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PROGRAMTIDNING VÅREN 2015
• Onsdag 21 januari – Ecaroh (Horace Silver), Spis &Vin
• Tisdag 10 februari – Kustbandet, Kvarnhjulet
• Måndag 2 mars – Django mets Wes, Spis &Vin
• Torsdag 19 mars – Årsmöte Spis &Vin Big Papas Jazzmen
• Måndag 13 april – Tessan Milveden band, Spis& Vin 
• Torsdag 7 maj – Bröderna Trück, Kvarnhjulet (bilden)  



JAZZMAGASINET NR 1/2015 • TYRESÖ JAZZ & BLUES CLUB

Om vi har räknat rätt, är det 
nu 47 gånger som Tyresö 
Jazzband under mer än tio år 
spelat på Eckerölinjens fartyg  
från Grisslehamn och i vår 
blir det två gånger till, 8 mars 
och 3 maj.

Bussar från Tyresö Alléplan, 
och Krusboda Torg kl 12.00 och från 
Tyresö Centrum vid Nordea kl 12.15.

Föranmälan görs på tfn 0175-25 800. 
Koden 5JAZZ ska uppges liksom var man 
stiger på. 

De bekväma turistbussarna går till 
Grisslehamn där ålandsbåten väntar. Det 
brukar bli tre fullastade bussar, som med 
nöjda passagerare, återvänder till Tyresö 
på kvällen c:a 21.45 med väskor som 

märkligt nog verkar tyngre än 
vid avfarten. Måhända väl-
fyllda med taxfree choklad.

Jazzbandet spelar i baren 
på båten där man dansar 
och stampar takten. En och 
annan jazzallsång 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.

Priset varierar, under hösten har det va-
rit 40 kr för hela resan, buss och båt tor!
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 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 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 älskare! 

P
rogrammet för våren 2015 
är nu klart och vi kan stolta 
presentera många spän-
nande konserter. Jag vill gärna 
framhålla Kustbandet den 10 

februari. Då är vi på föreningsgården 
Kvarnhjulet eftersom vi väntar oss stor 
publik. Till denna konsert har vi något 
högre entréavgift, 140 kr och 120 kr för 
medlem. Det är många medlemmar i 
bandet och kostnaden blir högre. En 
annan konsert på Kvarnhjulet är Brö-
derna Trück som avslutar vår säsongen 
den 7 maj med dragspelsjazz. Övriga 
konserter är som vanligt på vårt stam-
ställe, Spis & Vin.

Efter årsmötet den 19 mars kl. 
18.00 på Spis & Vin bjuder klubben på 
gratisjazz. Big Papas Jazzmen framför 
en New Orleans-inspirerad konsert i 
en akt.

Får jag passa på att påminna om att 
vi gärna uppdaterar vårt register över 
era epostadresser om ni ändrat eller 
skaffat en nyligen. 

Välkommen till vårsäsongen 2015!

Leif Löf 
Ordförande

P.S I kuvertet finns också medlemskort 
och inbetalningsavi för 2015. Sista 
betalningsdag är  den 28/2.
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Jazzcafé med Tyresö Jazzband
 Onsdagar kl 14 på Kvarnhjulet. 7 januari, 4 februari, 4 mars och 8 april.

Tyresö Jazzband 
på Eckerölinjens 
jazzkryssning. Fr v 
Jörgen Toresson, 
Nils-Göran Wetter-
berg, Alf Hansson, 
Sune Linder och 
Peter Inghe.

Jazzkryssningar med Tyresö Jazzband
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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

Ecaroh 
består av 
Nils Janson, 
Björn Jans-
son, Carl 
Orrje, Kenji 
Rabson, 
och Moussa 
Fadera.

Ecaroh – en hyllning till Horace Silver

 Hardbopens kanske 
största stilbildare var 
pianisten och komposi-
tören Horace Silver som 
gick bort sommaren 2014 
och lämnade ett stort och 
magiskt musikarv efter 
sig. En av Horace Silvers 
berömda kompositioner 
var Ecaroh (stavas Horace 
baklänges precis som hans 
namn). Kvällens kvintett, 
som tagit namnet  Ecaroh, 
startar hyllningen till 
Horace Silver med låten 
Ecaroh.

Bra låtar, tungt sväng 
och superbra band. En 
hyllning till 50- och 
60- talets populära jazz. 
Horace Silver spelade med 
bland andra Blakey´s Jazz 
Messengers, Miles Davis, 
Hank Mobley, Kenny Dor-
ham, Blue Mitchell och 
Junior Cook.

Bandet: Nils Janson, 
trumpet, Björn Jansson, te-
norsax, Carl Orrje, piano/
arrangör, Kenji Rabson, 
bas och Moussa Fadera, 
trummor.

 Ecaroh
Onsdag 21 januari
Spis & Vin, kl 19.30.
Förband kl 18.45

Bra låtar, tungt 
sväng och super-
bra band.

Pianisten och kompositören Horace Silver gick 
bort under sommaren 2014 och lämnade ett 
stort och magiskt musikarv efter sig.  
 FoTo: DmiTri SaviTSki

FoTo: lEiF HallbErg
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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

kustbandet med rötter i New orleans
 ”Det glada 20-talet” och 
30-talets swing-era var de 
klassiska jazzdecennierna. 
Kustbandet räknas till de 
förnämsta utövarna av den 
jazz som växte fram i Chi-
cago och Harlem under 
”The Jazz Age”.

Orkestern startades som 
ett mindre New Orleans-
band 1962 av Kenneth 
Arnström och Christer 
”Cacka” Ekhé men inspire-
rades efter ett tag av musi-
ker som Louis Armstrong, 
King Oliver, Duke Elling-
ton och Count Basie och 
de tidiga swingbanden.

Som svenska jazzambas-
sadörer har Kustbandet 
nått världsrykte med sina 
personliga tolkningar av de 
gamla mästarna. Bandet 
har alltid lyckats knyta till 
sig enastående solister och 
instrumentalister med den 
rätta ”känslan för feeling”.

De har spelat på allt från 
gårds- till Nobelfester, från 
Lappland i norr till Aus-
tralien i söder, från New 
Orleans i väster till Tokyo 
i öster.

Leif Domnerus:  
Oförtröttligt 
bjuder detta 
svängiga gäng 

sedan mer än 40 år på 
jazzmusik med djupa 
rötter i New Orleans. 
Musiken som spelades av 
storheter som Louis Arm-
strong och Duke Ellington 
från 1920-talet och framåt 

är Kustbandets speciella 
varumärke.

Under drygt fyra decen-
nier har orkestern rest över 
hela Sverige och turnerat 
i hela världen. Inte minst i 
jazzens hemland USA har 
dessa förnämliga jazz-
ambassadörer mött såväl 
ovationer som upphissade 
ögonbryn. Att lilla Sverige 
har ett band som kan lira 
allt från ragtime till swing 
med en så levande känsla 
för traditionen, det impo-
nerar på lyssnare i jazzens 
ursprungsland.

– Orkesterns musikalis-
ka hjärta finns i den musik 
som spelades i Staterna 

Bandet
Göran Eriksson – Altsaxofon, klarinett, 
arrangör.
Klas Toresson – Altsaxofon, klarinett.
Jens ”Jesse” Lindgren – Bandledare, 
trombon, sång.
Bent Persson – Trumpet, kornett, 
 arrangör.
Fredrik Olsson – Trumpet.
Bo ”Julle” Juhlin – Tuba, bastrombon.
Christer ”Cacka” Ekhé – Trummor, 
sång.
John ”Jonte” Högman – Tenorsaxofon, 
barytonsaxofon, klarinett.
Claes-Göran Skoglund – Piano, sång, 
arrangör.
Peter Lind – Trumpet, sång, arrangör.
Hans ”Rosten” Gustavsson – Banjo, 
gitarr.
Göran Lind – Bas.

kring 1930. Vi håller oss 
helt enkelt till den, med 
oförminskad spelglädje, 
säger kapellmästaren Jens 
Jesse Lindgren och redo-
visar avspänt men överty-
gande det framgångsrecept 
som hållit Kustbandet 
levande under så många år. 

Så kära publik, det är 
bara att luta sig tillbaka, 
sänka axlarna, andas djupt 
och njuta.”

 Kustbandet
Tisdag 10 februari
Kvarnhjulet, kl 19.30.
Förband kl 18.45
Mer info:  
www.kustbandet.se 
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Direktleverans av tvätt-, 
disk- och rengöringsmedel

www.oceanbutiken.se

Gitarristerna 
Martin 
Widlund 
och Erik 
Söderlind 
samt basis-
ten Robert 
Erlands-
son utgör 
”Django 
meets Wes”.

Årsmöte och konsert med big Papas Jazzmen

Django meets Wes
 De senaste åren har gitar-
risterna Erik Söderlind 
och Martin Widlund och 
basisten Robert Erlandsson 
rest land och rike runt med 
konstellationen Django 
meets Wes. Namnet vitt-
nar tydligt om att reper-
toaren hämtats från Wes 
Montgomerys och Django 
Reinhardts stilbildande 
karriärer. Bebop och gypsy 
jazz i fransk hot-tradition 
blandas på ett självklart 
sätt när Erik Söderlinds 
och Martin Widlunds gi-
tarrspel flyter in i varandra.

Django Reinhardt fick 
ändra sin spelteknik efter 
en brandskada i unga år 
och kunde i praktiken – 

 KaLLELSE TiLL åRSmöTE i Tyresö 
Jazz & Blues Club den 19 mars 2015 kl. 
18.00 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 revisorssupple-
ant
12. val av ledamöter och sammankallande i 
valberedningen
13. Fastställande av årsavgift för det kom-
mande verksamhetsåret. 
14. Övriga frågor
15. mötets avslutande

TOrsdAG 19 MArs

och med en förbluffande 
virtuositet – bara använda 
två fingrar fullt ut på 
greppbrädan. Wes Montgo-
mery kunde inte läsa noter 
och använde bara höger-
tummen när han bland an-
nat spelade de oktavtoner 
som blivit hans signum. 
Han fick gitarren att låta 
som ett blåsinstrument.

– Båda är de gitarrister 
som alla som vill fördjupa 
sig inom gitarr förr eller 
senare måste förhålla sig 
till, säger Erik Söderlind 
och fortsätter: De har haft 
ett oerhört inflytande. Jimi 
Hendrix var till exempel 
ett stort fan av Wes Mont-
gomery. Vi vill visa att 

deras musik alltid kommer 
att vara aktuell, men vi gör 
det förstås på vårt sätt. Vi 
kommer bland annat att 
lyfta fram några av deras 

mindre kända låtar.
 Django meets Wes
Måndag 2 mars
Spis & Vin, kl 19.30.
Förband kl 18.45

Gratiskonsert
Efter mötet blir det gratiskonsert med 
Big Papas Jazzmen som från början 
hette Big Papa Henrys New Orleans 
Jazz Band och bildades 2001 av kla-
rinettisten Henry Leveau. När Henry 
tyvärr gick bort 2013 beslöt de sig 
för att spela vidare med bandet – fast 
under ett liknande namn. 

De som nu spelar i bandet är Classe 
Sterner sopransax, Gwyn Lewis kor-
nett, Göran Holmberg trombon, Boa 
Carlman banjo, Staffan Sjödin bas och 
Sigge Dellert trummor. Gwyn som är 
från Wales har i flera år kommit hit 
med New Orleans Heat och spelat. 
Numera bor han i Tyresö.

KallElsE
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Tessan 
Milveden 
är flitigt 
anlitad 
och har 
ett brett 
register.

Tessan milveden Quintet
 Tessan Milveden Quin-
tet, också kallad TMQ, är 
en jazzgrupp som bilda-
des 2002 av sångerskan 
Tessan Milveden och den 
kända tenorsaxofonisten 
och klarinettisten Krister 
Andersson. 

Från TMQ kan du få 
höra en lugn ballad av 
Thelonious Monk, en Mo-
nica Z i eget arrangemang, 
en Cole Porter, en Blossom 
Dearie, en Billie Holi-
day, ibland humoristiska 
svenska texter. Standards, 
bebop, blues, bossa och 
ballader! Lugnt, innerligt, 
svängigt och därtill lite hu-
mor i en skön blandning! 
Gruppen är samlad kring 
Tessan Milvedens sångval.
Cecilia ”Tessan” milveden 
är en flitigt förekommande 
jazzsångerska som har 
ett brett register innehål-
lande allt från egna låtar 
till Charlie Parker, Monk, 
Blossom Dearie m fl. Hon 
gör sina egna tolkningar 
som hon färgar med sin 
unika röstklang.
Krister andersson är 
ansedd saxofonist och 
klarinettist av monumen-
tal storhet! Prisvinnande 
klassisk solist i ungdomen 
på klarinett. Spelade 1974 
Berlioz i Tanglewood Mas-
sachussetts USA under 
ledning av Leonard Bern-
stein som öppet prisade 
hans begåvning.

Gick senare över till jazz 
och tenorsaxen. Han har 

Hon gör sina 
egna tolk-
ningar som 
hon färgar 
med sin unika 
röstklang.

Quintet sedan 1978. Ivar 
är flitigt anlitad i många 
olika jazzsammanhang. 
Han producerar ett stadigt, 
melodiskt och tryggt 
sväng!
Jesper Kviberg är en av 
Stockholms mest anlitade 
trummisar! Har spelat 
med Clark Terry, War-
ren Waché, Stacey Kent, 
Gugge Hedrenius, Nisse 
Sandström och många 
andra. Jesper leder sin egen 
grupp, Jesper Kviberg So-
cial Club of Music. Hans 
trumspel är oerhört lyhört 
och svängigt! 
  Tessan Milveden 

Quintet
Måndag 13 april
Spis & Vin, kl 19.30.
Förband kl 18.45
Mer info om bandet: 
www.tessanmilveden.se

en enastående förmåga till 
improvisation med bebop-
touch!
Göran Strandberg är en 
pianist som också spelade 
med Communication på 
1970-talet. Har egen trio. 
Spelat mycket med Stock-
holms Jazz Orchestra.  
Hans pianospel är känsligt, 

svängigt, lyriskt och där-
emellan också kraftfullt!
ivar Lindell spelade 
redan på 1960-talet med 
internationella och lokala 
musiker. Inte minst med 
självaste Wal Maldron 
(Billie Holidays pianist) i 
Paris under en tid. Ivar var 
med i Christer Boustedts 
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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) vid Nyboda 
skola: Tag en buss som stannar vid hpl 
 Bollmora berg eller Tyresö Centrum.  
Oftast sker konserten i Nyforssalen.
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Bröderna 
Trück: Maria 
Krussgård 
Andersson, 
Magnus 
Sandgren, 
Christian 
Karlsson, 
Martin An-
dersson, Jo-
nas Huhtala 
och Johan 
Krussgård.

bra tryck med bröderna Trück
 Musikgruppen Bröderna 
Trück har funnits sedan 
tjugo år tillbaka och har 
sitt säte i Töreboda. Utav 
de sex medlemmarna har 
fyra anknytning till orten. 
Inom ”dragspelsvärlden” 
är namnet Bröderna Trück 
etablerat. Det första större 
genomslaget kom när 
”Dinah”, en av låtarna från 
deras första cd, spelades 
i Melodikrysset som-
maren 1999. Sedan dess 
har deras musik spelats 
i många radioprogram 
över hela Norden, bland 
annat i NRK:s populäraste 
sommarprogram ”Reise-
radioen”, som direktsänds 
från Oslo. Gruppen har 
också medverkat i STV:s 
publikfavorit ”Allsång på 
Skansen” och i TV4:s ”Ny-
hetsmorgon” från Karlstad.

Bröderna Trück har fått 
sitt namn efter det höga 
trycket i deras musik. Det 
tyska ü som ingår i namnet 
antyder att stämmorna i 
dragspelen från starten var 
tyska. Alla är bröder – men 
inte med varandra, för-
utom Maria som är syster 
till sin bror!

medlemmar: Maria Kruss-
gård Andersson sång, Mag-
nus Sandgren dragspel, 
Christian Karlsson gitarr, 
Martin Andersson dragspel 
och sång, Jonas Huhtala 
bas, samt Johan Krussgård 
trummor.

Gruppen spelar inte 

Bröderna Trück 
har fått sitt 
namn efter det 
höga trycket  
i deras musik. 

traditionell dragspelsmusik 
utan har hämtat sin inspi-
ration från den legendaris-
ke dragspelaren från Söder, 
Nisse Lind. Nisse var den 
förste dragspelaren som 
använde sitt instrument 
att spela hotmusik på och 
gjorde under sin karriär ett 
otal skivor, många tillsam-
mans med Alice Babs. 
Under trettiotalet skapade 
Nisse Linds hot trio en 
fullkomlig hotfeber i de 
svenska folkparkerna.

I längre scenprogram 
spelar Bröderna Trück 
dock en blandad repertoar 
för att tillfredställa olika 
önskemål bland publiken. 
Hotmusiken var en typ 
av snabb jazz och kan väl 
kallas sin tids rockmusik.

 Bröderna Trück
Torsdag 7 maj
Kvarnhjulet, kl 19.30.
Förband kl 18.45
Mer info om bandet:  
www.brodernatryck.se
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Leif Löf
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135 37 Tyresö
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Stig Bengtson
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Torkel Sternberg
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Styrelseledamöter
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Jazzmagasinet på webben
Hitta tidigare nummer av jazzmagasinet  
på www.tyresojazzclub.com

Jazzprogram våren 2015:
 Onsdag 21 januari 
Ecaroh (Horace Silver), Spis &Vin
 Tisdag 10 februari 
Kustbandet, Kvarnhjulet
 Måndag 2 Mars 
Django mets Wes, Spis &Vin
 söndag 8 Mars
Jazzkryssning med Tyresö Jazzband
 TOrsdag 19 Mars

Årsmöte, Spis &Vin + Big Papas Jazzmen
 Måndag 13 april
Tessan Milveden band, Spis& Vin 
 söndag 3 Maj
Jazzkryssning med Tyresö Jazzband
 TOrsdag 7 Maj
Bröderna Trück, Kvarnhjulet
 jazzcafé Onsdagar kl 14 på Kvarnhjulet. 
7 januari, 4 februari, 4 mars och 8 april.

S p o n S o r e r  2 0 1 5

Tyresö Jazzband


