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Vårens program: februari-mars 2017

Filip Jers, Lovisa Lindqvist och Claes Crona Trio hyllar Toots 26:e februari
Vallentuna Teater, Gymnasievägen 4, Vallentuna
Söndagar kl. 18:30 Kassan öppnar 17:30
www.jano.nu

Gott Nytt År 2017!
Hoppas ni alla haft en skön, vilsam och lagom omväxlande juloch nyårshelg och börjar längta
efter att komma ut och lyssna på
livemusik med några av Janos
mest uppskattade artister tillsammans med nya lovande musiker.
Trots regn, rusk och snöstorm under de sista konserterna blev höstsäsongen 2016 lyckad med mycket
hög kvalité på konserterna.

Bussar kommer under våren att
ersätta Roslagsbanan. Förhoppningsvis kommer ersättningsbussarna att fungera bra. Det kanske
till och med kan bli förbättringar
för vissa av oss.
Det är flera olika busslinjer som
ersätter Roslagsbanan. Alla kommer att stanna vid Vallentuna station där det bara är en kort promenad till Teatern. Vi hänvisar till SL
för mer detaljer www.sl.se.

Programmet för våren 2017 är
klart. Hjälp oss gärna att sprida
det. De bästa marknadsförarna är
givetvis våra medlemmar.

Varmt välkomna till en ny säsong
med ett program som vi redan fått
mycket beröm för.

I föreningen har vi en ständig vilja
att förbättra våra kvällar. Efter
flytten till Vallentuna önskar vi ett
enklare arrangemang för jammet.
Till vårens jam, som äger rum tisdagen den 21 mars kl 19.00, kommer vi att prova Caféscenen i entrén till Vallentuna Kulturhus.

Mer Jazz i Vallentuna
11/2 kl 14.00

Klubben har alltid ambitionen att
tillgodose olika smakriktningar
inom musiken med hopp att ni ska
upptäcka nya stjärnor t ex Ellen
Andersson Quartet som börjar säsongen innan det är dags för Bo
Sundström.
I Café Traversen ska vi ha musik
innan konserterna som vid förra
säsongen.

Tommy Larsson Quartet
Kulturrummet i Vallentuna Kulturhus, fri entré.
I bandet ingår Sören Svedestig sax,
Tommy Larsson piano, Micke
Eriksson bas och Arne Elsén trummor.
Glad och utåtriktad jazz med humor.
Välkomna till Vallentuna kulturhus!

Jano i framtiden
Förberedelserna för det stadgeenliga årsmötet pågår som bäst. De
flesta i styrelsen har varit aktiva
under många år och blir tyvärr äldre och äldre.
Vi är nu inne på 39:e säsongen och
inser att det behövs nya krafter
som på ett ordnat sätt tar vid om vi
ska kunna fortsätta med verksamheten. Det börjar bli akut och vi
vill flagga för att vi önskar några
nya krafter som kan väljas in på
vårens årsmöte. (Kallelse kommer
i nästa nummer av PiJano.)
Konsertprogrammet är, för en
jazzklubb som bygger på ideella
insatser, mycket ambitiöst med
konserter varje vecka. Det är
mycket som ska fixas både före
och efter.
Vi ser gärna att jazzälskare med
yrkeserfarenhet som kan komma
klubben tillgodo hjälper till. Arbetsuppgifterna inkluderar exempelvis marknadsföring, hemsida,
ekonomi, foto, ljud och ljus. Det är
ett mycket trevligt
gäng som har kul
och njuter av bra
musik.
Kjell Lövbom,
Ordförande

Vi stöder Jano

Janos konserter framförs i samarbete med
Kultur Vallentuna

Solbrännan Restaurang och Café
solbrännan.se
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Bo ”Kasper” Sundström & Filip Ekestubbe trio
Förband: Ellen Andersson Quartet
digt spännande musiker, Hannes
Johnsson på bas och Sebastian
Brydmark på trummor.

Foto: Satu Knape

Den 5 februari 2017 är det start
för vårsäsongen och vi börjar med
ett fantastiskt utbud. Det blir den
nyaste stjärnan på den svenska
vokaljazzhimlen, Ellen Andersson
med kvartett, som öppnar kvällen.

Det är en genomgjuten kvartett
med Ellen som fjärde instrument
och det märks att de har spelat
ihop under lång tid. Jag lovar Er en
mycket fin musikstund.
Efter den här inledningen kommer
scenen att intas av huvudartisten
Bo Sundström med Filip Ekestubbe trio. Det är med stor glädje som

Hennes namn har förekommit
i jazzkretsar under lång tid
och det var med stor nyfikenhet som jag gick till hennes
skivrelease på Fasching. Jag
kan utan tvekan säga att hon
motsvarade alla mina högt
ställda förväntningar och jag
blev väldigt förtjust i henne
och kvartetten.
Ellen Andersson har sagts inte
vara nydanande men oerhört
personlig. Hon har en gedigen
känsla för materialet som ofta
är hämtat från den amerikanska sångboken. Hon broderar
ut melodierna, improviserar
och testar hur långt hon kan
avlägsna sig från originalkompositionen och ändå få publiken att
höra melodin fast den nästan inte
finns där.
Hon har en mycket fin röst och
sångteknik, samt en musikalitet
med stor förståelse för låtarnas
harmoniska uppbyggnad. Nästan
varje låt innehåller ett eller ett par
korus med Ellens ordlösa improvisationer och allt görs med finess
och bravur.
Hon kommer till Jano med Anton
Forsberg på gitarr, också en väl-
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Sundströms kärlek för jazzmusiken som färgat låtar och arrangemangen. Gruppen har omgett sig
med eminenta jazzmusiker på turnéer och skivinspelningar. Jag
tycker mycket om hans sätt att
sjunga, hans behandling av texterna och är full av förväntan.
Filip Ekestubbe är en av flera unga
pianister som har fått sitt genombrott under de senaste åren. Man
blir förundrad över det stora antalet unga talanger som gör entré
varje år. Filips samarbete med
Bo Sundström började hösten
2016 då Bo besökte trions jazzklubb Finkrogen.
Filip har med sig den eminente
basisten Niklas Fernqvist och
fenomenala trumslagaren Daniel Fredriksson. Det borgar för
ett subtilt ackompanjemang till
Bo Sundström men också geniala soloinsatser från musikanterna.
Trion har ett tydlig fokus på
sväng med influenser hämtade
från stilbildare som Ahmad
Jamal trio och Oscar Peterson
trio.
Kära JANO publik; vi kommer
att få en strålande inledning på
säsongen och gratulerar Er på förhand till en magisk upplevelse.

Foto: Jörgen Hildebrandt

jag ser fram emot att höra Bo Kaspers kapellmästare och frontfigur i
en soloroll med tolkningar av standardlåtar, kanske svenska örhängen och ett par alster ur Bo Kaspers
digra hitkatalog.
Bo har under sin långa karriär turnerat flitigt, medverkat i otaliga
TV-program och gett ut flera skivor. Jag har alltid tyckt om Bo
Kaspers som har förenat jazzkänsla och moderna melodier på ett
lysande sätt. Det är utan tvekan Bo
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Hayati Kafe

Foto: Kenth Wångklev

Ulf Johansson Werre Trio med
Anna Pauline
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Anna Pauline
Andersson voc,
Ulf Johansson
Werre pi tbn,
Kenji Rabson b,
Oscar Johansson
Werre tr

Anna har
bott och studerat musik i
bland annat
Köpenhamn
och 2012
blev Anna
färdig med
sin Masterutbildning i
IE Jazzsång
vid Malmö
Musikhögskola.

Så har vi då Ulf
Johansson Werre hos oss igen,
en av vår publiks
absoluta favoritmusikanter. Han
är alltid lika positiv, proffsig
och redo att ge
oss en fullmatad
och omväxlande kväll med jazz i
toppklass. En kväll med Ulf blir
alltid en magisk upplevelse. Han
har förmågan att locka med sig
spännande medmusikanter.

Som sångerska inspirerades Anna
Pauline tidigt av Ella Fitzgerald,
Anita O ’Day, Peggy Lee, Doris
Day, Marilyn Monroe såväl som
Singer/Song writers som Joni Mit-

Debutskivan
”Meant to
Foto: Sune Andersson
Be” spelades
in live 2011 i
Dunkers konsertsal, Helsingborg.
Därefter gav man flera konserter i
Sverige, Danmark och även i
USA. Samma år nominerades skivan till OJ:s prestigefyllda pris
Gyllene Skivan och blev OJläsarnas val.
Anna Pauline har också uppträtt
tillsammans med artister som Peps
Persson, Viktoria Tolstoy, Nils
Landgren, Siw Malmqvist, Gösta
Linderholm, John Pohlman, Papa
Bue’s Viking Jazzband, Jesper
Thilo, Gunhild Carling, Jazzin’
Jacks, Peter Asplund, Magnus
Lindgren, Claes Jansson, m.fl.

Foto: Mattias Nilsson

Välkommen till en riktig
höjdarkväll.
Kjell Lövbom

Denna kväll har Ulf tagit med sig
sin trio med sonen Oscar och Kenji
Rabson samt en av våra allra mest
lovande jazzsångerskor, Anna Pauline.

chell och Emmylou Harris. Redan
vid fyra års ålder stod hon på scen
första gången och kom sedan att
delta i flera amatörmusikaler och
revyer.
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Kustbandet med Kiralina Salandy
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Bent Persson trp, Fredrik Ohlsson
trp, Peter Lind trp, John Högman
tenorsax, Göran Eriksson altsax,
Klas Toresson altsax, Jens Lindgren trb, Bo Henry Juhlin trp,
tuba; Göran Lind bas, Petter
Carlsson Welden piano, Krister
Olsson trummor, Hans Gustafsson
bjo, gitarr.

Nu är det dags för ännu ett bejublat återbesök av detta band som
spelat på allt från gårdsfester till
Nobelfester. Som vanligt kommer
de med sin spelglädje, musikalitet,
humor och professionalitet.
Kustbandet bildades 1962 i Årsta i
Stockholm med ursprung i traditionell New Orleans-stil. Kustbandet
har många kända förebilder, t.ex.
Louis Armstrong, Bix Beiderbecke
och Duke Ellington. Under åren
har bandet turnerat i mer än 20
länder, exempelvis Japan, Austra-

lien och USA. "From Ragtime to
Swing" är idag också rubriken på
Kustbandets konserter, som är en
exposé över det tidiga 1900-talets
jazzhistoria: blues, ragtime, boogie
woogie, dixieland, hot,
jazz, swing,
gospel, och
brass bandstyle med
mera.
Orkestern,
som sedan
1987 leds av
trombonisten
Jens "Jesse"
Lindgren, har
under åren
spelat in ett
antal LP- och
CD-skivor
och turnerar
årligen i Sverige och utomlands.
Dessutom
medverkar
denna kväll
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en underbar kvinnlig vokalist Kiralina Salandy- som inte bara är
en utsökt jazzsångerska i den stil
som var förhärskande under 20och 30-talen utan även en av de
bästa gospelsångerskor som, genom kärleken, kommit att berika
vårt lands musikscener.
Kiralina Salandy är född i Kanada
av västindiska föräldrar. Att sjunga
är Kiralinas passion och kyrkan
var hennes första konsertscen.
Kyrkan utgör fortfarande en viktig
grund när det gäller Kiralina Salandys framträdanden i genrerna
gospel, nutida musik och traditionell musik.
Välkomna till en riktigt svängig
kväll!
Birgitta Fogelvik

På mångas begäran återkommer
Absoluta Mollpunkten och underhåller i Café Traversen från klockan 17.30 med musik av Jan Johansson.

Filip Jers, Lovisa Lindqvist och
Claes Crona Trio hyllar Toots
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Filip Jers harm, Lovisa Lindqvist
vo, Claes Crona p, Hans Andersson b. Johan Löfcrantz Ramsay tr.

I kväll får vi höra Filip Jers hylla
Toots Thielemans som lämnade
oss förra året.

Foto: Viktor Jers

Filip Jers har redan besökt oss
2011 och 2013. Filip utsågs till
årets jazzmusiker på Jazzkattengalan den 11 oktober 2016.
Filip tog en masterexamen på
Kungliga Musikhögskolan 2011.
Filip är en av Europas ledande
munspelare och han undervisar
bara 4-hjulsdrivna bilar!
Filip är ingen renodlad
jazzmusiker utan rör
sig, som så många av
dagens yngre musiker,
med lätthet mellan olika genrer.
Lovisa Lindqvist är en
av våra bästa jazzsångerskor och var ju Monica Zetterlund-stipendiat
2006. Som lite kuriosa
kan vi nämna att hon
hade en liten roll i ”Den
ofrivillige golfaren”
med Lasse Åberg. Men
då var hon bara 10 år.
Foto: Pressbild

Lovisa känner vi också
väl, hon har varit hos
oss 2007, 2012 och
2013.
även i munspel på Kungliga Musikhögskolan.
Han är även ”International Harmonica Artist” sponsrad av Suzuki
Harmonicas. De gör tydligen inte

Som ackompanjatörer
till ovanstående stjärnor hör
vi Claes Crona Trio. Claes Crona
var ju den som kompade Toots när
han besökte Sverige. På bas har vi
Hans Andersson och vid trummorna sitter Johan Löfcrantz Ramsay,
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vilka inte heller behöver någon
närmare presentation. Bättre kan
det inte bli.
Välkommen hälsar
Hasse Lehto
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Foto: Studio Ankungen

Babben Larsson med Second Edition

Man glömmer ofta bort, eller så
gör jag det, hur fort åren går. Det
måste ha varit ca tio år sen jag
hade det stora nöjet att träffa den
fantastiska människan Barbro
Larsson känd som Babben.
Jag hörde henne sjunga med en
trio på en konsert i Norrtälje och
blev mycket positivt överraskad.
Jag trodde väl som så många andra
att Babben bara var ståuppare och
skådespelare. Sanningen är att
Babben var sångerska långt innan
hon blev komedienn. Hon gjorde
sångdebut som 7-åring i sin sockenkyrka på självaste julottan. Hon
fortsatte att uppträda med fiol, gitarr och sjöng solo eller i kör under
hela uppväxten.
Efter avslutad scenskola blev teatern och komiken hennes huvudspår men kärleken till musik i allmänhet och jazz i synnerhet gjorde

att hon målmedvetet började skapa
shower där hon kunde blanda ståuppkomik med sång. Kompets
storlek har varierat från trio till
storband.
Jag har, under de år jag känt och
blivit vän med Babben, haft förmånen att turnera med henne i flera
olika konstellationer. Vi har jobbat
med flera storband, turnerat med
Claes Crona Trio och gjort enstaka
konserter. Hon har alltid varit den
perfekta samarbetspartnern, generös, oerhört begåvad och rakt igenom professionell.
Babben bildade för ca fem år sedan en egen grupp, Second Edition, som turnerar med henne. Musikerna är vänner som har figurerat
i Babbens närhet sedan många år.

Anders Johnsson är en våra mest
erfarna och mångsidiga basister
och har spelat med allt från trio till
stor underhållningsorkester.
Trummorna hanteras av Andreas
”Habo” Johansson som bl.a. har ett
förflutet i hårdrocksbandet Narnia
och mängder med musikaler. Peter
Fredman svarar för saxspelet. Han
är flitigt förekommande i många
storband och en mycket uppskattad
solist.
Den repertoar ni får höra är en
skön blandning av Gullin, och The
American Songbook blandat med
australiensisk jazz och Elvis Costello. Givetvis blandat med mellansnack i världsklass.
Mycket varmt välkomna!
Hayati Kafe

Pianot trakteras av Peter Nilsbo,
som varit Babbens kapellmästare i
olika sammanhang i nästan 15 år.
7

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

Så här hittar du till oss
Tåg: Roslagsbanan linje 27 ersätts av
busslinjerna 27A och 27B fram till sommaren, se www.sl.se. Hållplats finns med
endast 50m promenad till Jano.

Jazzklubb Nordost
c/o Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 TÄBY
08-510 503 20

Buss: 610 eller 524 till Vallentuna station,
samma korta promenad .

PlusGiro 19 25 83-3

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

jano@jano.nu

www.jano.nu

Ordförande
Kjell Lövbom

Program resten av våren

kjell.lovbom@gmail.com
073-359 73 69
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Good Morning Blues med
Claes Janson
Börge Lindgren Family Band
Jam i Vallentuna Kulturhus café
Johan Stengård Jazz Big Band
Sliding Hammers med Ronnie
Gardiner och Mathias Algotsson

19/3
21/3
26/3
2/4

Orkesterbokare
Hayati Kafe
Tomtebogatan 20
113 38 STOCKHOLM
08-34 98 80
hayati@comhem.se
Styrelseledamöter

Bidrag till nästa nummer

Lennart Andersson

av PiJano önskas senast den 31 januari.

Margit Annerstedt

Skickas till Mats Blomberg
matsxblomberg@gmail.com

Mats Blomberg
Birgitta Fogelvik
Hayati Kafe
Hans Lehto

Medlems-/entréavgifter våren 2017.

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.

Ansvarig utgivare
Margit Annerstedt

Medlemsavgift, 200 kr/halvår, berättigar till fast entré 100 kr per konsert. Köp frikort för 650 kr/halvår
(inklusive 200 kr medlemsavgift) så har du fri entré till alla säsongens konserter.

Layout
Kristina Blomberg

Entré för icke medlem 150–300 kr inkl moms beroende på artist. Vi ger 50 kr rabatt för medlemmar i
andra jazzföreningar, ex Fasching och Swejs. 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 musikgenre 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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Jazzteckningar
Anders Lundmark
Tryck
Grafiska Punkten i Växjö

