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Programtidning  

jazzhösten 2011

UR INNEHÅLLET:
• Clas Yngström & Big Tex Three
• Jazz á la Carte med Zoie Finer
• Max Lagers New Orleans Stompers
• Jan Allan och Gunnar Lidberg kvintett
Dessutom bjuder hösten på Jazzkryssning,  
Jazz i centrum, Jazzsångtävling, Höstjam  
och Jazz i församlingen. Varmt välkomna!
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Medlemskap
Vad innebär ett  
medlemskap?

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

sentré är 80 kr (icke medlem 
100: kr).
  Du får kontinuerlig informa-
tion i form av utskick där vi 
närmare presenterar kom-
mande konserter och evene-
mang. Medlemmar får också 
programtidningen hemsänd 

samt information via nätet 
om föreningen har din mail-
adress.
 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 postgi-
ro: 42 39 82-8. (För ungdomar 
under 25 år är avgiften endast 
50 kr.) 
 Glöm inte att ange ditt 
namn och adress och even-
tuell e-postadress.

Hej alla  
jazzvänner!

H
är kommer första numret av 
en ny programtidning som vi i 
styrelsen tror kan bidra till att 
locka fler till våra konserter på 
Fairway Inn i höst. Här får Du 

som medlem mer information om våra 
konserter och alla andra evenemang 
där vi är engagerade. Vi räknar med två 
nummer per år och försöker få tidning-
en distribuerad även till de som ännu 
ej är medlemmar.

Efter en skön sommar skall det bli 
härligt att åter få njuta jazz och blues 
tillsammans med goda vänner. Vi 
rivstartar med en blueskväll signerad 
Clas Yngström & Big Tex Three den 14  
september och avslutar med Jan Allan 
och Gunnar Lidberg Kvintett den 5 
december.

Bra spridning på musikstilarna, eller 
hur?

Vi kan i höst glädja oss åt att vi tack 
vare en intresserad och lyhörd ny 
centrumledning åter får spelningar i 
Tyresö centrum. Vi börjar med Jennie 
Löbel & Swing Kings den 17 sep-
tember. Mer om programmet ”Jazz i 
Centrum” i spalten här intill.

Vi i styrelsen arbetar redan nu för 
att förbereda oss inför vårt kommande 
25-årsjubileum. Klubben startade ju 
1987! Mer om det i nästa nummer!

Välkommen till höstens konserter 
och trevlig läsning!

Leif Löf 
Ordförande

Jazz i Centrum
 Under fyra lördagar i höst spelar vi på scenen vid 
”träffpunkten” i Tyresö Centrum klockan 13.00–15.00.
Den 17 september: Jennie Löbel & Swing Kings med 
bland andra krusbodatandläkaren Thomas Driving på 
trumpet.
Den 22 oktober: Tyresö Jazzband – vårt ”eget” jazz-
band med flera av våra styrelsemedlemmar.
Den 12 november: Chicago Six som spelar klassisk jazz från 20- och 30-talets New 
Orleans och Chicago. (Se bild )
Den 3 december: Saxarus med Stig Bengtsson på baryton och flöjt. Det blir svängigt 
komp och låtar i jazzens mainstreamtradition. Det blir garanterat svårt att sitta still!

Jazzkryssning med Eckerölinjen
 Ladda upp med härlig svängig jazz med Tyresö 
Jazzband på Ålands jäsande hav den 20 novem-
ber! Bussar från Alléplan, Krusboda och Tyresö 
Centrum (vid nordea) kl.12 till Grisslehamn, 
båt t.o.r. Eckerö, buss åter till Tyresö ca 21.30. 
Pris för buss och båt t o r 70 kr. Musik och dans 
på båten, ett fantastiskt smörgåsbord och möj-
ligheter till taxfreeköp. (smörgåsbord förbokas 
på 0175-25800) Välkomna med på en trivsam 
och prisvärd jazzkryssning!

Anmälan senast den 12 november till Nils-Göran Wetterberg 712 81 47, Sune 
Linder 712 61 68. Mail: ang.wetterberg@swipnet.se eller sune.linder@telia.com

Höstjam
 Då och då ordnar vi i jazzklubben en jamsessionkväll – vem som helst får ta med 
sig instrument och lira eller sjunga. Ett huskomp finns på plats och vad som sen 
händer när man dragit igång kan ingen veta varken hur det börjar eller slutar … 
Jamkvällarna är verkligen jazzimprovisation i alla dess former. Det är också en chans 
för musikanter som inte spelar regelbundet med något band att lira ihop med några 
och oftast är det en härlig blandning av både rutinerat och orutinerat.

För publken är alltid den här kvällen fri entré – och musikanterna spelar också 
gratis för sitt höga nöje … Och under kvällen skapas ofta nya och spännande kon-
stellationer. Höstens jamkväll blir tisdagen den 8 november med start kl 19.30.

Jazz i kyrkan
 Lördagen den 24 september kl. 16.00  kan du lyssna på jazz i 
Bollmoradalens kyrka. Det är saxofonkvartetten Rollin Phones 
som firar 25-års jubileum. Alla medlemmar medverkar trots 
att de kommer från så skilda håll som Chicago, Amsterdam, 
Trondheim och Oslo. Arrrangör: Tyresö Församling.

Foto: Miriam Jacobsson
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Clas Yngström är född 1952 i Bor-
länge och en av Sveriges mest kända 
gitarrister och sångare inom den 
moderna bluesen. 

Bertil ”Berra” Pettersson, född 1946, 
en veteran inom bluesens värld.
Med sitt eminenta basspel har han 
backat upp många kända, både ameri-
kanska och svenska, artister t ex Roscoe 
Gordon, Phillip Walker, Sven Zetter-
berg och Rolf Wikström. 

Stefan ”Stoffe” Sundlöf, född 1951, 
har också en lång musikerkarriär 
bakom sig och anses vara en blues-
trumslagare på elitnivå. Hans öknamn 
”Big Tex” har gett namn åt bandet. 
Har även han spelat i Chicago Express.

Janne Paltman, född 1957, är bandets 
keyboardist och brukar göra intryck 
på publiken genom sitt intensiva och 
dynamiska sätt att gå lös på klaviatu-
ren. Har medverkat i Chicago Express 
tillsammans med Sven Zetterberg.

Konsert med Mamsellerna
Tyresö jazzband  
med jazzig kör

 Mamsellerna är en tjej/dam-
kör i Tyresö som gör en jazzig 
konsert tillsammans med 
Tyresö Jazzband söndagen 

den 9 oktober kl 15 på För-
eningsgården. Kören sjunger i 
en egen avdelning några jazz-
låtar, men också några tillsam-
mans med jazzbandet som i 
sin tur har en egen avdelning 
med ”Minnenas Jazz”. 
www.mamsellerna.se

 Clas Yngström  (gitarr, sång), Janne Palt-
man (klaviatur), Berra Pettersson (bas) 
och Stoffe Sundlöf (trummor), det vill 
säga stora delar av legendariska Chicago 
Express.

Clas Yngström är en av Sveriges mest 
kända gitarrister och sångare inom den 
moderna bluesen. Han började spela 
1962 och de stora förebilderna var Albert 
King, Jimi Hendrix och Hank B. Marvin 
(The Shadows). 1978 bildade han grup-
pen Sky High som gjorde närmare två 
tusen live-spelningar under 80-talet.

1996 var det dags för Clas Yngströms 
första soloplatta ”Fat Guitar” som spela-
des in i New Jersey, USA. Då hade Clas 
också hunnit med att utmärka sig som 
producent av Svenne Rubins succé-album 
”Sex män i skor” 1992, likaså som kom-
positör av fem låtar till soundtracket för 
filmen ”Jägarna”.
www.csmab.com/2clasybigtexthree

 Onsdag 14 september
Clas Yngström & Big Tex Three 
Fair Way Inn kl 19.30
Förband: Axel Udikas Band kl 18.45

Clas Yngström & Big Tex Three

onsdag 14 september

Förband kl 18.45

Axel
Udikas
Band

Mamsellerna 
sjunger allra 
helst låtar inom 
genrerna pop, 
jazz, schlager 
och musikal. 
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Jazz á la Carte 
– med Zoie Finer

Zoie Finer – sång
En mycket begåvad sångerska som behärskar alla 
stilar – jazz, visa, pop och soul – lika bra. Zoie jobbar 
som musiklärare i Stockholm men satsar mycket på 
sången. Syster till Sara Dawn Finer och en talang 
utöver det vanliga – måste upplevas!

Christian 
Paulin  
– bas
Mest känd 
som kapell-
mästare för 
sin grupp 
MYNTA som 
spelat på 
festivaler i 
Kina, Indien, 
Cuba, Ar-
gentina och 
Europa. Har 
även kompat 
artister som 
Gösta Linder-
holm, Corne-
lis Vreeswijk, 
Ted Gär-
destad, Tre 
Damer och 
Eartha Kitt.

Janne  
Kullhammar  
– trummor
En av landets 
allra mest 
svängiga 
trummisar 
som kan 
höras i 
allehanda 
storband och 
smågrupper 
i Stockholm. 
Har kompat 
solister som 
Putte Wick-
man, Hayati 
Café, Lisa 
Nilsson och 
Owe Thörn-
qvist. Janne 
är f ö stolt far 
till den kände 
unge saxofo-
nisten Jonas 
Kullhammar.

Anders  
Ekholm  
– tenorsax
En doldis 
som i många 
år hörts i 
grupper som 
Änglaspel, 
Abash eller 
Limehouse 
Swing. 
Jobbar som 
saxofon-
pedagog i 
Stockholms 
Kulturskola 
och är också 
utbildad pia-
notekniker 
men framför 
allt en av lan-
dets absolut 
främsta jazz-
tenorister.

Pelle  
Karlström  
– piano
Har i mer än 
30 år varit en 
flitigt anlitad 
ackompan-
jatör av olika 
sångerskor 
och uppskat-
tad jazz-
pianist i de 
mest skilda 
samman-
hang från 
smågrupper 
till storband. 
Pelle får ofta 
beröm för 
sin spelglädje 
med mycket 
frenesi och 
han skriver 
det mesta av 
gruppens ar-
rangemang.

 Får vi presentera ett 
välsmakande menykon-
cept – Jazz à la Carte med 
Zoie Finer. 

Här serveras en skön-
doftande blandning av 
jazzstandards i egna 
tappningar blandat med 
en del modernare klanger 
med låtar från till exempel 
Sting, The Beatles och 
Cornelis Vreeswijk.

Under en konsert med 
Jazz à la Carte får även 

publiken vara med och 
påverka kvällens program. 
Från en låtlista kan publi-
ken välja sin favoritmelodi 
som bandet sedan framför. 
På detta sätt finns det en 
kommunikation mellan 
publik och scen som alltid 
är uppskattad.
www.myspace.com/zoiefiner
 Torsdag 6 oktober
Jazz á la Carte 
– med Zoie Finer 
Fair Way Inn kl 19.30

torsdag 6 oktober

Jazzcafé på Kvarnhjulet
Tyresö Jazzband 
underhåller 

 Tyresö Jazzband spelar på 
föreningsgården Kvarn hjulet 
vid Nyboda skola i Tyresö 
under hösten.

Speldagar för dessa eve-
nemang är onsdagarna 7/9, 
5/10, 2/11 och 7/12 kl 14.00–
16.00. 

Gamla godingar, dans och 
spännande gäster. Entré 60 
kr inklusive kaffe och kaka. 
Varmt välkomna!
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Max Lagers New  
Orleans Stompers

torsdag 27 oktober

Lennart 
Carlsson, 
trummor.
Lennart är en 
riktig New 
Orleans-
trummis 
som spelar 
trummor 
i stället för att 
slå på trum-
mor. Hans 
bastrumma 
är en skönhet 
med inbyggd 
belysning – 
den kallas 
the dream-
drum.

Ored Borg-
sund, bas.
Ored är en 
lugn och 
eftertänk-
sam person. 
Som basist 
är han dock 
synnerligen 
energisk 
och Oreds 
basspel utgör 
grundbulten i 
kompet.

Peter 
Trägårdh, 
trombon 
och sång.
Peter har 
spelat på sin 
trombon i 
över 40 år 
och är fortfa-
rande förtjust 
i vår kära 
New Orleans-
jazz. Peter är 
en mogen 
man och är 
den nyaste 
medlemmen 
i bandet. Han 
skrev på för 
Max Lagers 
2004 efter 
30 år med 
Carnegie Jazz 
Band. 

Anders 
”Rulle” 
Rylander, 
banjo och 
sång.
Här har vi 
en skåning 
med ett 
förflutet som 
rockgitarrist. 
Som tur var 
kom han på 
bättre tankar 
och lärde 
sig att spela 
banjo. Rulle 
är en verklig 
banjoentusi-
ast och han 
samlar på 
banjos. Han 
har flera fina 
instrument i 
sin samling 
och han spe-
lar normalt 
på en vackert 
förgylld 
banjo. Detta 
har rende-
rat honom 
namnet 
”Pojken med 
guldbanjon”.

 Max Lagers New Orleans 
Stompers är företrädare för den 
så kal lade New Orleans Revival-
skolan. Några förebilder är sådana 
storheter som Bunk Johnson och 
George Lewis (40- och 50-tal). 
Max Lagers låter sig inspireras 
av dessa stora musikalis ka per-
sonligheter, men kopierar inte 
deras musik utan tolkar jazzen på 
sitt eget sätt.

Kännetecknande för New 
Orleans Revival-jazzen (och Max 
Lagers musik) är att den är ome-
delbar, lättillgänglig, ofta ganska 
oarrangerad och mycket svängig. 
Gladjazz med tryck!

Utöver god instrumentell 
förmåga kan Max Lagers New Or-
leans Stompers ”skryta” med att 

de har flera goda sångare i bandet 
och dessa utnyttjas flitigt.

Max Lagers hör hemma i Gö-
teborg. Bandet gör regelbundna 
turnéer i Sverige och till våra 
nordiska grannländer. I dag är Max 
Lagers en internationellt etablerad 
orkester och bandet har gjort flera 
turnéer i bland annat Storbritan-
nien, Tyskland och Holland och 
framträtt med etablerade jazz-
artister som Sammy Rimington, 
Orange Kellin, Lars Edegran, 
Wendell Brunious och Duke 
Heitger.
www.maxlagers.se
 Torsdag 27 oktober
Max Lagers  
New Orleans Stompers 
Fair Way Inn kl 19.30

Ulf Al-
brektsson, 
piano och 
sång.
Ulf är en 
duktig pianist 
och han är 
också förste-
sångare. 
Hans karak-
täristiska röst 
är en verklig 
tillgång för 
orkestern. Ulf 
var initiativ-
tagaren till 
att orkestern 
bildades 
1979. Han 
var under en 
lång tid även 
kapellmäs-
tare.

Anders 
”Anton” Ek-
ström, kla-
rinett och 
C-melody 
saxofon.
Anton gjorde 
sin  privata 
”revival” 
1983 då 
han tog upp 
klarinetten 
efter 13 års 
speluppehåll. 
Han är en 
av de gamla 
jazzrävarna i 
Max Lagers 
och brukade 
på 60-talet 
spela med i 
Carnegie Jazz 
Band. Anton 
är i dag ka-
pellmästare.

Bo Ericsson, 
trumpet och 
kornett.
Bosse kallar 
vi för ”Punk” 
Ericsson för 
att han spelar 
trumpet som 
Bunk (John-
son) och för 
att han har 
en ”upprätt-
stående” 
punk-lik-
nande frisyr. 
Han är också 
influerad av 
Kid Thomas 
Valentine. 
Bosse börja-
de sin karriär 
som trom-
bonist inne 
i mörkaste 
Småland. 

www.tyresojazzclub.com
Klart att vi finns  
på internet

 På hemsidan finns aktuell 
information om klubben och 
verksamheten. Här finns 
också bildgallerier från några 

av de senaste tio årens aktivi-
teter och en presentation av 
föreningen och kontaktupp-
gifter.

Här finns också länkar till 
olika hemsidor med jazz-
anknytning.

www.tyresojazzclub.com
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Ola Pålsson
När Ola tar fram 
kornetten står det 
jazz på schemat.

 Bandet som består av 
flera kända ”jazzrävar” 
spelar musik influerad av 
blues och boogie från 20-, 
30- och 40-talen. Blues 
och boogie från ”The good 
old days” alltså! 

På scen får vi se: Ola 
Pålsson – piano, kornett 
och sång. Erik Persson – 
saxofon. Mikael Selander 

Jazzsångtävling

Sångtävling
Skicka in din 
anmälan!

 Sedan 1998 har jazzklubben 
genomfört en tävling för icke 
etablerade jazzsångare och 
sångerskor. Alla kompas av 

samma grupp och får möjlig-
het att i förväg repetera med 
bandet. 

Under kvällen utser en kva-
lificerad jury en vinnare samt 
andra- och tredje pristagare 
som får diplom och ett smärre 
penningpris. Publiken får 

dessutom tillfälle att rösta 
fram sin favorit som också får 
diplom. 

Max 10 deltagare. Är det 
fler anmälningar sker ett 
urval med utgångspunkt från 
insända demo.

Vill du vara med? Skicka då 

in din anmälan och en demo-
cd till:  
Tyresö Jazz & Blues Club  
Box 160, 135 23 Tyresö
info@tyresojazzclub.com
Mer information genom 
Jörgen Toresson 0737-76 20 55 
eller  Peter Inghe 712 90 17.

 För 14: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 ung-
domar som deltagit, men 
tävlingen är öppen för alla 
åldrar. Mest tjejer/damer 
har anmält sig men i fjol 
var det glädjande nog även 
två manliga deltagare.

Tävlingen är mycket po-
pulär både bland tävlande 
och publiken, som också i 
finalen får utse sin favorit. 
Men en jury med folk från 
jazzbranschen utser vinna-
re och en andrapristagare. 
De får en liten prissumma, 
diplom och sist men inte 
minst äran. Alla artister 

kompas av en mycket 
kvalificerad komptrio sam-
mansatt med ungdomar 
från Musikhögskolan.

Anmälan från intres-
serad att deltaga ska ha in-
kommit till Tyresö Jazz & 
Blues Club, Box 160, 135 
23 Tyresö senast den 31 
oktober. En CD med en låt 
ska bifogas som sångprov. 
Se mer info längst ner på 
sidan.

Många som deltagit i 
tävlingen har under årens 
lopp gjort karriärer inom 
musikvärlden, ex inom 
jazzen Hanna Elm-
qvist, Kristin Sundberg, 
Gunilla Hedin och 
Angelica Matveva samt 
inom populärmusiken 
Erik Linder och Petra 

Marklund som gjort stort 
genombrott både i Sverige 
och internationellt under 
artistnamnet September.

Under kvällen blir det 
också en konsertdel med 
Olas Boggie Band. Se 
nedan.
 Torsdag 17 november
Jazzsångtävling 
Fair Way Inn kl 19.30

torsdag 17 november

Efter tävlingen spelar Ola Pålssons Boogiewoogie boys

Erik Linder och Petra *September* 
Marklund är två av de tidigare delta-
garna i Jazzsångtävlingen.

– gitarr. Bo Juhlin – bas. 
Sigge Dellert – trummor.

Parallellt med kor-
nettspel i bland annat 
Kustbandet, Jesses New 
Orleans Band och Swing 
and Sweet Orchestra har 
Ola sedan 50-talet spelat 
blues och boogiewoogie på 
piano och sjungit genuin 
blues.
 Torsdag 17 november
efter Jazzsångtävlingen

Foto: Daniel Åhs Karlsson
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 Jan Allan föddes 1934 i 
Falun. Han är en mycket 
välkänd kompositör och 
trumpetare med ett me-
lodiskt och speciellt, lite 
väsnade, sound.

Han har spelat med 
storheter som Arne Dom-
nérus, Georg Riedel och 
Bengt Hallberg.  Jan Allan 
startade sin karriär på 
50-talet som pianist men 
gick över till trumpet som 
sitt huvudinstrument.

Han spelade med Karl-
Henrik Nordins orkester 
och under tiden studerade 
han och fick sin doktors-
examen som fysiker.

1992 spelade han in ett 
album med Rune Gus-
tafson och Georg Riedel  
”Sweet and Loverly” och 
1998 spelade han in ”Soft-
ware” med stor beröring 
till ”West coast Jazz” med 
influenser av Gerry Mul-
ligan och Stan Gets.

Han komponerade också 
musik till olika filmer 
som ”Picassos äventyr”, 
”Sopor”och Trollkarlen.   

Jan har också fått  en 
grammis av tidningen 
Orkesterjournalen med 
motiveringen ” årets jazz-
produktion” för sitt album 
”Jan Allan -70”

Ungdomligt sinne
Gunnar Lidberg har i hela 
sitt musikaliska liv hört 
hemma i kategorin högsta 
världsklass på fiol.

I höst fyller han sina 
modiga 80 år och det är 
lätt att ta till jämförelsen 

med Gunnars gode vän 
och instrumentkollega 
Svend Asmussen när man 
skall prata om ungdomligt 
sinne när fiolen är på plats 
och scenen är intagen. 

Tillsammans med Emil 
Iwring och Hasse Kahn 
var Gunnar Lidberg med 
i Berwaldhallen vid ” de 
stora violisternas möte” 
som arrangerades 1995  
– det var när man bjudit 
dit Stéphane Grapelli som 
extra attraktion.

En stor del av Gunnar 
Lidbergs musik är hämtad 
från den franska hotkvin-
tetten (La Quintette du 
Hot Club de France) där 
gitarristen Django Rein-
hardt och ovan nämnda 
violinist Stéphane Grapelli 
var de tongivande musi-
kerna – men det vet ni ju 
redan nästan allesammans 
– eller hur?

En hel kvintett
Förutom Jan Allan och 
Gunnar Lidberg medver-
kar i kväll:
Mats Engström, piano. 
Arne Wilhelmsson, bas. 
Björn Molinder, trummor.
www.myspace.com/ 
377982021

 Måndag 5 december
Jan Allan och Gunnar  
Lidberg kvintett 
Fair Way Inn kl 19.30

Ungdomssatsning
Mer jazz till  
de unga

 Satsningen som startade 
för några år sedan går ut 
på att få fler ungdomar att 
lyssna på jazz och att spela 

jazz. Det är lägre entrè och 
lägre medlems avgifter för 
ungdomar. Unga musiker får 
spela som förband, och vår 
jazzsångtävling lockar främst 
unga. Klubben delar också ut 
stipendier till unga lovande 
jazzmusiker från Tyresö. 

måndag 5 december

Jan Allan har spelat med storheter 
som Arne Domnérus, Georg Riedel 
och Bengt Hallberg.

Senast var 
det pianisten 
Valter Gran 
och sånger-
skan Anna 
Jalkéus som 
fick klubbens 
stipendium.

Jan Allan och Gunnar Lidberg kvintett

Gunnar Lidberg är välkänd 
och högt respekterad av både 
publik och jazzelit.

Foto: Hans Källgren
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Hitta till konserterna
Vårt stamlokus 
är Fairway Inn

 Bussar från till exempel 
Gullmarsplan och Tyresö 
Centrum – 875, 816, 805. 
Hållplats Bäverbäcken. 

(Adress Bäverbäcken 14, 
vid golfbanan)

Kommer man motorvä-
gen från Stockholm med bil 
ligger restaurang Fairway 
Inn efter avtagsvägen mot 
Tyresö Centrum, passera 
McDonalds och OKQ8. Ta 

sedan till vänster i nästa 
rondell, sedan till höger. 
Det finns gott om parke-
ringsplatser!

Telefon bordsbeställning 
08/742 80 00

Mer information finns på 
www.fairwayinn.se

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
712 99 10, 070-629 28 80
Mail: leif.lof@kemibolaget.se
leif.lof@comhem.se

Orkesterbokare 
Jörgen Toresson
08/ 712 67 53, 073-776 20 55
mail: toressons.nu@telia.com
Peter Inghe
08/ 712 90 17, 076-813 75 73
mail: peteringhe@spray.se

Styrelseledamöter
Jörgen Toresson, v.ordf
Britt Fougelberg, kassör
712 79 47, 073-763 85 45 
Vivi-Ann Thoresson, sekreterare
Gerd Askvik
Marianne Attebrant
Stig Bengtsson
Siv Gunnarsson
Peter Inghe
Börje Johnsson
Per-Axel Olsson
Rolf Stohr
Lasse Thörn

Jazzmagasinet
Ansvarig utgivare: Leif Löf, 712 99 10
Grafisk form: Stohrartad, 070-535 77 69
Tryck: RH-tryck, 742 00 60
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