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Per Larsson, Stephan Lindstein, 
Jan Berg nér, Jack Lidström, 
Nils-Göran Wetterberg, Charlie 
Lidström och Totte Ahlberg.

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 information i form 
av utskick där vi närmare pre-
senterar kommande konserter 
och evenemang. Medlemmar 
får också programtidningen 
hemsänd samt information 

via nätet om föreningen har 
din mailadress.
 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  
jazzdiggare!

V
älkomna till vårens begivenheter 
i Tyresö Jazz & Blues Club!

Här i vårt Jazzmagasin pre-
senterar vi alla konserter under 
vårsäsongen detta jazzklubbens 

25:e verksamhetsår.
Klubben hade sina första konsert okto-

ber 1987 så höjdpunkten för vårt firande 
kommer att ske i höst.

Nästa nummer av Jazzmagasinet, jubi-
leumsnummret hösten 2012, kommer vi 
ge en historisk tillbakablick med bilder 
från tidigare konserter och andra intres-
santa fakta från klubbens begynnelse.

Förra året hade vi lite problem med 
lokaliteterna men nu hoppas vi kunna 
genomföra våra konserter på Spis & Vin 
vid golfklubben. God mat och dryck, 
trevlig personal samt de goda kommuni-
kationerna ger Spis & Vin fördelar även 
om lokalen ibland blir lite trång. Det 
gäller att boka bord och att vara på plats 
tidigt!

Vi startar säsongen med ”vår egen” 
Margareta Bengtson och avslutar som 
vanligt med dragspelsjazz. Dragspelsjaz-
zen i maj är alltid en publiksuccé och i år 
gästas vi av Sören Rydgren kvartett!

Notera datum redan nu och kom med 
på våra konserter!

Leif Löf 
Ordförande

Jazz i Centrum
 Tillsammans med centrumledningen bjuder vi på jazz två lördagar i vår på scenen vid 
”träffpunkten” i Tyresö centrum klockan 13.00–15.00.
Lördag 11 feb Jazz i centrum – Swing Delight
www.swingdelight.se
Lördag 31 mars Jazz i centrum – Gustens Svänggäng
hem.passagen.se/gustens1

Jazzkryssning med Eckerölinjen
 Ladda upp med härlig svängig jazz med Tyresö Jazzband på Ålands jäsande hav den 18 
mars och 20 maj! 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 smörgås-
bord och möjligheter till taxfreeköp. (smörgås-
bord förbokas på 0175-25800) Välkomna på en 
trivsam och prisvärd jazzkryssning!

Anmälan senast 10 mars respektive 10 maj till 
Alf Hansson 712 94 88, alf.hansson@comhem.se 
eller Jörgen Toresson 073-776 20 55,  
toressons.nu@telia.com

Vårjam / årsmöte
 Då och då ordnar vi i jazzklubben en jamsessionkväll – vem som helst får ta med sig in-
strument 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 konstellationer. Vårens 
jamkväll blir torsdagen den 15 mars med start kl 19.30. Observera årsmöte kl 18.00.

Jazz å Gud
 Söndagen den 15 april kl. 15.00 
går den traditionella jazzmässan i 
Bollmoradalens Kyrka med Hep 
Cats av stapeln. Präst är Nils-Göran 
Wetterberg. Läs mer om bandet på 
www.hepcats.se 
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Margareta Bengt-
son blir allt mer känd 
internationellt.

Peter Asplund är också 
ledare för Blue house-
jazzen i Konserthuset.

 Att Margareta Bengtson är en fanstastisk 
jazzsångerska känner väl alla till. Med bak-
grund i enastående ”Real Group” låter hon 
nu sin kristallklara stämma ljuda tillsam-
mans med den verkliga jazzeliten runt om i 
Sverige. Hon är en av våra stora Tyresöprofi-
ler! Margareta utsågs till 2011 års kvinnliga 
kulturpersonlighet i Tyresö. 

Margareta Bengtson tillhör en verklig 
musikfamilj i Tyresö. Pappa Stig är saxofonist 
och sitter i klubbstyrelsen och dottern Anna 
Jalkeus blev häromåret klubbens jazzstipen-
diat för att bara nämna två av de närmaste i 
familjen.

I Margaretas band ingår en av våra främsta 
unga trumpetstjärnor, Peter Asplund och 
Adam Forkelid, piano, Hans Andersson, bas 
och Johan Löwkranz-Ramsey bakom trum-
morna tillhör också landets främsta jazzmu-
siker. Bandet är väl samspelt efter turnéer i 
höstas så vi inleder klubbens jubileumsår på 
bästa tänkbara sätt!

Peter Asplund är född 1969 och utbildad 
vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
Där har han också arbetet som lärare i 
jazztrumpet och ensemblespel. Han har givit 
ut sex skivor i eget namn och utvecklat en 
tydlig profil med dynamiskt trumpetspel och 
samtidigt mycket melodiskt.

Han har turnerat flitigt, inte bara i Sverige 
och Norden utan i hela världen. Han har 
dessutom gästspelat som solist bakom många 
svenska polulärorkestrar, till exempel Bo 
Kaspers orkester.

Mer om Margareta och Peter kan man läsa 
på deras hemsidor.
www.margaretabengtson.com
www.peterasplund.com

 Måndag 23 januari
Margareta Bengtson kvintett  
med Peter Asplund
Spis & Vin kl 19.30
Förband kl 18.45: Roadhouse Blues

Margareta Bengtsons kvintett
med Peter Asplund 

MåNdAG 23 JANuArI

Margareta 
Bengtson 
rör sig på en 
hög musika-
lisk nivå.
Ingrid Strömdahl , SvD

Pensionärs-
rabatt

mån–tors
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Stående: Ulf Dreber, 
Alf Sjöblom, Kaj Sif-
vert. Framför: Martin 
Ljungberg, Jacob 
Ullberger.

Stockholm Stompers 
vann Jazztävlingen i 
Stockholm 2008 och fick 
därmed möjligheten att 
tävla i Sverigefinalen. 
Orkestern kom där på 
andra plats. 

TorsdAG 16 fEbruArI

 Stockholm Stompers 
bildades 1968 av trum-
petaren Bent Persson och 
klarinettisten Ulf Dreber. 
Även i den nuvarande 
sättningen som skapa-
des 2007, återfinns Ulf 
Dreber (nu på sopransax) 
vid sidan av Kaj Sifvert 
(trombon), Jacob Ullber-
ger (gitarr och banjo), Alf 
Sjöblom (bas) och Martin 
Ljungberg (washboard 
och sång). 2008 vann 
bandet jazztävlingen i 
Stockholm och kom tvåa  
i den nationella finalen. 

Ulfs mjuka, Bechetin-
fluerade sopransaxspel 
hörs i flera av våra främsta 
tradband. 

Kaj, som under många 
år var Tyresöbo, har spelat 
hos oss flera gånger med 
olika band. Han är en av 
våra mest välmeriterade 
trombonister. Bland annat 
deltog han i inspelning-
arna av de världsberömda 
”50 Hot Choruses” med 
Bent.

Jacob – den ene av 
bandets två proffsmusiker 
– spelar också med Bent i 
Hot Jazz Trio och Union 
Rhythm Kings. Den andre, 
Martin, är rockmusiker till 
professionen. Alf som är 
klassiskt skolad basist och 
spelar bland annat  med 
Storyville Creepers, får väl 
kallas halvproffs.

Förebilder och inspi-
ratörer har bandet hittat 
bland de mycket populära 
washboardbanden i USA 

på 30-talet. Musiken 
består av allmänt spelade 
låtar och lite ovanligare, 
fina låtar som av olika an-
ledningar inte längre hörs 
så ofta i Sverige.

Bandets adelsmärke är 
svänget. En ledstjärna är 
Ellingtons devis ”It Don’t 
Mean a Thing if It Ain’t 
Got that Swing”. Musiken 
är generationsöverbryg-
gande tack vare sättet att 
spela och att det är två 
generationer som spelar 
tillsammans. Erfarenheten 
visar att musiken varmt 
uppskattas av såväl ”den 
gamla jazzgenerationen” 
som av ungdomar som ald-
rig tidigare lyssnat på jazz.

 Torsdag 16 februari
Stockholm Stompers
Spis & Vin kl 19.30
Förband kl 18.45

Stockholm Stompers 

Foto: AnnE-SoFIE HolMBErG, 2011

It Don’t 
Mean a 
Thing if 
It Ain’t 
Got that 
Swing.
Stockholm  
Stompers  
ledstjärna

SPONSOR TILL TYRESÖ JAZZ & BLUES CLUB
www.golvbolaget.se
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Foto: www.BJorntJAnSt.CoMBjörn Sjödin – trummor, Ulf Johans-
son Werre – piano, trombon, sång, 
Antti Sarpila – klarinett, piano.

Björn Sjödin har spelat i över 25 år tillsam-
mans med de flesta i Sveriges jazzelit. Han är 
en mycket populär trummis – alltid med ett 
stort och varmt leende.

Ulf Johansson Werre är en av de mest 
efter frågade pianisterna i Sverige. Count 
Basie-veteranen Buddy Tate har sagt :”Ulf är 
den bästa jazztrombonisten i sin genre”.

Antti Sarpila började sin karriär som lär-
junge till den berömde amerkanske klarinet-
tisten Bob Wilber och har redan gjort sig ett 
stort namn i jazzvärlden.

MåNdAG 26 MArs

Swedish 
Swing Society
 1935 bildade Benny 
Goodman den berömda 
trion med Teddy Wil-
son på piano och Gene 
Krupa på trummor. Trion 
gjorde skivinspelningar 
och gjorde direkt succé. 
Konceptet med pianots 
vänsterhand i rytmiskt 
samarbete med bastrum-
man, Goodmans lekfulla 
melodik och frånvaron av 
kontrabas gav ett luftigt 
sound som frigjorde mu-
sikernas eleganta teknik 
och en swingupplevelse av 
ovanligt slag.

1936 kom Lionel 
Hampton, vibrafon, med 
i gruppen. Den kvartet-
ten blev modell för den 
populära svenska grupp 
som Ove Lind och Lars 
Erstrand kom att bilda.

Ulf Johansson Werre 
övertog pianostolen från 
Bengt Hallberg och se-
nare ersatte Björn Sjödin 
Ronnie Gardiner vid 
trummorna. Efter Ove 
Linds bortgång kom Antti 
Sarpila till gruppen och 
nu efter Lars Erstrands 
bortgång fortsätter grup-
pen på exakt den kam-
marmusikaliska sättning 
som Goodman bildade stil 
med 1935.

Swedish Swing Society 
Förvaltar och utvecklar 
detta arv på ett sätt som 
har givit genklang hos 
såväl publik som kritiker 

världen över. ”Världsklass” 
är ett omdöme som ofta 
används efter trions upp-
trädanden, till exempel 
då gruppen uppträdde på 
Carnegie Hall på Sveriges 
nationaldag.

”Samspelet mellan 
Uffe, Antti och Björn är 
strålande. Det låter så 
enkelt och självklart när 
dessa musikanter gör sina 
eleganta och svängiga ver-
sioner att man blir på gott 
humör”, skrev Bozze Möl-
ler, Orkesterjournalen.

Ulf Johansson Werre 
dubblerar pianot med 
trombonespel i yppersta 
världselit och mästerkla-
rinettisten Antti Sarpila 
sätter sig då vid pianot 
vilket ger gruppen ytter-
ligare variationsrikedom 
i klangfärg och stil. Björn 
Sjödin har liknats vid 
Gene Krupa och hante-
rar visparna med magisk 
dynamik och spelglädje.

För er som uppskat-
tar klassisk swing med 
elegans och ekvilibristik 
i världsklass och ändå 
vill vara med om något 
nytt, unikt och oväntat 
– upplev Swedish Swing 
Society live!

 Måndag 26 mars
Swedish Swing Society
Spis & Vin kl 19.30 
Förband kl 18.45: Zerrins 
band

Tyresö Jazz & Blues Clubs huvudsponsorer
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Kompbandet OP3 
består av Daniel 
Tilling, piano, Jan 
Adefelt, bas och 
Jesper Kviberg, 
trummor.

Peter Getz, gitarr och 
sång, har med sig en 
hemlig gästsolist. Musi-
ken bygger på material 
från Oscar Peterson, The 
American Songbook + en 
del originalmaterial. 

oNsdAG 18 AprIl

 Den amerikanske 
jazzmusikern Stan Getz 
tillbringade mycket tid 
i Sverige, främst under 
50-talet. I flera år var han 
gift med en svenska.

Peter Getz, Stans son, 
känner att han påverkats 
mycket av sin far. ”Han var 
en cool och mycket begå-
var människa”, säger Peter 
om sin världsberömde far.

Peter Getz driver i dag 
bland annat jazzklubben 
”Getz Together” på restau-
rang Grodan i Stockholm. 
Varannan måndag spelar 
han tillsammans med 
kompgruppen OP3 som 
består av Daniel Tilling, 
piano, Jan Adefelt, bas, och 
Jesper Kviberg, trummor.

Peter Getz är en utom-
ordentligt bra jazzsångare 
med bra omfång och bärig-
het. Ibland greppar han 
sin svenskbyggda akustiska 
gitarr för att kompa något 
nummer ur sin popigare 
repertoar.

I många år har Peter 
Getz tillhört den lilla 
grupp av begåvade sångare 
och musiker som bara är 
nämnda i proffskretsar.

Musiken består till stor 
del av en blandning av 
lätt soul med brasilian-
ska Bossa Nova-rytmer 

Peter Getz  
oP3 med  
gästsolist

blandade med lättare jazz-
blues. Musik som gör Dig 
glad och lätt att lyssna på 
utan att vara ytlig.

 Onsdag 18 april
Peter Getz Kvintett
Spis & Vin kl 19.30
Förband kl 18.45 

www.tyresotaxi.se  08-222 444
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Sören Rydgren är en riktig swinger med 
jazzens hela stilkarta i fingrarna.

MåNdAG 7 MAJ

 Sören föddes i Hudiks-
vall 1943 och började som 
11-åring att spela dragspel.
Redan två år senare blev 
han svensk juniorvärlds-
mästare på dragspel. Han 
har genom åren skaffat sig 
en gedigen teoretisk grund, 
som gör att han behärskar 
all slags repertoar.

Sören bor i dag i Gävle 
och arbetar som frilans. 
Han har producerat tio 
egna skivalbum, medver-
kat i radio och TV och 
förutom omfattande tur-
néer i Sverige även spelat i 
Ryssland, USA och övriga 
Norden.

Han har också arbetat 
som musiklärare och är en 
väl etablerad kompositör.

Det finns massor av 
skickliga dragspelare men 
det är ganska glest när 
det gäller jazzdragspelare. 
Sören Rydgren är en riktig 
swinger med jazzens hela 
stilkarta i fingrarna. Utöver 
det rent musikaliska är han 
också en humorist av rang 
som lätt och ledigt kom-
municerar med publiken 
och bjuder på en och annan 
historia eller anekdot. 
Tillsammans med Rick-
ard Sandström gitarr, Leif 
Norberg bas och Roland 
Bolander trummor/sång 
kommer de att bjuda oss på 
en lyrisk och svängig afton. 

Ni som varit med ett 
tag i vår jazzklubb vet hur 
otroligt populär den tra-
ditionella dragspelsjazzen 

har blivit. Den har vi alltid 
som sista konsert på våren 
före säsongsavslutningen 
och det är alltid fullt hus. 
Det passar ju så bra inför 
sommaren!

De senaste dragspelsar-
tisterna hos oss var Bengan 
Jansson (2010) och Lill-
Bengt Erixon (2011) – hur 
trevligt som helst så se till 
att boka bord och vara ute 
i god tid

Varmt välkomna alla 
dragspelsvänner!

 Måndag 7 maj
Sören Rydgren Kvartett
Spis & Vin kl 19.30
Förband kl 18.45

Sören rydgren Kvartett

Ett dragspel 
är alltid rätt.
Sören rydgren

Bil & Schakt AB

Jord, sand och grus • Avloppsanläggningar • Schaktningsarbeten

Dräneringsarbeten • Planerings- och stenarbeten • Husgrunder och sprängning

Sören Rydgren i siffor
• 1956 Svensk juniormästare.
• 1974 Tvåa VM Populär musikklassen.
•  1976-92 Sveriges enda anställde regionmusiker 

med dragspel som huvudinstrument.
•  1995 Kompositör av obligatoriska stycket vid 

VM på dragspel. 
• 1995 Årets dragspelare.
•  1998 Hagströmpriset. Motivering: Som genom 

ett kvalitativt skapande med musikalisk bredd 
och imponerande virtuositet övertygat om 
dragspelets gräns överskridande möjligheter 
från hälsingehambo till jazz.

• Producerat 10 egna skivalbum.



8

JAZZMAGASINET 1/2011 • TYRESÖ JAZZ & BLUES CLUB

Sune Linder, altsax, sång, Alf Hansson, bas, Nils-
Göran Wetterberg, klarinett, Jörgen Toresson, sång, 
piano, Peter Inghe, trummor. 

Hitta till konserterna
Vårt stamlokus 
är Spis & Vin

 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 Spis & 
Vin 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.spisovin.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
08-712 99 10, 070-629 28 80
Mail: leif.lof@kemibolaget.se
leif.lof@comhem.se

Orkesterbokare 
Jörgen Toresson
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
08-712 79 47, 073-763 85 45 
Vivi-Ann Toresson, 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, 08-712 99 10
Grafisk form: Stohrartad, 070-535 77 69
Tryck: RH-tryck, 08-742 00 60

1987–2012
25 år med jazz i Tyresö

tyresö Jazzband
– en del av föreningens historia
 Till föreningens styrelse 
har under åren rekryte-
rats personer som känt 
ett brinnande intresse för 
jazzen och vill göra en 
insats för att trygga jazzens 
överlevnad och utveckling 
i Tyresö. Tidigt visade det 
sig att många personer i 
styrelsen själva spelade 
jazz i olika konstellationer 
eller som ren hobby. Då 
föddes idén till Styrelse-
bandet, som började med 
att spela tillsammans mer 
internt men efter hand 
blev efterfrågade för fram-
trädanden av olika slag.

Efter ett tag, för cirka 
15 år sen, bedömde man 
att det var läge för att byta 
namn till Tyresö Jazzband 
för att kunna arbeta mer 
fritt. Jazzbandet var under 
en period en sextett, men 
består nu av fem mer eller 
mindre grånade gent-
lemän, som under åren 
bland annat spelat på flera 
jazzklubbar, privata fester 
och kommunala evene-
mang. 

Mest kända här i Ty-
resö är jazzbandet för sina 
uppskattade jazzcaféer på 
föreningsgården första ons-
dagen i varje månad samt 
för jazzkryssningarna till 
Eckerö ett par gånger varje 
vår och höst i samarbete 
med klubben. 

Tyresö jazzband, som 
både är ambassadörer för 

jazzen och för Tyresö har 
följande sättning:

Sune Linder, f d ordfö-
rande i klubben, spelar 
saxofon och sjunger av och 
till. En man med bakgrund 
från fastighetsförvaltning 
och stort engagemang i 
bland annat PRO.

Nils-Göran Wetterberg, 
klarinett, har en spännande 
bakgrund som sjömanspräst 
och fortfarande viktiga 
uppdrag inom sjömanskyr-
kan både i Stockholm och 
internationellt

Jörgen Toresson, sång 
och piano, med förflutet 
inom hälso- och sjukvården. 
Låtskrivare, förra året nomi-
nerad som Tyresös manlige 

kulturpersonlighet samt 
utsedd till Årets Väddöbo.

Alf Hansson, bas, med 
erfarenheter från bankvärl-
den samt musiklärarjobb 
bland annat här i Tyresö. 
Behärskar även konsten att 
spela dragspel.

Peter Inghe, trummor, 
f d ordförande i klubben, 
tidigare yrkesverksam som 
lärare men har under alla 
år också spelat tradjazz i 
Gustens Svänggäng, legen-
dariskt skolband.

 Jazzcaféer: onsdag 11 
januari, 1 februari, 7 mars, 
11 april och 2 maj kl 14 på 
Kvarnhjulet.
Jazzkryssningar: söndag 
18 mars och 20 maj.
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