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Sliding Hammers 2:a april
Vallentuna Teater, Gymnasievägen 4, Vallentuna
Söndagar kl. 18:30 Kassan öppnar 17:30
www.jano.nu

Utsålt på vår första konsert för våren 2017
När vi, något halvår i förväg, sätter nästa säsongs program är en
viktig utgångspunkt vad vi tror att
ni kommer att tycka om. Målet är
att många ska komma till våra
konserter eftersom vår teater är
stor för en lokal jazzklubb.
Efter alla vänliga ord om vårprogrammet 2017 var vi nyfikna på
om starten skulle mötas av stort
bifall.
Första helkvällen i form av en trestegsraket med pianisten Jonny Ek
i Traversen, Ellen Andersson och
Bo Sundström med Filip Ekestubbe trio inför ett fullsatt Vallentuna
har givit oss både råg i ryggen och
utmaningar som vi ska lösa.
Vi uppskattar och vill att Jano fortfarande ska åtnjuta ert förtroende
och är tacksamma för att så många
nya medlemskap och frikort tecknats i vår förening. Försäljningen
av biljetter via nätet och biblioteket slog snabbt i gränsen om 150
och förtida betalningar stoppades.
Vilket visade sig vara en för hög
gräns och den är nu sänkt till 115.
Våra konserter ska vara populära
för en stor publik. Självklart vill vi
att våra medlemmar ska kunna
komma in på våra konserter. Inför
nästa säsong kommer vi att se över
rutiner t ex för utdelning av med-

lemskort. Köerna ska minskas till
våra kassor i säsongstarten. När
detta skrives har vi just haft säsongstarten och håller på att ta oss
en riktig funderare på förbättringar.
Som ordförande ser jag hela tiden
möjligheten att inte bara få jobba
på rutin utan få lära mig nytt och
mer om hur vi ska ta oss an uppdraget i framtiden. Vi skulle vara
glada om några fler vill vara med
och dela på arbetsuppgifterna. Jag
hänvisar till vad jag skrev i föregående nummer av PiJano.
Jag är oerhört tacksam för det tålamod och goda humör som ni våra
kära gäster visade mig och mina
kamrater i köerna för att få komma
in.
Ge gärna mina kamrater beröm för
att de ställer upp kväll efter kväll
på sin fritid. Det är de värda. De
betalar sin medlemsavgift som alla
andra och får ingen ersättning för
nedlagd arbetstid.

Årsmöte med
Ulf Johansson Werre
i Vallentuna Kulturhus
den 5/4 kl 19.00
Vi startar kvällen med vårt årsmöte.
Det blir sedvanliga punkter med
genomgång av verksamheten under
2016. Därefter val av ny styrelse.
Kom och få en inblick i verksamheten!
Sedan följer lite jazzhistoria av musikern, orkesterledaren och estradören Ulf Johansson Werre, som spelar och exemplifierar själv från flygeln, med rösten och trombonen.
Ulf leder sedan flera år kurser på
Senioruniversitetet som alltid blir
fullbokade
Alla är välkomna till Kulturrummet
men endast medlemmar har rösträtt
på stämman.
Det är fri entré för alla!
Kjell Lövbom

Det vore mycket uppskattat att få
se er kära medlemmar och gäster
på vårt årsmöte i Kulturrummet
tisdagen 5 april kl. 19.00.
Välkomna till resten av årets konserter av högsta kvalitet.

Vi stöder Jano

Janos konserter framförs i samarbete med
Kultur Vallentuna

Solbrännan Restaurang och Café
solbrännan.se
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Good Morning Blues med Claes Janson

12/3
I dag känns det musikaliskt aktuellare
än någonsin att få
höra den musik
som är bandets
egen och på deras
personliga
sätt. Blues med
jazzanstrykning
hittar man inte så
lätt i dagens mångskiftande utbud.
Räkna med en
mycket trevlig och
svängig kväll med
ett fortfarande
vitalt Good Morning Blues på Vallentuna Teater.
Mycket välkomna
önskar
Kjell Lövbom

Foto: Kent Pehrzon

Så är det dags för ett av Sveriges
svängigaste och mest gungande
jazz- & bluesband, 50-årsfirande
åttamannabandet Good Morning
Blues från Uppsala.
I bandet hittar vi så högklassiga
jazznamn som Bosse Broberg trumpet, John Högman saxar, Claes Janson sång/
gitarr, Anders Johansson gitarr/
sång, Thomas Lindroth bas/
sång, Jan Wärngren piano
och Björn Sjödin trummor. Under
2016 införlivades den strålande
unge trombonisten Hampus Högman-Adami och i ett slag sjönk
medelåldern drastiskt. Musiken
känner ju inga åldersgränser.
Good Morning Blues är kanske ett

av världens äldsta ännu verksamma band. Andra, som Rolling Stones och Sven Ingvars, har visserligen hållit på längre, men i Good
Morning Blues ingår fortfarande
de fyra medlemmar som en gång
bildade orkestern.
Namnet Good Morning Blues tog
de för övrigt, eftersom det var den
enda låt Claes och Thomas kunde
tillsammans. Den har också blivit
bandets signaturmelodi.
Repertoaren har alltid haft sina
rötter i blues och jazz i vad som
tycks vara en lyckad blandning,
såväl i Åmål som Stockholm, Söderhamn och Uppsala, London och
Goa, på festivaler och klubbar
Sverige runt genom årtionden.
3

Från kl. 17.30 underhåller bandet
HörsOmHelst i vårt Café Traversen.

Börge Lindgren Family Band
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Fredrik Lindgren: Trumpet, trombon, sång. Rickard Sandström:
Gitarr. Roger Palm: Trummor.
Sandra Lindgren: Sång, flöjt. Börge Lindgren: Orgel. Rickard Lindgren: Trumpet, flygelhorn. Kent
Olandersson: Bas. Janne Landegren: Sång. Jim Ellis: Sång

lands. Under hösten 2016 utkom
han med en ny skiva ”Organ Jazz
with Börge Lindgren Friends”, där
han har samlat proffsiga musiker
bland familj och vänner.

nen tipsade om en ny typ av orgel
som kallades Nordorgel. Börge
testade och föll för den mycket
nätta orgeln i jämförelse med den
tunga Hammondorgeln.

Sonen Fredrik Lindgren medverkar på blåsinstrument liksom systerdottern Sandra Lindgren (sång).

För mer information om Börge
Lindgren och hans musik, familj
och vänner rekommenderas ett

När orgeljazzgruppen “Lindgren
Grinders” besökte Jano i början av
2000-talet fick vi njuta av en
mycket svängig jazzkonsert med
tonvikten på Börges hammondorgel.

Svågern Janne Landegren, Roger
Palm (känd som trummis för
ABBA), norrlandsgitarristen Rickard Sandström och medlemmarna i
Börge Lindgrens tidigare orkesterkonstellationer Jim Ellis och Kent
Olandersson.

besök på hemsidan: http://
www.borgelindgren.com/

Under många år lämnade Börge
musiken för att köra taxi men är nu
tillbaka och ger spelningar runt om
i Sverige och även utom-

Börge Lindgrens återkomst till
musiken framkallades av en japan
som han mötte på sonen Magnus
Lindgrens konsert i Berlin. Man-

Ludwig Sievert spelar i Café Traversen från 17.30.
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Välkomna till en mycket svängig
kväll!
Birgitta Fogelvik

Jam

Foto: Mats Blomberg
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Nytt år, nytt jam, ny tid och ny
lokal för JANO’s vårjam som i år
äger rum tisdagen den 21:a mars kl
19.00 i den nya lokalen Vallentuna
Kulturhus Café, Allévägen 1.
Efter att ha provat hålla jammen i
JANO’s nya konsertlokal, Vallentuna Teater sedan hösten 2015 kan
vi notera att uppslutningen både
från jammare och publik minskat
stadigt.
Vi tror att det beror på att Vallentuna Teater inte är idealisk för
jamsession trots en stor scen med
flygel och ymnigt med sittplatser
för publiken. Den är helt enkelt lite
för stor och bättre lämpad för konserter. Scenen för jammen bör nog
vara mer intim med närhet mellan
musiker och publik så att det blir
inbjudande och lätt att gå upp och
jamma. JANO’s styrelse har därför
ordnat så att vi flyttar jammen till

Vallentuna Kulturhus Café, vilket
blir en ny upplevelse för mig som
inte varit där förut.
I övrigt behåller vi vårt trygga ordinarie huskomp med Tommy
Larsson vid flygeln, Ulf Hammarstrand på bas och Mats Jadin som
trummis.
Föregående jam i höstas bjöd på
besök av ”nya” jammare av yngre
årgång vid sidan av andra trogna
deltagare som besökt oss tidigare.
Det skulle glädja både mig, JANO
och dess publik om vi kunde locka
hit såväl gamla som nya spelsugna
musiker till vårt nyinrättade jam.
Att jamma innebär att ge sig ut på
nya musikaliska äventyr och knyta
nya kontakter samt utbyta erfarenheter som ger ny inspiration till
spelandet.
Alla instrument liksom vokala inslag är lika välkomna att delta i
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jammet. Vi har en mycket uppskattande och jazzintresserad publik att
uppträda inför så det är ett lysande
tillfälle att dela med sig av sin passion för jazzmusiken.
Musikstilen vi jammar i rör sig
huvudsakligen i välkända jazzgenrer som trad, swing och bop men
även andra stilar kan förekomma.
Tveka inte att ta fram instrumenten
och var med och invig vår nya
hemmaplan i vårjammet eller kom
dit och lyssna så har vi roligt tillsammans.
Vi möts i Vallentuna Kulturhus
Café där vi musicerar och trivs
tillsammans.
Eder Tillgivne Jamledare
Hasse Ling

Johan Stengård and his Jazz Big Band
Saxofoner: Johan Stengård, Mats
Wallin, Mikael Trense, Samuel
Muntlin, Hans Olofsson
Tromboner: Anders Stengård, Tomas Hillerbrant, Johan Åström,
Christoffer Siggstedt
Trumpeter: Marcus Alm, Martin
Lundberg, Mikael
Renliden, MatsOlov Svantesson
Trummor: Daniel
Kåse Bas: Lars
Risberg Piano &
sång: Olle Eilestam

mycket respekterade trombonisten
Janne Jansson.
Det krävs en speciell talang och
stort tålamod för att leda ett amatörstorband. Det är alltid någon
eller några som får problem och

titlar ur Frank Sinatras och Ella
Fitzgeralds repertoar men också
många instrumentalarr som man
associerar med Count Basie,
Woody Herman, Quincy Jones
m.fl.
Musikerna i varje
sektion är mycket
intressanta var och
en för sig. Den välkände entertainern
Olle Eilestam sitter
vid pianot men
sjunger också
många av Frank
Sinatras stora hits. I
saxsektionen med
Johan Stengård på
första tenor medverkar bl.a. Mikael
Trense och Tobias
Hellman. Trombonerna leds av Johans bror, Anders
Stengård, och har
Johan Åström som
solist och bland
trumpeterna finns
Mikael Renliden
och Olle Hedström.

Johan Stengård
and his Jazz Big
Band återkommer
efter succén hos
oss för ett år sedan.
Vilken jazzmusiker
har inte drömt om
att någon gång vara
med i ett storband
och spela originalarrangemang av
amerikanska stjärnarrangörer som
Nelson Riddle,
Billy May, Neal
Hefti eller Quincy
Jones.
Kapellmästaren Johan Stengård,
tenorsaxofonist med förflutet i
många storband och en solistkarriär som spänner över många decennier är inget undantag. Han brinner
för att storbandstraditionen skall
leva vidare.
Så det är kanske inte överraskande
att han bestämt sig för att samla
ihop ett gäng likasinnade musiker
som vill spela originalarrangemang från USA. Men det förekommer en del svenska arrangörer också i bandets repertoar som den
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inte kan medverka. Det måste ordnas vikarier, replokal, skaffa arrangemang, notställ osv. Till råga på
det är det 16, ibland 17 musiker,
med egna viljor och smak, som
skall fås att fungera som en ensemble.

Jag tror att Johan
Stengårds Jazz Big
Band återigen kommer att bjuda oss på
en fenomenal konsert och skicka
oss till sjunde himlen med sin musik.
Dom säger ”Come fly with
us” !!!!!!!
Hayati Kafe

I Johans fall har det dock fungerat
utmärkt, kanske för att han lyckats
samla ihop musiker som gillar att
repetera och spela musik med rötter i den amerikanska sångboken.
Bandets mapp innehåller många
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Sliding Hammers med Ronnie Gardiner
och Mathias Algotsson
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Karin Hammar tbn, Mimmi
Hammar tbn, Mathias Algotsson p, Martin Sjöstedt b, Ronnie Gardiner tr.

Ännu en säsong går mot sitt
slut. Denna gång har vi inte
ett storband som sista
band men än bättre avslutning än Sliding Hammers kan
man ju inte få. Sliding Hammers är ju Karin och Mimmi
Hammar som spelar trombone i Jay Jay Johnson och Kai
Windings anda. Men vi skall
inte bli förvånade om vi även
får höra några sånglåtar.
Sliding Hammers har funnits
i 20 år. Både Karin och Mimmi spelar även i alla möjliga
olika sammanhang. De sitter
ofta i olika storband i Sveriges avlånga land, i studioinspelningar och som solister i
jazzklubbar runt om i Sverige. De är välkända hos oss då
de varit hos oss med andra
artister.
På piano hör vi den briljante Mathias Algotsson som var
hos oss så sent som i höstas.
Han är förutom en fin pianist
även en duktig kompositör
och arrangör.
Vad skall man då inte säga
om Martin Sjöstedt på bas.
Martin var hos oss på vintern 2016
men då som pianist. Även Martin
är en duktig arrangör och kompositör. De är ju mångsidiga våra
artister.
För en trumfantast som undertecknad blir det en högtidskväll med
den eminente Ronnie Gardiner bakom trummorna.

Foto: Per Erik Adamsson

Gott folk gör redan nu en notering
i era kalendrar så ni inte missar
denna fantastiska kväll. Ja ovan
nämnda line up borgar för en kanonavslutning på säsongen.
Välkommen hälsar
Hasse Lehto
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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

Årsmöte

Kjell Lövbom

www.jano.nu

Ordförande

kjell.lovbom@gmail.com
Tisdagen den 5/4 är det
dags för årsmöte. Denna
gång bjuder vi in alla jazzintresserade. (Endast medlemmar har rösträtt.)
Årsmötesförhandlingarna följs av ett framträdande av Ulf Johansson Werre.

073-359 73 69
Orkesterbokare
Hayati Kafe
Tomtebogatan 20
113 38 STOCKHOLM

Vallentuna Kulturhus, Allévägen 1

08-34 98 80

Tisdagen den 5/4 kl 19.00

hayati@comhem.se
Styrelseledamöter

Bidrag till nästa nummer

Lennart Andersson

av PiJano önskas senast den 15 augusti.

Margit Annerstedt
Mats Blomberg

Skickas till Mats Blomberg
matsxblomberg@gmail.com

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

