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PROGRAMTIDNING VÅREN 2016
•  Torsdag 4 februari – Jamsession & Tyresö Jazzband.  

Restaurang Spis &Vin
•  Torsdag 25 februari – Jan Allan–Georg Riedel–Mathias 

Landæus (bilden). Restaurang Spis &Vin
•  Tisdag 15 mars – Väddö Hafsband.  

Restaurang Spis &Vin
•  Onsdag 27 arpril – Papa Pider´s jazzband.  

Restaurang Spis &Vin
•  Torsdag 26 maj – Bengt Erikssons kvintett.  

Restaurang Spis &Vin

Foto: Sven teSch hallStröm
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Om vi har räknat rätt, är det 
nu 51 gånger som Tyresö 
Jazzband under mer än tio 
år spelat på Eckerölinjens 
fartyg  från Grisslehamn och 
i höst blir det två gånger till, 
6 mars och 29 maj. Bussar 
från Tyresö Allé plan, och Krusboda Torg 
kl 12.00 och från Tyresö Centrum vid 
Nordea kl 12.15.

Pris: 50 kr för resa, buss och båt t o r. 
Boka senast onsdag före resan på tfn 
0175-25 800. Koden 5JAZZ ska uppges 
liksom var man stiger på. 

Turistbussarna går till Grisslehamn där 
ålandsbåten väntar. Det brukar bli tre 
fullastade bussar, som med nöjda passage-

rare, återvänder till Tyresö på 
kvällen c:a 21.45 med väskor 
som märkligt nog verkar tyng-
re än vid avfarten. Måhända 
välfyllda med taxfree choklad.

Jazzbandet spelar i baren 
på båten där man dansar och 

stampar takten. En och annan jazzall-
sång avverkas och ofta dyker någon gäst 
upp och spelar några låtar med bandet. 
Stämningen är hög både på båt och i buss. 
Många väljer Eckerölinjens fantastiska 
smörgårdsbord – Östersjöns bästa sägs 
det.

Välkomna till en utlandsresa i jazzens 
tecken på Ålands jäsande hav där åtmins-
tone musiken gungar!

Medlemskap
Vad innebär ett  
medlemskap?

 På våra ordinarie konserter 
betalar du lägre entréavgift 
än icke-medlemmar i Tyresö 
Jazz- & Blues Club. Medlems-

entré är 120 kr (icke medlem 
150 kr – gratis under 30 år).
  Medlemmar får information 
i form av en programtidning 
där vi närmare presenterar 
kommande konserter och eve-
nemang. Du får även informa-
tion via mejl om föreningen 

har din epostadress. Informa-
tion finns också att hämta på 
föreningens hemsida,  
www.tyresojazzclub.com.
 Med din medlemsavgift  
stöder du vår verksamhet att 
föra ut bra musik i vår kom-
mun.

 Det är enkelt att bli medlem 
i Tyresö Jazz & Blues Club. 
Sätt bara in 150 kr på plus-
giro: 42 39 82-8. (Är du under 
30 år är avgiften endast 50 kr.) 
 Glöm inte att ange ditt 
namn och adress och even-
tuell epostadress.

hej alla jazz-  
och bluesälskare

G
od fortsättning på det 
nya jazzåret. Vi startar 
vårsäsongen med konsert 
och jamsession den 4/2. 
Tyresö Jazzband pre-

senterar ”Minnenas jazz” i en akt och 
sedan hoppas vi på en livlig jamsession 
där alla spelsugna kommer och deltar. 
Tag med instrument och kom. Det är 
fri entré denna kväll på Spis &Vin.

Eftersom föreningsgården Kvarn-
hjulets stora konsertsal är upptagen 
för flyktingmottagande håller vi, tills 
vidare, alla våra konserter  på vårt 
trevliga stamlokus ”Spis& Vin. Vi 
avslutar treditionsenligt våren med 
härlig dragspelsjazz.

Efter årsmötet den 15 mars kl. 17.00 
på Spis & Vin blir det konsert med 
Väddö Hafsband.

Leif Löf 
Ordförande
Tyresö Jazz & Blues Club

P.S I kuvertet finns också medlemskort 
och inbetalningsavi för 2016. Sista 
betalningsdag är den 29/2.
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Jazzcafé med 
tyresö Jazzband
 Onsdagar kl 14 i Kulturcaféet på 
Kvarnhjulet: 13/1, 10/2, 2/3 och 13/4. 

Jazzkryssningar med tyresö Jazzband

annan jazz i kommunen
 Konsert med Johan Stengård & his Jazz Big Band
Saxofonisten Johan Stengård, som spelat med många internationella artister, har 
 samlat ett storband bestående av Stockholms främsta musiker. Denna kväll bjuder 
bandet på musik med originalarrangemang av Frank Sinatra, Count Basie, Nelson 
Riddle, Quincy Jones, Natalie Cole, Sammy Davis J:r och Ella Fitzgerald. Fri entré!
Måndag 15 februari 20.00–22.00 inkl paus, Forellscenen, Bollmora torg 4. 
Arr: Tyresö kommun.

 Carin Lundin – salong på Slottet
Välkommen på konsert med 
Carin Lundin, jazzsångerska och 
en av Tyresö kommuns kultur-
stipendiater 2015. Här sjunger 
hon låtar från sitt nya album med 
ett ljuvligt sväng och en vardags-
nära jazzkänsla. Johan Setterlind, 
trumpet/arr, Mathias Algotsson, 
piano, Mattias Welin, bas och Da-
niel Fredriksson, trummor.  
Läs mer www.carinlundin.com

Entréavgift, förköp via tyreso.se/biljetter eller på Servicecenter i Tyresö centrum. 
Tyresö Slotts Wärdshus dukar upp en brunchbuffé innan konserten till reducerat pris 
för dig med konsertbiljett.
Söndag 10 april 16.00–17.00, Tyresö Slotts Wärdshus. 
Arr: Tyresö kommun/Tyresö Slotts Wärdshus.
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Peter Inghe, Nils- Göran 
Wetterberg, Alf Hans-
son, Sune Linder och 
Jörgen Toresson.

TorsDAG 4 fEbruArI

Radiovägen 4, Tel 742 71 72
Må-on 7-17, to 7-18, fre 7-16
www.tyresogummi.com

Välkommen till

– säkert och 
bekvämt! Fråga 
oss om priser!

Däck -
hotell

Däck och bilverkstad
•  Vi utför  service av alla  bilar, även 

USA och transport bilar 
•  Vi släcker era 

besiktningstvåor 
Din 

närmaste

Mitsubishi
verkstad

Jamsession & tyresö Jazzband
 Äntligen en jamkväll för alla 
spelsugna musikanter och 
jazzsugna spisare från när och 
fjärran. Musik från hjärtat ska-
pad för stunden, ett äventyr 
där man aldrig vet var man 
hamnar. Men kul och under-
hållande brukar det vara!

Jam session, eller bara jam, 
är en gammal före teelse inom 
jazzen. Musiker som normalt 
inte arbetar ihop träffas och 
spelar tillsammans. 

Husband är Tyresö Jazz-
band, Tyresös tongivande 
jazzband, som också inleder 
kvällen med en liten konsert 
under rubriken ”Minnenas 
Jazz”. En musikalisk jazzresa 
i tiden där ett urval låtar pre-
senteras i både ord och ton.

Därefter är det fritt fram för 
gäster!

Tyresö Jazzband har spelat 
tillsammans i mer än 15 år 
och har sitt ursprung i jazz-
klubbens styrelse där alla 
varit med. Alla i bandet är 
dessutom hedersmedlemmar i 
klubben.

Altsaxofonist är Sune Lin-
der med rötter i Be-Bop jazzen 
och Charlie Parker som idol. 
Han framträder också som 
refrängsångare. Nils- Göran 
Wetterberg spelar klarinett 
med förkärlek till swingen och 
den klassiska jazzen. Jörgen 
Toresson är pianist, sångare, 
låtskrivare och vid behov 
allsångsledare. En musikalisk 

allätare. Alf Hansson, bas, spe-
lar allt från folkmusik och klas-
sisk musik till jazz. Ibland blir 
det dragspel i Jularbos anda. 
Bakom trummorna sitter Peter 
Inghe, veteran från 50-talets 
skoljazzband. 

Av den här mixen har det 
blivit ett gäng som kunnat 
samsas omkring gamla fina, 
garanterat omoderna, jazzlåtar 
med mycket sång och sväng.

Jazzcafé och Jazzkryss-
ningarna i samverkan med 
Jazzklubben är återkommande 
inslag i bandets musikliv.

Bandet spelar på bland an-
nat på jazzklubbar, festivaler 
och i kyrkor. På privata fester 
och för föreningar som t ex 
PRO, SPF runt om i länet. På 

Odd Fellows och årligen vid 
Lions i Trollbäcken dagar.

Jazzbandet är stommen 
i klubbens jazzparader och 
med andra tidigare och 
nuvarande styrelsemedlem-
mar uppträder  de ibland som 
Styrelsebandet.

 Jam & Tyresö Jazzband
Torsdag 4 februari
Spis & Vin, kl 19.30.
Förband kl 18.45
Fri entré.

Fotnot:  
Tyresö Jazzband spelar även:
Måndag 14 mars  
”Vindfånget”, Trollbäckens kyrkan 
kl 11–12.
Lördag 21 maj  
Lions Trollbäckendagar  
kl 12–13.
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Bil & Schakt Stockholm AB
Tel: 0708-77 03 13

Jord, sand och grus • Avloppsanläggningar • Schaktningsarbeten

Dräneringsarbeten • Planerings- och stenarbeten • Husgrunder och sprängning

Georg Riedel, bas.
Jan Allan, trumpet.
Mathias Landæus, piano.

tidlös jazz med Jan allan, georg  riedel 
och pianisten mathias landæus
 Georg Riedel och Jan 
Allan är två av Sveri-
ges främsta jazzikoner 
genom tiderna. Sedan 
de började spela tillsam-
mans på 50-talet har 
de ständigt varit med 
och skapat jazzhistoria, 
och de fortsätter att 
förgylla landets musik-
scener med sin vitalitet, 
närvaro och avspända 
virtuositet. 

Tillsammans med den 
betydligt yngre pianis-
ten Mathias Landæus 
tar de sig an komposi-
tioner av Georg Riedel, 
Bengt Hallberg och Lars 
Gullin samt en och an-
nan standardlåt. Tidlös 
musik full av värme och 
klurigheter.

 Jan Allan, Georg 
 Riedel och Mathias 
Landæus
Torsdag 25 februari
Spis & Vin, kl 19.30.
Förband kl 18.45
Entré: 120 kr (150 kr för 
icke medlem).

Foto: Ove Hallin
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TIsDAG 15 MArs

www.gourmethuset.com
Tel. 08-798 55 00

CATERING & HYRESGODS Porslin | Stolar
Bord | Dukar
Ljud | Ljus

Dj etc

Bröllop
Student

Dop
Minnesstund

etablerat 1997

Ska ni ha fest eller?

Jörgen Toresson, piano och sång, Roger Palm, trummor, Jan Bergnér, bas, NilsGöran 
Holstein, trumpet och kornett, Christer  Persson, tenorsax, flöjt och klarinett.

 För cirka tio år sedan startade ros piggen  
och Krusbodabon Jörgen Toresson till-
sammans med en annan rospigg, trumpe-
taren NilsGöran Holstein, ett jazzband  
på Väddö, där Jörgen huserar för det 
mesta nuförtiden. 

Väddö Hafsband satsar på publikvänlig, 
lättlyssnad jazz med en mycket blandad 
repertoar. Och med en hel del sång från 
den amerikanska sångboken. Av och till 
slinker det med nån av Jörgens egna låtar. 

Här en kort presentation av medlem-
marna i bandet:
• NilsGöran Holstein, trumpet och kor-
nett. Har spelat i många olika samman-
hang i mindre och större grupperingar 
t ex Roslagens storband på turné i USA. 
Solist i många kyrkor i Roslagen. Fick 
genom sin arbetsgivare göra en jazzskiva 
tillsammans med Sverigeeliten och med 
sin stora idol Jan Allan som gästartist. 
Blev företagets julklapp till de anställda.
• Christer Persson, tenorsax, flöjt och 
klarinett. Allroundmusikant, musiklärare, 
musiker på många teatrar t ex Oscars, 
revyer med Hasse o Tage, TV, radio och 

Publikvänlig, lättlyssnad jazz  
med väddö hafsband

 KALLeLSe TILL årSMöTe i Tyresö 
Jazz & Blues Club den 15 mars 2016  
kl. 17.00 på restaurang Spis & Vin. 

Förslag till DAGORDNING:
1. mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. val av mötesfunktionärer
a. ordförand 
b. Sekreterare 

c. val av två justerare att jämte ordföranden 
justera protokollet 
d. val av två rösträknare
5. Styrelsens redogörelser för verksamhet 
och ekonomi
6. revisorernas berättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet
8. motioner
9. Klubbens verksamhetsplan och budget-
förslag för kommande verksamhetsår
10. val av styrelse
a. val av minst 4 ordinarie ledamöter för 2 år 

b. val av minst 3 suppleanter för 1 år 
c. val av ordförande  för 1 år inom styrelsen 
d. val av vice ordförande för 1 år inom 
styrelsen
11. val av 2 revisorer och 1 revisors-
suppleant
12. val av ledamöter och sammankallande 
i valberedningen
13. Fastställande av årsavgift för det kom-
mande verksamhetsåret. 
14. övriga frågor
15. mötets avslutande

KALLeLse

grammofon. Har spelat i många storband, 
bl a med Lasse Samuelsson. 
• Jan Bergnér, bas. Säg den artist som inte 
Janne kompat. Lämnade lyckligtvis tand-
läkarkarriären för musiken. Spelar bl a i 
Vällingby symfoniorkester samtidigt som 
han hörs inom jazzen i olika grupper, t ex 
Hep Cats och Prima. Även Janne har en 
mängd revyer, TV, radio m m i bagaget.
• roger Palm, trummor. Otroligt rutine-
rad trummis, kanske mest känd för att ha 
spelat med ABBA både i studio och på 
turné. Fick 2015 Musikerförbundets ut-
märkelse Studioräven med motiveringen 

att han ”med sitt trumset varit en klippa i 
studiomusikerelitens främsta rum”.
• Jörgen Toresson, piano och sång. Känd 
i Tyresö från Tyresö Jazzband, var med 
och startade Tyresö Jazz & Bluesclub. 
Låtskrivare med bl a Trivsamma Tyresö, 
signaturmelodien i Tyresö Närradio, på 
sitt samvete …

 Väddö Hafsband
Tisdag 15 mars
Spis & Vin, kl 19.30.
Förband kl 18.45
Entré: 120 kr (150 kr för icke medlem).
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 Papa Piders Jazz Band var ett av Gö-
teborgs populäraste jazzband från 
början av 60-talet och cirka 25 år 
framåt. Bandet blev ett begrepp 
i Göteborg, vann ett antal jazztäv-
lingar och var ett av de första att även 
spela utomlands. Efter att bandet 
lades ned i mitten av 80-talet, var 
det 2010 äntligen läge för nystart. 
På initiativ av bandets originaltrum-
slagare Bosse Lindgren har sålunda en 
ny banduppställning sett dagens ljus. 
De spelar revivaljazz med mycket sång 
och en del skiffle, så som den spelades 
under tradboomen i England, alltså 
sådan musik som spelades av till exem-
pel Acker Bilk, Ken Colyer och Chris 
Barber. Handplockade musikanter med 
stor erfarenhet från den europeiska 
jazzscenen garanterar en hög musika-
lisk nivå.

I jazztävlingens riksfinal på restau-
rang Louis i Stockholm lördagen den 
23 mars 2011 utsåg juryn Göteborgs- 
bandet Papa Pider’s Jazz Band till 
segrare med motiveringen:

”Papa Pider’s Jazz Band vann jazz-
tävlingen tack vare hög musikalisk nivå, 
fint ensemblespel med god lyhördhet 
mellan alla musiker, varierat repertoarval 
och stort underhållningsvärde med god 
publikkontakt.” Göteborgarna vann även 
publikens pris.

Bandmedlemmar: Klas Nilsson, 
trumpet, sång, Sverker Nyström, klari-
nett, saxofon, sång, Pider Åvall, trombon, 
sång, Anders Hultman, banjo, sång, Claes 
Nordborg, bas, sång, Bo Lindgren, trum-
mor, kapellmästare.

 Papa Pider´s jazzband
Onsdag 27 april
Spis & Vin, kl 19.30.
Förband kl 18.45
Entré: 120 kr (150 kr för icke medlem).

oNsDAG 27 ArpIl

revival med Papa Pider´s Jazz Band

Foto: lennart Wiman

Bandmed-
lemmar: 
Klas Nilsson, 

trumpet, 
sång, Sver-
ker Nyström, 

klarinett, 
saxofon, 
sång, Pider 
Åvall, trom-
bon, sång, 
Anders Hult-

man, banjo, 

sång, Claes 
Nordborg, 
bas, sång, 
Bo Lindgren, 

trummor, 
kapellmäs-
tare.
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Hitta till konserterna
Våra konserter spelas på 
golfrestaurangen Spis & Vin 
eller i Tyresö Kulturcentrum
 Till Spis & Vin (1): bussar från exem-
pelvis Gullmarsplan och Tyresö Centrum 
– 875, 816, 805. Hpl Bäverbäcken. Adress 

Bäverbäcksvägen 14, vid golfbanan. 
Ring och boka bord 08-742 80 00.

 Tyresö Kulturcentrum (2) Pluggvägen 6 
vid Nyboda skola: Tag en buss som stan-
nar vid hpl  Bollmora berg eller Tyresö C. 
Ta gångvägen till Kulturcentrum. Oftast 
sker konserten i Nyforssalen (hus B).
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lill-Benghts Svänggäng 

Guy Eriksson, Lill-
Bength  Erixon, Kjell Sjö-
lander, Werner Skallus 
och Jörgen Anderstig.
Foto: Tommy Pettersson

 Lill-Bength Erixon är troligen 
Sveriges äldste aktiva professio-
nella dragspelare, han är inne på 
sitt 85:e år, men spelar drag-
spel bättre än någonsin. Detta 
är femte gången han gästar 
Jazzklubben. Denna gång med 
en ny konstellation musikanter 
från Lill-Bengths Hemort Öst-
hammar (Roslagens Riviera). 

Arbetsnamnet för kvintet-

ten är Lill-Bengths Svänggäng. 
Det blir svängig musik med 
sång, historier, men framför allt 
virtuosen Lill-Bength med sitt 
dragspel.

Repertoaren består av bland 
annat jazzstandards, visor, latino 
m m.
Medlemmar: Lill-Bength 
 erixon, dragspel, Jörgen Ander-
stig, sång, gitarr och banjo, Kjell 

Sjölander, sång och bas, Guy 
eriksson, saxofon, klarinett och 
tvärflöjt, Werner Skallus, sång, 
trummor.

 Lill-Benghts svänggäng
Torsdag 26 maj
Spis & Vin, kl 19.30.
Förband kl 18.45
Entré: 120 kr (150 kr för icke 
medlem).
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Box 160, 135 23 Tyresö
Postgiro: 423982-8
Org.nr. 812400-8189
www.tyresojazzclub.com
Mail: info@tyresojazzclub.com

Ordförande
Leif Löf
Ranunkelgränd 10
135 37 Tyresö
070-629 28 80
Epost: leif.lof@kemibolaget.se

Orkesterbokare 
Stig Bengtson
070-695 11 12
Epost: stig.bengtson@comhem.se
Torkel Sternberg
070-813 18 47
Epost: torkel.sternberg@bredband.net

Styrelseledamöter
Torkel Sternberg, vice ordförande
070-813 18 47
Gerd Askvik, medlemssekreterare
08-742 32 52, 073-703 95 14
Britt Fougelberg, kassör
08-712 79 47, 073-763 85 45  
Marianne Attebrant
Stig Bengtson
Erik Linder
Rolf Stohr
Jörgen Svensson

Jazzmagasinet nr 1/2016
Ansvarig utgivare: Leif Löf, 08-712 99 10
Produktion: Stohrartad Design, 
070-535 77 69
Tryck: RH-tryck, 08-742 00 60

Jazzmagasinet på webben
Hitta tidigare nummer av jazzmagasinet  
på www.tyresojazzclub.com

Jazzprogram våren 2016
 Torsdag 4 februari
Jamsession & Tyresö Jazzband.  
Restaurang Spis & Vin
 Torsdag 25 februari
Jan Allan–Georg Riedel–Mathias Landæus.  
Restaurang Spis & Vin
 söndag 6 mars
Jazzkryssning med Tyresö Jazzband

 Tisdag 15 mars
Väddö Hafsband (årsmöte). Restaurang Spis & Vin
 onsdag 27 arpril
Papa Pider´s jazzband. Restaurang Spis & Vin
 Torsdag 26 maj
Bengt Erikssons kvintett. Restaurang Spis & Vin
 söndag 29 maj
Jazzkryssning med Tyresö Jazzband

S p o n S o r e r  2 0 1 6

Tyresö Jazzband


