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MAGAZINET PROGRAMTIDNING HÖSTEN 2014

• 11 september – Sliding’ Slim (bilden)
• 2 oktober – Mississippi Seven
• 14 oktober – Sångtävling. Konsert: JC Swingtett
• 17 november – Stockholm Voices
• 1 december – Anton Ottosson Octet

Foto: PELLE LUNDBERG 
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Medlemskap
Vad innebär ett  
medlemskap?

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

entré är 100 kr (icke medlem 
120 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 mejladress. 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 e-postadress.

Hej alla trevliga 
jazzdiggare! 

H
är kommer höstens konsert
program.

Programgruppen inom 
 styrelsen har gjort ett fint 
arbete och vaskat fram det 

”bästa av det mesta” inom jazz & blues.
Som vanligt innehåller hösten en 

härlig blueskonsert och vår tradi
tionella jazzsångtävling med efter
följande jazzband. Dessa konserter 
hålls på stamhaket Spis&Vin.

Detta år har vi tidigare
lagt jazzsångtävlingen för 
att kunna vara en del av 
Stockholm Jazz Festival, 
den 10–19 oktober, då 

hela Stockholm sjuder av jazz i alla 
dess former.

Vi finns med i programbladet 
för Stockholm Jazz Festival och får 
uppmärksamhet för vår jazzklubb via 
deras hemsida som även länkar till vår 
egen hemsida där Jazzmagazinet kan 
”laddas ner”.

Vi önskar Er alla en riktigt trevlig 
jazzhöst!

Välkommen

Leif Löf 
Ordförande

Jazzkryssning med Eckerölinjen
 Ladda upp med härlig svängig jazz med Tyresö Jazzband på Ålands jäsande hav sön
dagarna den 21 september och den 16 november! Bussar från Alléplan, Krusboda torg 
avgår kl 12.00 och från Tyresö centrum (vid Nordea) kl 12.15 till Grisslehamn, båt t o r 
Eckerö, buss åter till Tyresö ca 21.30. Pris för buss och båt 
t o r 70 kr.

Anmälan direkt till Eckerölinjen tel 0175-25800. 
Ange kod 5JAZZ och tala om var ni vill kliva på bussen; 
Krusboda, Alléplan eller Tyresö Centrum. Passa gärna 
på att boka det fantastiska smörgåsbordet. Sista anmäl
ningsdag för 21 september är torsdag 18 september kl 16 och 
för 16 november är det torsdag 13 november kl 16. Välkom-
men på en trivsam och prisvärd jazzkryssning!

 Tycker ni att det är för långt mellan september och november kommer här ett litet 
tips om mer ”Jazz & Hav”: Söndagen den 19 oktober spelar Väddö Hafsband med 
Jörgen Toresson, NilsGöran Holstein, trumpet, Christer Persson, sax och flöjt, Lasse 
Andersson, bas, och Reimers Ekberg, trummor, på Eckerölinjens 15-tur. Buss från 
Cityterminalen.
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Jazzcafé 
med  
tyresö 
Jazzband
 Onsdagar kl 14 på 
Kvarnhjulet. 3 septem-
ber,1 oktober, 5 novem-
ber samt 3 december.

Jazzparad till tyresöfestivalen
 Lördagen den 6 september kl 12-17 är det dags! Förutom under-
hållning med Ace Wilder och lokala artister är det också Föreningar-
nas dag med många roliga prova på-aktiviteter. Temat på festivalen är ”mångfald och 
omtanke”. Välkommen till Kulturcentrum Kvarnhjulet. 

I samband med Tyresöfestivalen arrangerar jazzklubben en jazzparad från cent-
rum till scenen vid Kvarnhjulet och där spelar styrelsebandet några svängiga jazz-
låtar. Missa inte det!

Jazzklubben finns i området hela dagen och delar ut höstens Jazzmagazin. Nya 
medlemmar kan anmäla sitt intresse till en gemenskap kring Jazz och Blues.
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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

Redan som 
mycket ung 
upptäckte 
Anders rock-
legender 
som Jerry 
Lee Lewis, 
Chuck Berry 
och Fats 
Domino, 
men det var 
under slutet 
av 70-talet 
när punken 
exploderade 
som lusten 
att spela 
själv föddes. 

Slidin’ Slim – inte din vanliga blues
Anders Landelius är un-
der sitt artistnamn ”Slidin’ 
Slim” sedan länge etable-
rad på den internationella 
bluesscenen. Med en sund 
kombination av djup för-
ankring i traditionen och 
en ständig lust att förnya 
genren så har han mötts av 
såväl kritiker som publik 
med öppna armar, vilket 
lett till ett evighetsturne-
rande över hela Skandina-
vien, stora delar av Europa 
och USA.

Av en tillfällighet intro-
ducerades Anders till den 
primitiva och uttrycksfulla 
deltabluesen och artister 
som Son House, Charlie 
Patton och Robert John-
son i början av 90-talet 
och drabbades av den 
stora musikaliska kärleken. 
1994 debuterade han som 
”Slidin’ Slim” och omfam-
nades omedelbart av den 
svenska bluesscenen. Ett 
idogt soloturnerande in-
leddes som endast avbröts 
för besök i studion för nya 
inspelningar. Den första 
”riktiga” plattan, ”Ten Long 
Years” släpptes 2004 och 
möttes av lovord för såväl 
utförande som för Anders 
starka originallåtar. Skivan 
uppmärksammandes även 
internationellt och öpp-
nade upp för spelningar 
utanför Sveriges gränser. 
Det stora genombrottet 
kom i samband med den 
gränsöverskridande plattan 
”One man riot” 2007 som 

Det stora 
genom brottet 
kom i samband 
med den gräns
överskridande 
plattan ”One 
man riot”.

producerades av det unga 
stjärnskottet Niels Nielsen 
som tillförde ett nytänkan-
de och en sund respekt-
löshet som gav hyllande 
recensioner från media 
över hela världen. Plattan 
släpptes på den amerikan-
ska etiketten Nine Mile 
Records vilket resulterade 
i en omfattande soloturné 
för Anders genom USA 
sommaren 2007. ”One 
man riot” släpptes återigen 
2011 genom den svenska 
etiketten Transubstans 

riot. En process som skulle 
komma att bli utdragen då 
duon allt oftare kom att 
lämna den rena bluesfor-
men till förmån för en 
mörkare och mer elektro-
nisk ljudbild där Niels roll 
blivit minst lika viktig som 
Anders. Därför kändes 
det helt naturligt att ge 
musiken en ny förpackning 
och duon Dead Soul var 
ett faktum. 

 Torsdag 11 september
Spis & Vin, kl 19.30.
Förband kl 18.45

Mer info om Slidin’ Slim på 
hans hemsida:  
www.slidinslim.com

Records och blev snabbt 
en av de bäst säljande 
svenska bluesskivorna 
genom tiderna. Samma 
år belönades Anders med 
den finaste utmärkelse en 
svensk bluesmusiker kan 
få, Janne Rosenqvists Min-
nespris, och representerade 
Sverige i samband med 
European Blues Challenge 
i Berlin 2012.   

Hösten 2011 påbörjade 
Anders tillsammans med 
Niels Nielsen arbetet med 
en uppföljare till One man 
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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

Mississippi Seven vid en spelning på Nalen i Stockholm. Foto: Hans Olsson

Happy Jazz med Mississippi Seven
Kalla deras musik dixie-
land, vintage jazz, glad-
jazz, sweet and hot eller 
… en härlig mix av skönt 
gungande låtar från åren 
1920–40.

Mississippi Seven åter-
vinner ”golden oldies” från 
lönnkrogar och ballrooms 
samt klassiska jazzfavoriter 
och odödliga evergreen 
från filmer och revyer. Plus 
en eller annan hjärtkni-
pande raritet.

Sjumannabandet har 
under 22 år spridit Missis-
sippiflodens hjulångarjazz 
i skiftande sammanhang: 
från jazzklubbar, musik-
festivaler och pubar till 
Nalenkvällar, privata kalas 
samt sjögående jazz med 
s/s Blidösund och Viking 
Lines Cinderella. En turné 
ända till den ryska staden 
Pskov inte att förglömma.  
I somras har  Mississippi 
Seven gjort sig extra 
”ökänt” på Öland, Gotland 
och Arholma.

Hans Brandgård och 
Anders Alm, som bägge 
tilldelats Armstrong-
stipendiet, är orkesterns 
sångare. Till skillnad från 
mycket av nutida musik 
hör man orden som sjungs 
och förstår vad texten 
handlar om.

Happy Jazz-bandets re-
pertoar är rätt igenom me-
lodisk antingen de bjuder 
på välkända jazzstandards 
eller väcker liv i gömda 
och glömda melodier. Att 

Till skillnad från myck
et av nutida musik hör 
man orden som sjungs 
och förstår vad texten 
handlar om.

skapa en fin stämning är 
ett av Mississippi Sevens 
signum. Liksom spelgläd-
jen. För det är viktigt att 
publiken känner sig som 
en del av helheten, trivs 
och har kul.

Bengt Jansson, kornett, 
Hans Brandgård, trombon 
och sång, Anders Alm, 
saxofon och sång, Gösta 
Colliander, piano, Christer 

Wiklander, banjo, Lars 
Ireblad, sousafon, Bertil 
Ekman, trummor.

 Torsdag 2 oktober
Tyresös Kulturcentrum, 
 Nyforssalen (OBS lokalen!) 
kl 19.30. Förband kl 18.45

Mer info om bandets på 
deras hemsida:  
www.m-7.se
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TIsdAG 14 okTobEr

Direktleverans av tvätt-, 
disk- och rengöringsmedel

www.oceanbutiken.se

Hasse Ferdi-
nand Carls-
son, Janne 
Carlbom, 
Hasse Spor-
re, Björn 
Hagerman 
och Pelle 
Larsson.

Först klubbens årliga jazzsångtävling

Därefter konsert med J C Swingtett

 För 17:e gången anordnar 
Tyresö Jazz & Blues Club en 
jazzsångtävling för att få fram 
nya artister – ett unikt initiativ 
i vårt land, kanske i världen … 

I första hand har det varit 
ungdomar som deltagit, men 
tävlingen är öppen för alla 
åldrar. Mest tjejer/damer har 
anmält sig. 

Tävlingen är mycket popu-

lär både bland tävlande och 
publiken, som  i finalen får 
utse sin favorit. Men en jury 
med folk från jazzbranschen 
utser vinnare och en andra-
pristagare. Vinnarna får en 
liten prissumma, diplom och 
sist men inte minst äran.

Bandet som spelar på jazz-
sångtävlingen heter ”Fredrik 
Wide Trio”. Består av kapell-

mästare Fredrik Wide (piano), 
trumslagare Ludvig Jerner 
och Tyresöbasisten Tobias 
Rydberg.Arrangemanget är en 
del av en satsning på ungdoms-
verksamheten inom jazzklub-
ben.

Anmälan från intresserad att 
deltaga ska ha inkommit till 
Tyresö Jazz & Blues Club, Box 
160, 135 23 Tyresö senast den 

25 september. En CD med en 
låt ska bifogas som sångprov. 

Många som deltagit i täv-
lingen har under årens lopp 
gjort karriärer inom musik-
världen, till exempel inom jaz-
zen Hanna Elmqvist, Kristin 
Sundberg, Gunilla Hedin och 
Angelica Matveva samt inom 
populärmusiken Erik Linder 
och Petra Marklund.

 Bandledaren Jan Carl-
bom har de senaste 25 
åren alltmer ägnat tid åt 
vibrafonspel och för tre år 
sedan bildade han grup-
pen JC Swingtett vars 
tyngdpunkt på repertoa-
ren är Benny Goodmans 
musik – men de spelar 
också alltmer av andra 
stilar inom jazzen. Bandet 
består av:

Hans Sporre, klarinett. 
Då Stampen startade 
kom han direkt med i 
”Pygme’ Jazzband”, 
”Swing&Barbershop”, 
”Happy six” och en egen 
kvartett som fyndigt nog 
hette ”Hasse och hans 
Sporrar”. Spelar och tränar 
sedan några år även klas-
sisk musik för lärare. 

Pelle Larsson, piano. 
Pianist i Jack Lidströms 
Hep Cats. Bandet var 
ett av Nalen-Topsys fyra 

kontrakterade band. 
Turnéer med Kustban-
det till Tyskland, Belgien 
Danmark och Skottland. 
”Huspianist” på Stampen 
vid gästspel av bl a Doc 
Cheetham, Benny Waters, 
Roffe Ericsson, Wild Bill 
Davidson, Red Mitchel. 

Hasse Ferdinand Carls-
son, trummor. Fick Arne 
Domnérus trummis Jack 
Norén som en idol. Vid 
17 års ålder köpte han ett 
eget trumset. Har spelat 
dansmusik med dragspe-
larna Erik Frank, Lasse 
Anner och dansbandet 
Nilsmen. Kompat artis-
ter på Kungsträdgårdens 
scen. Konserter med Duke 
Ellington-musik i kyrkor 
med kör och orkester.

Jan Carlbom, vibrafo-
nist/pianist. Började som 
sjuåring med pianolektio-
ner med klassiskt inriktad 
musik. Vid 15-årsåldern 
började jazzintresset ta 
över och tillsammans 
med glada spelkompisar 
bildade han under åren 
olika band. 

 Tisdag 14 oktober
Spis & Vin, kl 19.30.

Björn Hagerman, kon-
trabas. Var med i Dixie 
Group -62 och Swing & 
Barbershop. Vikarierade 
med Cave Stompers och 
har därefter varit ordinarie 
basist i ett par omgångar. 
Har sjungit mycket Bar-
bershop och blandad kör. 
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Stockholm Voices: Gunilla Törnfeldt, Jakob Sollevi, Maria Winther, Alexander Lövmark. Foto: Miki Anagrius

Stockholm Voices – proffsig vokaljazz
Sverige har fått en ny 
professionell vokaljazz-
grupp! Stockholm Voices 
för vidare arvet från Man-
hattan Transfer, Lambert, 
Hendricks & Ross, New 
York Voices och svenska 
Gals’n’Pals. De gjorde en 
succéartad debutturne i 
mars 2014 med strålande 
recensioner, översvallande 
mottagande och publikre-
kord på två av konserterna 
när sju Norrländska städer 
fick besök. Här är ett ax-
plock ur recensionerna:

Stockholm Voices 
bildades hösten 2012 på 
initiativ av Gunilla Törn-
feldt, den första demon 
spelades in våren 2013 och 
de gjorde sina första bejub-
lade konserter samma 
sommar. Norrlandsturnén 
genomfördes i mars 2014 
och senare i år spelar de in 
sin debutskiva där reper-
toaren består av musiken 
från Monica Z:s och Bill 
Evans skiva Waltz For 
Debby, arrangerad för vo-
kalkvartett och komp. Det 
är också mestadels den 
musiken man får höra på 
gruppens konserter, plus 
lite godbitar lånade från 
förebilderna New York 
Voices och andra favoriter 
ur American Songbook. 
Stockholm Voices original-
arrangemang är skrivna av 
antingen Gunilla Törnfeldt 
eller Mikael Skoglund.

Medlemmar i Stock-

Avancerad sång i stämmor. Välsjungande jazzvokalistgrupp. Ett mer än fullsatt Metropol ville inte att kvällen skulle ta slut och Stockholm Voices gav skickligt extranummer och gjorde tillsammans med bandet en stilfull sorti från scenen.orkesterjournalen

Högklassig stämsång med 

sväng. En av säsongens riktiga 

höjdare! Betyg 5 av 5 möjliga

Sundsvalls tidning

holm Voices: Gunilla 
Törnfeldt, sång, arrang-
emang & konstnärlig le-
dare, Maria Winther, sång, 
Alexander Lövmark, sång, 
Jakob Sollevi, sång.

Stockholm Voices 
komp: Klas Lindquist, alt-
saxofon, Mikael Skoglund, 
piano och arrangemang, 
Svante Söderqvist, kon-
trabas, Calle Rasmusson, 
trummor.

 Måndag 17 november
Spis & Vin kl 19.30.
Förband kl 18.45

Mer info om bandets på 
deras hemsida:  
http://stockholmvoices.com/



JAZZMAGASINET NR 2/2014 • TYRESÖ JAZZ & BLUES CLUB MåNdAG 1 dEcEMbEr

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) vid Nyboda 
skola: Tag en buss som stannar vid hpl 
 Bollmora berg eller Tyresö Centrum.  
Oftast sker konserten i Nyforssalen.
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På bilden är Anton Ottosson ensam – men på scenen får han 
sällskap av sju skickliga musiker: Jonne Bentlöv, Johan Åström, 
Björn Jansson, Fredrik Lindborg, Emma Josefsson, Björn Lundén 
och Dennis Egberth.

Anton ottosson octet fyller scenen
 Gitarristen Anton Otto-
sson har de senaste åren 
börjat synas mer och mer 
i Stockholms jazzmusik-
liv, inte minst i gruppen 
Six String Swing som han 
leder tillsammans med 
gitarristkollegan Alexander 
Brott. Att bara spela har 
dock aldrig varit nog för 
Anton, och med sin nya 
grupp Anton Ottosson 
Octet vill han etablera 
sig inte bara som gitarrist, 
utan också som komposi-
tör och arrangör.

Till sin hjälp har han en 
uppsättning mycket skick-
liga musiker, med både 
etablerade namn och nya 
lovande talanger. Tillsam-
mans för de i bevis att det 
fortfarande på 2010-talet 
går att skapa nyskapande, 
vacker och svängig jazz 
med starka band till tradi-
tionen.

På Tyresö Jazz Club 
kommer Anton Ottosson 
Octet både spela An-
tons egna kompositioner 
och nya arrangemang på 
stycken av idoler som 
Duke Ellington och Char-
les Mingus.

Sättning:
Jonne Bentlöv, trumpet 
och flygelhorn, Fredrik 
Lindborg, altsaxofon, 
klarinett och flöjt, Johan 
Åström, trombon, Björn 
Jansson, tenorsaxofon och 
klarinett, Emma Josefsson, 

Med sin nya grupp vill 
Anton Ottosson etablera 
sig inte bara som gitarrist, 
utan också som komposi
tör och arrangör.

barytonsaxofon, Anton 
Ottosson, gitarr, komposi-
tion och arrangemang, 
Björn Lundén, kontrabas, 
Dennis Egberth, trummor.

 Måndag 1 december
Spis & Vin kl 19.30
Förband kl 18.45

Mer info om bandets på 
deras hemsida:  
soundcloud.com/anton-
ottosson/
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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
08-712 99 10, 070-629 28 80
Mail: leif.lof@kemibolaget.se

Orkesterbokare 
Stig Bengtson
08-712 45 94, 070-695 11 12
mail: stig.bengtson@comhem.se

Styrelseledamöter
Gerd Askvik, vice ordförande, sekreterare
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
Jörgen Toresson
Karin Udd
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Ansvarig utgivare: Leif Löf, 08-712 99 10
Grafisk form: Stohrartad, 070-535 77 69
Tryck: RH-tryck, 08-742 00 60

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

Jazzprogram hösten 2014:
 Torsdag 11 sepTember
Slidin’ Slim, Spis & Vin
 söndag 21 sepTember
Jazzkryssning med Eckerölinjen
 Torsdag 2 okTober
Mississippi Seven, Kvarnhjulet
 Tisdag 14 okTober
Sångtävling. Konsert: J C Swingtett, Spis & Vin

 söndag 16 november
Jazzkryssning med Eckerölinjen 
 måndag 17 november
Stockholm Voices, Spis & Vin
 måndag 1 december
Anton Ottosson Octet, Spis & Vin
 Jazzcafé onsdagar 3 september, 1 oktober, 
5 november, 3 december. kvarnhjulet.

S p o n S o r e r  2 0 1 4

Tyresö Jazzband


