscar med Kjell Öhman på piano, Hans Backenroth,
bas, och Jocke Ekberg, trummor.
Eric Wakenius är en av våra kommande stora gitarrister med rötter
inom rockmusiken. Han har fått
sin gitarrutbildning i Los Angeles,
där Scott Henderson var en av lärarna.
Mycket välkomna!

Förband ArtOnVoices

Art On Voices är en blandad kör

Foto: Rolf Ohlson

från Täby med starka influenser
från jazzen. Kören kommer att
framföra musik av George Gershwin och svenska örhängen
samt evergreens ur The American
Songbook. Ett svängigt program
utlovas!

Ulf Wakenius - g, Eric
Wakenius - g

En ny spännande duo gästar
JANO ikväll! Ulf Wakenius är en
av världens främste gitarrister och
med sonen Eric är de oöverträffade. Det blir en magisk kväll och ett
spännande möte över generationsgränserna, präglat av engagemang,
lyhördhet och teknisk fulländning!
Han debuterade på 1970-talet och
hörde först tala om sig i gruppen
Hawk On Flight som han var med
och bildade. På 1980-talet spelade
han med Peter Almqvist i Guitars
Unlimited som bland annat medverkade vid Eurovision Song Contest 1985 med en publik på 600
miljoner tv-tittare.
Ulf Wakenius blev 1997 medlem i

den legendariske pianisten Oscar
Petersons kvartett, vilket ledde till
turnéer och konserter vid de allra
mest prestigefyllda jazzscenerna i
världen. Tillsammans med Peterson spelade han också in en rad
album, bland andra Summernight
in Munich och
Trail of
Dreams
där även
Michel
Legrand
medverkade.
Bland de
många
svenska
konstellationer där
Wakeni-

Körledare är Lars Karlsand - med
stor erfarenhet och musikaliskt
kunnande. Han leder inte bara kören i glimrande stämföringar utan
trakterar kontrabas, vanlig bas,
keyboard, dragspel och gitarr.
Birgitta Fogelvik

Foto: Cathrine Sundqvist
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SOS Big Band med Lasse Lindgren
och Isabella Lundgren

Foto: Eva Kubatzki
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Vi brukar ju ofta avsluta säsongerna med storband. Våra artisters
agendor har emellertid gjort att det
blir ett storband som näst sista evenemang denna höst.
Men i kväll kommer ett kärt återseende . Vi välkomnar än en
gång SOS Big Band under ledning
av Stefan ”Abbe” Nordin. Stefan
startade sitt första band på skolan
hemma i Anderstorp.
När han flyttade till Stockholm
dröjde det inte länge innan han
startade SOS Big Band. Till en
början bestod bandet mest av gamla studentmusiker. Men numera är
det större inslag av etablerade musiker.

kommer att ha tyngdpunkt åt Maynard Ferguson hållet. Vi kommer
att få uppleva flera av Maynard
Fergusons explosiva originalarrangemang. Dessa har Lasse fått från
Ernie Garside som var Maynard
Fergusons manager på 70-talet.
Dessutom får vi ånyo träffa en av
Sveriges hetaste sångerskor, Isabella Lundgren. Isabella känner vi
väl och hon var även med när SOS
Big Band gästade oss i december 2013.

Ikväll får vi dessutom höra den
fine trumpetaren Lasse Lindgren.
Man kan då gissa att musiken
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Välkommen hälsar
Hasse Lehto

Den här söndagen håller vi till i
NOVA som ligger granne med
gymmet. Det är bara några hundra
meters promenad från Vallentuna
teater.

Lisa Lystam Family Band
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Lisa Lystam s, Mikael Fall munspel, Daniel Forsberg - bas, Fredrik Karlsson – gitarr,
Mattias Gustafsson –gitarr, Patrik
Thelin - trummor

som 2013 korades till världsmästare på munspel. "The new Swedish
sensation" skrev Jefferson Blues
Magazine om Bandet, De här musikerna levererar 100%.

Lisa Lystam och hennes supertaj-

Hayati Kafe

ta Family Band är tillbaka!
Sedan succéspelningen 2014 har
de mycket rättvist blivit Sveriges
mest efterfrågade bluesband. Lisa
Lystam är en begåvad sångerska
och en mycket charmerande scenpersonlighet Hon backas upp av
fem killar som utstrålar spelglädje,
rutin och charm.
I Family Band ingår Micke Fall
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Bandet HörsOmHelst spelar i caféet mellan 17.30 och 18.15.

Jazzklubb Nordost, c/o Annerstedt, Täbyvägen 258, 187 50 TÄBY

Så här hittar du till oss
Tåg: Roslagsbanan, linje 27, till Vallentuna station, endast 50m promenad till Jano.
Buss: 610 eller 524 till Vallentuna station,
samma korta promenad som från tåget.

Jazzklubb Nordost
c/o Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 TÄBY
08-510 503 20
PlusGiro 19 25 83-3

Bil: Fri parkering och ca 200m promenad
till Jano.

www.jano.nu
jano@jano.nu
Ordförande
Kjell Lövbom
kjell.lovbom@gmail.com
073-359 73 69
Orkesterbokare
Hayati Kafe
Tomtebogatan 20
113 38 STOCKHOLM
08-34 98 80
hayati@comhem.se
Styrelseledamöter

Bidrag till nästa nummer
av PiJano önskas senast den 23 december.
Skickas till Mats Blomberg
matsxblomberg@gmail.com

Lennart Andersson
Margit Annerstedt
Mats Blomberg
Birgitta Fogelvik
Hayati Kafe
Hans Lehto

Medlems-/entréavgifter hösten 2016.

Birgit Litzell

Nu går det bra att förköpa på Vallentuna Bibliotek och online på hemsidan. Det går även bra att
betala med kort i kassan. Vi tar Master Card och Visa.
Medlemsavgift, 200 kr/halvår, berättigar till fast entré 100 kr per konsert. Köp abonnemangsbiljett för
650 kr/halvår (inklusive 200 kr medlemsavgift) så har du fri entré till alla säsongens konserter.
Entré för icke medlem 150–300 kr inkl moms beroende på artist. Ungdomar under 20 år gratis entré.
Gäller även lärare med elever i sällskap.
JANO önskar att många löser abonnemang av två skäl – att få en stampublik och att tidigt få in pengar till
kassan. När man ändå har betalat så kan man ju titta in utan extra kostnad och kanske hitta någon musik
som man inte tidigare upptäckt.
Alla JANOs inkomster går till musikergager, tidningen PiJano, administration samt en liten del till övriga
kostnader. Inga arvoden betalas till klubbens styrelse eller andra funktionärer.
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