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•  Jubileumskonsert med Bengt Hallberg,  Monica Borrfors,  
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• Peter Lind and the Cabaret Band spelar Louis Armstrong
• Blues4U är tillbaka med sin Chicagoblues
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• Anna Sise (bilden) sjunger Billie Holiday
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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).
  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 
25 år är avgiften endast 50 kr.) 
 Glöm inte att ange ditt 
namn och adress och even-
tuell e-postadress.

Hej igen alla  
jazz- och  
bluesälskare!

N
u i höst firar jazzklubben 
25-årsjubileum och det ska firas 
ordentligt. Förutom ett noga ut-
valt konsertprogram blir det en 
jubileumsutställning på Tyresö 

bibliotek och en jubileumskonsert med 
bland andra Bengt Hallberg, just fyllda 
80 år. 

I detta nummer av Jazzmagasinet 
skildrar vi även lite av vår jazzklubbs 
historia. Jazzklubben startade 1987 av 
ett antal entusiastiska jazzälskare, bland 
annat Gösta Nilsson och Monica Borr-
fors, som också deltar i vår jubileums-
konsert.

Vi har ett sammanfattat jazzprogram 
på sista sidan som du enkelt kan klippa 
ut och bevara i plånboken eller sätta upp 
på kylskåpet så du inte missar något av 
höstens evenemang.

Du kan också gå in på klubbens hem-
sida, www.tyresojazzclub.com där du 
kan finna all information du önskar och 
även ladda ner denna och tidigare utgå-
vor av Jazzmagasinet.Trevlig jazzhöst!

Leif Löf 
Ordförande

Jazzkryssning med Eckerölinjen
 Ladda upp med härlig svängig jazz med Tyresö Jazzband på Ålands jäsande hav söndagar 
den 16 september och den 18 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.

Musik och dans på båten, ett fantastiskt smör-
gåsbord och möjligheter till taxfreeköp. Väl-
komna på en trivsam och prisvärd jazzkryssning!

Sedan i våras har vi ett nytt bokningssystem. 
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 anmälningsdag för 16 september är onsdag 12 september och för 18 
november är onsdag 14 november.

Jazz i Centrum
 Tillsammans med centrumledningen bjuder vi på jazz två lördagar i höst på scenen vid 
”Träffpunkten” i Tyresö centrum klockan 13.00–15.00.
Lördag 22 september - Jubileumsbandet under ledning av Jörgen Toresson avslutar jazz-
klubbens jubileumsutställning med  2 timmars gladjazz.
Lördag 10 november - Ett ungdomsband med bland annat några av våra duktiga jazz-
stipendiater bjuder upp till jazz.
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Jazzbe-
gravning 
på Metaire 
 Cemetery i 
New Orleans.
Foto: 
InFrogmatIon

Svart begravningsgudstjänst
 I samband med invigningen av en del av kyrkogården vid Tyresö kyrka får vi ta del av 
hur en så kallad svart begravningsgudstjänst i New Orleans kunde gå till. Nils-Göran 
Wetterberg leder berättelsen om hur denna speciella musikaliska ceremoni i jazzens 
tecken gick till. Och Jack Lidströms Hep Cats spelar New Orleans-musiken.
Predikan kommer att hållas av Tyresö församlings kyrkoherde Mickael Öjermo.
Tyresö Kyrka den 15 september kl. 16.00.
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Monica Borrfors med Gösta Nilsson på piano och 
trumslagare Jesper Kviberg skymtande bakom. 
Göstas bror Per spelade bas. Lokal: Masten/Tjili

Victoria Tolstoy vid 
en stödgala för Team 
Smart i Tyresö i sam-
arbete med jazzklub-
ben. Victoria jammar 
på Masten med fv 
Mats Hedman, tenor-
sax, Thomas Driving, 
trumpet, Peter Inghe 
(skymd) trummor, Alf 
Hansson, bas Daniel 
Karlsson, piano och 
Kaj Sifvert, trombon.

Lö rdAG 25 AuGusTI

Pensionärs-
rabatt

mån–tors
Välkomna hälsar
Andreas / Micke / Dennis
med personal

Jubileumsutställning
”25 år med jazz i tyresö”
Lördagen den 25 augusti 
kl. 12.30 blir det invig-
ning i Tyresö bibliotek. 
Invigning startar med 
jazzparad genom Ty-
resö centrum med start 
utanför Coop fram till 
biblioteket där invig-
ningen sker.

Bandet klipps av Sven 
Lionell och Berit As-
sarsson under högtidliga 
former.

Både Sven och Berit 
har stöttat jazzklubben 
från kommunens sida och 
är medlemmar i Tyresö 
Jazz & Blues Club sedan 
många år. Utställning 
skildrar historien kring 
jazzklubben och alla 
orkestrar som spelat här.

Många bilder från 
konserter och andra eve-
nemang som jazzklubben 
varit engagerade i under 
dessa 25 år. Ansvarig för 
utställningen från jazz-
klubben är Gerd Askvik 
och Peter Inghe, eldsjälar 
i jazzstyrelsen sedan 
många år.

 Invigning lördagen 
den 25 augusti kl. 12.30 i 
Tyresö bibliotek. Paraden 
börjar kl 12.00 

Utställningen pågår till 
den 22 september då den 
avslutas med ”Jazz i Cen-
trum” med Jubileums-
bandet under ledning av 
Jörgen Toresson.

Utställning 
skildrar his-
torien kring 
jazzklubben 
och alla or-
kestrar som 
spelat här.

Foto: margarEta BErglIE

Foto: margarEta BErglIE
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Stående fr v:
Kjell Grund-
ström, Mats 
Josephsson, 
Björn Sjö-
din, Jonte 
Högman, 
Claes-Göran 
Skoglund

Framför: 
Peter Lind, 
Eve Sjödin 
(som inte är 
med i Arm-
strongpro-
grammet). 

MåNdAG 3 sEpTEMbEr

Louis Armstrong 
är utan tvekan 
en av 1900-talets 
största artister.

SPONSOR TILL TYRESÖ JAZZ & BLUES CLUB
www.golvbolaget.se

Peter lind and the Cabaret Band 
”louis armstrong i våra hjärtan”
Louis Armstrong var 
aktuell ända från 20-ta-
let och till sin död 1971. 
Från jazzens barndom och 
ända in i den moderna 
schlager- och popvärlden. 
Från ”West End Blues” till 
”Hello Dolly” och ”Mack 
the Knife”. Hans trumpet 
och röst hörs ständigt på 
film och radio. 

Några av hans mest 
älskade inspelningar hörs 
i reklam-TV och förknip-
pas med vissa tidsepoker 
och vissa stämningar. 
Louis Armstrong är utan 
tvekan en av 1900-talets 
största artister. Ja, kanske 
en av 1900-talets största 
personligheter. Kanske en 
av de få som kommer att 
finnas kvar i minnen och 
historieböcker?

Så här säger Peter Lind 
om sin kabaré:

– Att sätta ihop ett hyll-
ningsprogram på det här 
sättet kan tyckas pretenti-
öst. Javisst. Vi kan inte göra 
det han gjorde. Vi kan inte 
spela eller sjunga som han. 
Men vi kan påminna, få dig 
som lyssnar att tänka på 
hur bra han var. Påminna 
om de där melodierna som 
förknippas med honom. 
Om texterna som nästan 
blev hans egna. Och lyckas 
vi skapa lite av stämningen 
från den tid då det begav 
sig så är vi nöjda. Håller du 
med? Välkommen!

Här är medlemmarna i 
bandet:
• Peter Lind, trumpet.
Lärare i retorik vid bl a 
Karolinska Institutet i 
Stockholm. Spelar med 
Kustbandet
• Mats Josephson, trom-
bon. Driver skivbolaget 
Sittel med specialinrikt-
ning mot jazz. I skivbola-
get ingår även skivklubben 
JazzSociety.
• John Högman, saxofon 
och klarinett. Musiker som 
förutom i egen kvartett 
spelar med i Kustbandet, 
Good Morning Blues och 
Bosse Brobergs NO-

GENJA. Arbetar även 
med inspelningar och som 
producent.
• Claes-Göran Skoglund, 
piano. Musikpedagog, 
arrangör och jazzmusiker 
som spelar med olika jazz-
grupper och i Kustbandet.
• Kjell Grundström, bas 
och tuba. Speciallärare och 
musiktekniker med in-
tresse för basar och flyglar.
• Björn Sjödin, trummor. 

Musiker och musikadmi-
nistratör. Leder jazzkurser 
på Visingsö. Spelar bland 
annat med Good Morning 
Blues och Swedish Swing 
Society med Antti Sarpila 
som båda gästat jazzklub-
ben flera gånger.

 Måndag 3 september
Peter Lind and the Cabaret 
Band. Spis & Vin kl 19.30
Förband kl 18.45
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Blues 4 U är åter i Tyresö med sina 
tolkningar av ”Chicagobluesen”.

TorsdAG 18 okTobEr

Mathias Ander-
sén gör fortfa-
rande vad han 
kan för att blåsa 
håret av publi-
ken med mun-
spelet.

Tyresö Jazz & Blues Clubs huvudsponsorer

Blues4U är tillbaka med 
sin Chicagoblues
Sveriges bästa represen-
tanter för Chicagobluesen 
kommer tillbaka till Tyresö 
för att se om de kan toppa 
den tidigare succéen. Sätt-
ningen är lite uppdaterad, 
men svänget är precis lika 
hårt som tidigare om inte 
till och med bättre och 
Mathias Andersén gör fort-
farande vad han kan för 
att blåsa håret av publiken 
med munspelet.

År 2006 startade 
munspelaren och sånga-
ren Mathias Andersén 
och kontrabasisten Stefan 
Lindell bluesbandet 
“Blues4U”. Ganska så 
snart anslöt sig till bandet 
de två mycket rutinerade 
bluesmusikerna, gitarristen 
Thomas ”Mr Blue” Ham-
marlund och trumslagaren 
Michael Johansson.

Blues4U är inspirerad 
av de stora mästarna inom 
Chicagobluesen, som 
bland annat Sonny Boy 
Williamson II, Muddy Wa-
ters, Robert Nighthawk, 
Big Walter Horton, Little 
Walter Jacobs, Jimmy 
Reed, Junior Wells, m.fl.

Blues4U är även inspire-
rade av Louisiana/Swamp 
blues som är en av flera 
ingredienser i den musi-
kaliska repertoaren hos 
Blues4U.

Den som vill provlyssna 
i förväg (och vill veta mer 
om bandet) går till www. Mathias Andersén Michael Johansson Thomas Hammarlund Stefan Lindell

blues4u.se och får allt 
viktigt serverat. Notera att 
man bjuder på ordentliga 
låtar som provlyssning, 
inga småklipp på en halv 
minut.

 Torsdag 18 oktober
Blues4U
Spis & Vin kl 19.30
Förband kl 18.45
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Charlie 
Norman, 
1994.

Hector Bing-
ert, 2006.

Tyresö Jazzband med Jörgen 
Toresson, Nils-Göran Wet-
terberg, Alf Hansson, Sune 
Linder och Peter Inghe.

Kjell Öhman  
och Meta Roos, 
2005.

Starten
1987 var året då Tyresö fick en egen 
jazzklubb. Det var då som Tyresö Jazz & 
Blues Club bildades.

Initiativet togs av kommunens kultur-
förvaltning efter påstötningar av bland 
andra Monica Borrfors och Gösta Nils-
son, välkända jazzmusiker i Tyresö.

Man lade ut intresseanmälningslistor 
på biblioteken i Tyresö Centrum och 
Trollbäcken och inbjöd sedan till en kon-
sert med Tommy Koverhults Kvintett den 
4 mars på Tyresö Kommunbibliotek. För-
utom musiken talade Kjell-Åke Svensson 
från SJR – Svenska Jazzriksförbundet, 
som i dag heter Swedjazz. 

En liten grupp entusiaster anmälde 
intresse att vara med och driva en jazz-
klubb och den 13 mars samlades man till 
ett första möte och beslutade då att bilda 
Tyresö Jazz & Blues Club. Man utsåg 
en interimsstyrelse med Nils Nord som 
ordförande.

Epoken Sandelius
Nu var hjulen igång. Entusiasmen stor 
men problemen många. Lokal, pengar, 
piano, högtaleri mm allt saknades.  Kon-
takt etablerades under hösten med kröga-
ren Per-Åke Sandelius i Tyresö Centrum 
och Restaurang Sandelius som visade 
stort intresse och tillmötesgående. San-
delius blev sedan också jazzens vattenhål 
nr 1 Tyresö med 129 evenemang fram till 
restaurangens nedläggning våren 1998.

Det första året
Den första konserten hölls dock på Fo-
rellscenen med den framstående tyre-
söbon Gunnar Lundén-Weldens Stor-
banditerna som hade Gunnar ”Siljabloo” 
Nilsson som bejublad gästartist. Det var 
den 1 oktober och ett hundratal åhörare 
kom. Ingen dålig start! 

Men ekonomin gick på lösa boliner. 
Underskott och inga pengar i kassan. Tack 
vara bidrag från Kulturnämnden löstes 

krisen och verksamheten kunde drivas 
vidare. 

Vid premiärkonserten på Sandelius 
presenterade vi Monica Borrfors Quintet, 
entré 35 kr, och den 16 november hälsade 
vi bluesbandet Chicago Express välkom-
na. En jamkväll följde i december.

Det var det första verksamhetsåret. 
Musik av toppklass redan från början. 

Med välvillig hjälp från Sandelius och 
Tyresö Musik införskaffades snart ett bra 
piano och så småningom både ljud- och 
ljusanläggning.

500 arrangemang
Sedan starten har jazzklubben, om vi har 
räknat rätt, 536 arrangemang, i cirka 150 
fall som medarrangör. Huvuddelen har 
varit konserter med ett inbjudet band, 
254 gånger. 13 danser, varav många i 
Tyresö Centrum och 6 festivaler. 62 band 
har medverkat vi de tillfällena. Klubben 
har återkommande haft arrangemang på 

Här är historien om tyresö Jazz & Blues Club
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Foto: HanS KällgrEnFoto: PEtEr IngHE
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Rolf Ericson, 
1994.

Kustbandet 
på restaurang 
Masten, 2006.

Jam på restau-
rang Tjili med 
Per-Axel Olsson, 
Alf Hansson, Mats 
Hedman, Peter 
Inghe och Jörgen 
Toresson, 2009.

Här har spe-
lat storheter 
som Ken 
Peplow-
ski, Sonya 
Hedenbratt, 
Warren 
Vaché, Arne 
Domnerus, 
Peanuts 
Hucko och 
Antti Sar-
pila.

Tyresö Slott, på Forellens scen, vid Träff-
punkten och på andra platser i Tyresös 
inbyggda köpcentrum.

Lokalproblem
I mer än 10 år var klubben tryggt förank-
rad på restaurang Sandelius. Men den 
12 maj 1998 slog bomben ner. Sandelius 
vräktes och klubben var husvill. Lokal-
frågan blev det stora problemet.

Klubben fick hoppa runt mellan 
Föreningsgården, C3L:s restaurangskola, 
Masten och Tjili. Dessemellan även 
Curres Corner och Energikällan i olika 
omgångar. Till slut hamnade vi på golf-
restaurangen FairWay Inn – som blev 
Spis & Vin. Fina lokaler, härlig mat/dryck, 
trivsamt och trångt! Festligt, folkligt, 
fullspikat!

Världsstjärnor
Praktiskt taget hela den svenska jazzeliten 
har besökt klubben. Många är i dag borta. 

Vi minns med stolthet konserterna med 
Dompan, Putte, Charlie, Sonya, Siljabloo, 
Rolf Ericson och alla de andra.

Även internationella artister har presen-
terats: Warren Vaché, Ken Peplowski, Ant-
ti Sarpila, Steve Grossman, Barney Kessel, 
Peanuts Hucko, James Moody är några 
exempel. Tommy Dorseyorkestern har 
varit här och spelat upp till dans i Tyresö 
Centrum liksom Count Basiebandet hela 
tre gånger. Vid Basiebandets framträdan-
den har det varit upp till 1 200 besökare 
och de har varit klubbens hittills största 
och mest spektakulära arrangemang.

Tävlingar
14 gånger har klubben genomfört jazz-
sångtävlingar – och i höst kommer den 
15:e. Inbjudan har gått ut till intresserade 
sångare och sångerskor inom och utom 
Tyresö. 

Klubben står för kompband från jazz-
klubben och en kvalificerad jury. Varje 

deltagare får möjlighet att i förväg repe-
tera med bandet och under kvällen utses 
1:a, 2:a och 3:e pristagare som får diplom 
och ett smärre penningpris. Publiken får 
dessutom rösta fram sin favorit som också 
belönas. 

Det har också 5 gånger varit tävlingar i 
att skriva bästa nya jazzsånglåt.

Tävlingarna har alltid kombinerats 
med en konsert.

Andra arrangemang
I samarbete med Tyresö Församling har 
27 jazzgudstjänster, ”Jazz å Gud” genom-
förts. 31 gånger har i samarbete med Ty-
resö Jazzband jazzkryssningar till Åland 
gått av stapeln.

I Tyresö Centrum har det inte bara va-
rit spektakulära danser med världsartister 
utan 68 gånger har band spelat i Centrum 
på dagtid för shopande tyreöbor. Mest på 
lördagseftermiddagar och under rubriken 
”Jazz i Centrum”.

Här är historien om tyresö Jazz & Blues Club
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Jubileumskonsert med Bengt Hallberg …

www.tyresotaxi.se  08-222 444

andra amerikanska jazz-
stjärnor, som Lee Konitz 
(altsax), Clifford Brown, 
Art Farmer (båda trum-
pet) och Quincy Jones 
(trumpet innan han blev 
mer känd som arrangör), 
för att inte tala om den 
svenska jazzens största, 
som Lars Gullin, Arne 
Domnérus, Rune Gustafs-
son, Putte Wickman, och 
den viktiga rollen som hus-
pianist och arrangör hos 
Swe-Danes (Alice Babs, 
Svend Asmussen, Ulrik 
Neuman).

Bengt Hallberg började 
spela piano i åttaårsåldern. 
Det var inte han som valde 

pianot utan föräldrarna, 
berättar han, och han 
sändes till en piano lärare 
tillsammans med sin syster.

– Jag tyckte att det var 
så lagom roligt i början, 
men med tiden blev det 
alltmer fascinerande. 

Han nämner nästan 
alltid Teddy Wilson, Bud 
Powell och Lennie Tristano 
som sina tidiga pianoidoler 
– men också Mel Powell 
och att han lyssnade mest 
av allt på en inspelning 
som denne gjorde med 
Benny Goodman, The 
world is waiting for the 
sunrise.

– Han har ett speciellt 

sätt att spela, och jag 
tror att där fanns lite av 
fröet till mitt eget sätt att 
spela, säger den några år 
äldre skolkamraten Ingmar 
Glanzelius, som Bengt 
Hallberg hade sitt första 
jazzjobb med.

Glanzelius spelade först 
klarinett à la Benny Good-
man och senare altsax à la 
Charlie Parker innan han 
bytte ut instrumenten mot 
skrivmaskinen och blev så 
småningom inflytelserik 
jazzskribent, i Dagens 
Nyheter.

Under gymnasietiden 
spelade Bengt Hallberg i 
Sonny Perssons orkester på 

Kungshall i Göteborg, ofta 
tre kvällar i veckan. Han 
hade läxböckerna med sig 
för att kunna läsa i pausen, 
och han tog så småningom 
studenten på latinlinjen 
med goda betyg.

 Söndag 4 november
Plats: Föreningsgården 
Kvarnhjulet kl 15.00. Entré: 
180 kr, medlemmar 140 kr.

 Under kvällen kommer 
Jazzklubbens ungdoms-
stipendium att delas ut.

 Möjligheter att köpa vin, 
öl eller läsk samt lättare 
förtäring finns.

d
et har gått sextiofem 
år sedan pianisten, 
kompositören och 
arrangören Bengt 

Hallberg gjorde sin första 
spelning som jazzmusiker, 
och över sextio sedan han 
spelade in Ack Värmeland 
du sköna med den ame-
rikanske tenorgiganten 
Stan Getz, en version som 
i USA lanserades under 
namnet  Dear old Stock-
holm och fortfarande är 
den definitiva jazztolk-
ningen av Värmlandsvisan.

Alltid närvarande för 
oss som började lyssna på 
jazz vid mitten av det förra 
seklet ligger också klassiker 
som Dinah, den amerikan-
ska standardlåt som Bengt 
Hallberg gjorde till sin, 
hans samarbete inte bara 
med Stan Getz utan också 

Välkomna 
till en 
 konsert i tre 
delar:

• Ungdoms-
band från 
Tyresö med 
tidigare jazz-
stipendiater
• Monica 
Borrfors, 
Margareta 
Bengtson och 
Carin Lundin 
kompas av 
Gösta Nils-
sons Trio.
• Legendaren 
Bengt Hall-
berg avslutar 
vår jubilems-
konsert.

Foto: ClaES tIllandEr



JAZZMAGASINET NR 2/2012 • TYRESÖ JAZZ & BLUES CLUB sö NdAG 4 NovEMbEr

Bil & Schakt Stockholm AB
Tel: 0708-77 03 13

Jord, sand och grus • Avloppsanläggningar • Schaktningsarbeten

Dräneringsarbeten • Planerings- och stenarbeten • Husgrunder och sprängning

Monica Borrfors
Monica Borrfors föddes i maj 1954 i 
Stockholm. I högstadiet hade hon musik 
som tillvalsämne och hennes lärare under 
de två sista åren var Gösta Nilsson, hen-
nes nuvarande make, som spelar piano 
och kompar till kvällens konsert med 
Filip Augustsson, bas och Jesper Kviberg, 
trummor.

1980 debuterade Monica som jazz-
sångerska på Stockholms Jazzdagar på 
Kulturhuset i Stockholm. Hon och Gösta 
hade då satt ihop ett band med Hector 
Bingert, saxofon, Johan Dielemans, trum-
mor, Tommy Johnsson, bas och Gösta 
Nilsson, piano. ” Monica Borrfors Kvin-
tett” var bildad. Monica fick strålande 
recensioner och bandet började turnéra. 

Kvintetten upplöstes efter 24 år, efter 
att ha turnerat i Sverige och stora delar av 
världen och efter att ha vunnit en Gram-
mis och spelat in tre skivor tillsammans. 

TV och radioprogrammen har blivit 
många både inom och utom landet. Hon 
har medverkat i prestigefulla TV pro-
gram som ex. ”Nöjesmaskinen” och varit 
sommarpratare i radion (1988). Hon har 
släppt två CD i Japan där hon turnérat 
flera gånger.

Monica och Gösta var initiativtagare 
till en succéföreställning som köptes av 
landets större konserthus och som kalla-
des ”Timeless Journey” och som turné-
rade under 2003 och 2004.

Här hade dom knutit till sig musiker-

vänner som trombonisten Nils Landgren, 
sångarna Claes Jansson och Rigmor 
Gustavsson, Gösta Nilssons Trio och en 
stråkkvartett.

Carin Lundin
Carin Lundin är född 1966 och uppvux-
en i musikstaden Växjö.

Några axplock ur hennes biografi:
• Studerade vid Musikhögskolan i Stock-
holm 1989-93.
• Började sjunga jazz med basisten Sture 
Nordin på ”Bolaget” i Sthlm 1989.
• Fortsatte med Lennart Nyhlén, Bengt 
Hansson och Janne Sjöblom på Mose-
backe, samt med Maffy Falai och Bernt 
Rosengren på Lilla Maria i Stockholm.
• Jobbade som sjungande och show-
ande servitris på nöjeskrogen ”Wallmans 
Salonger” 1991-94.
• Turné m Arne Domnérus, Svante Thu-
resson, Leif ”Smokerings” Andersson och 
Royal Blue Melodians -93.
• Började sjunga med Kjell Fernström, 
Ronnie Gardiner

Några ord om Carin Lundin:
Med en välplanerad form och genuint 

material spetsade med bra arrangemang 
finns det all anledning att lyfta blickarna 
mot Carin Lundin. Hon utstrålar ett artis-
tiskt lugn som vinner gehör. Moget utan 
krusiduller ger hon sig hän i melodier 
mestadels från den odödliga amerikanska 
sångboken där hon får fram förtroliga 
stämningar med lyster.

Margareta Bengtson
Margareta Bengtson är född 1966 i Ty-
resö. Hon studerade först till harpist vid 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
Som sångerska ingick hon från 1984 till 
2006 i The Real Group, som hon var 
med och bildade med ex-maken Anders 
Jalkeus. Hon är en av våra stora Tyresö-
profiler. Margareta utsågs till 2011 års 
kvinnliga kulturpersonlighet i Tyresö.
• 1983 tilldelades Margareta Lasse Lönn-
dahls resestipendium.
• 1995 sjöng Real Group vid invigningen 
av VM i friidrott i Göteborg.
• 1997 tilldelades Margareta 1:a pris som 
“Bästa kvinnliga  solist” av “The Choral 
Acapella society of America”.
• 2000 fick Real Group en grammis för 
skivan Commonly Unique.
• 2002 tilldelades Real Group Povel Ra-
mels Karamellodiktstipendium.
• 2002 sjöng Real Group vid invigningen 
av fotbolls VM i Seoul, Sydkorea.
• 2006 engagerades Real Group för att  
göra en mobiltelefon för LG i Sydkorea, 
där alla ljud var gjorda med rösterna.

Hon tillhör en verklig musikfamilj. 
Pappa Stig är saxofonist och sitter i styrel-
sen för Tyresö Jazz & Blues Club, dottern 
Anna Jalkeus, sångerska som häromåret 
blev klubbens jazzstipendiat, brodern 
Janne Bengtsson, är soloflöjtist i Kungliga 
filharmoniska orkestern och syns ofta i 
Benny Anderssons orkester och mamma 
Ingrid är sångpedagog

… och tre jazziga  damer från tyresö
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Swing  
magnifique
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Jazzsångtävling och konsert
 För 15: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 va-
rit ungdomar som deltagit, 
men tävlingen är öppen 
för alla åldrar. Mest tjejer/
damer har anmält sig. 

Tävlingen är mycket 
populär både bland täv-
lande och publiken, som  i 
finalen får utse sin favorit. 

Men en jury med folk 
från jazzbranschen utser 
vinnare och en andrapris-
tagare. I år hoppas vi att 
Petra Marklund, alias Sep-
tember, kan delta i juryar-
betet. Vinnarna får en liten 
prissumma, diplom och 
sist men inte minst äran.

Artisterna kompas av 
en mycket kvalificerad trio 
sammansatt med ungdo-
mar från Musikhögskolan.

Arrangemanget är en del 
av en satsning på ung-

domsverksamheten inom 
jazzklubben.

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, till exem-

pel inom jazzen Hanna 
Elmqvist, Kristin Sund-
berg, Gunilla Hedin och 
Angelica Matveva samt 
inom populärmusiken Erik 
Linder och Petra Mark-
lund.

Under kvällen blir det 
också en konsertdel med 
Swing Magnifique. Se 
nedan.

 Torsdag 15 november
Jazzsångtävling
Spis & Vin kl 19.30

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 
kvalificerad jury en vinnare 
och en andra pristagare som 
får diplom och ett smärre 
penningpris. Publiken får 

dess utom 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 Gerd Askvik 742 32 52.

Stockholmsbandet Swing 
Magnifique spelar vad 
som brukar kallas Jazz 
Manouche, Gypsy Swing 
eller Gypsy Jazz och som 
främst förknippas med 
den legendariska belgisk/
franska gitarristen Django 
Reinhardt. Musiken är 
till stor del en fusion av 
traditionell musik ur den 
romska traditionen (som 
Django själv tillhörde). 
Resultatet blev jazz som 
pendlar mellan intensivt 
sväng och romantiskt 
vemod.

Swing Magnifiques 
repertoar är till viss del 
hämtad från Djangos klas-
siska inspelningar, men är 
också kryddad med låtar 

skrivna av Djangos nutida 
efterföljare samt en och 
annan egen komposition. 
Med en sångerska i bandet 
har Swing Magnifique tagit 
chansen att utöka reperto-
aren med vokala versioner 
av standards och franska 
schlagers som Django spe-
lade in instrumentalt.

Swing Magnifique bilda-
des 2007 och består av:
• Josefin Peters har en na-
turlig känsla för swing och 
är den perfekta vokalisten 
för Swing Magnifique. 
Hon är utbildad på Musik-
högskolan i Stockholm och 
har tidigare mest har ägnat 
sig åt folkmusik.
• Ivor Ottley är en av Eng-
lands främsta jazzviolinis-

ter. Han är ursprungligen 
självlärd men har senare 
studerat klassisk violin vid 
Trinity Music College i 
London. Han är en feno-
menal improvisatör.
• Tom Buhre är en mångsi-
dig gitarrist som spelar det 
mesta från heavy metal till 
Django-musik. Han var en 

av Albin Hagström-stipen-
diets mottagare 2009.
• Åke Jonsson är en driven, 
självlärd gitarrist som har 
spelat i flera band i Jazz 
Manouche-traditionen.
• Basisten Filip Berglund 
spelar både kontrabas och 
elbas med många grupper i 
varierande stilar.

Foto: SUnE andErSSon

Jazz som 
pendlar 
mellan 
intensivt 
sväng 
och ro-
mantiskt 
vemod.
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Just nu är jag 
jätte inne på 
musik.
anna Sise

Skådespelerskan och sångerskan 
anna Sise sjunger Billie Holiday
Anna Sise, skådespelerska 
och jazzsångerska, har ny-
ligen släppt cdn ” I Beppes 
byrålåda” där hon sjunger 
melodier ur The Great 
American Songbook  med 
texter av Beppe Wolgers. 
Men i hennes breda reper-
toar ryms också mycket 
annat, som blues och Billie 
Holidaylåtar. 

Nu kommer hon till 
vår jazzklubb tillsammans 
med Mikael Skoglund 
piano, Kenji Rabson bas, 
Moussa Fadera trummor 
samt Johan Setterlind 
trumpet och framför just  
låtar med anknytning till 
Billie Holiday.

Anna Sise har bland an-
nat studerat fyra år på Tea-
terhögskolan i Stockholm 
och medverkat i uppsätt-
ningar på Dramaten, Stock-
holms Stadsteater och 
Uppsala Stadsteater. Under 
fyra säsonger fick också TV-
tittarna lära känna henne i 
SVTs dramaserie ”Skepps-
holmen”. Våren 2007 var 
hon också med i uppsätt-
ningen av ”Jösses Flickor” 
på Stockholms Statsteater.

 – Eftersom det tidsmäs-
sigt har varit svårt att för-
ena det här med teater och 
konsertframträdanden så 
har jag senaste åren mest 
hoppat in när det funnits 
luckor i schemat men 
just nu är jag jätteinne på 
musik, säger Anna. 

Jazzpubliken har senaste 
åren kunnat höra henne i 
en rad olika sammanhang, 
som med Kustbandet, 
Jesse´ s New Orleans Band, 
GNQ (George Nestor 
Quintet). Patrik Boman 
Seven Piece Machine och 
13-mannabandet Holiday 
in Harlem.

 Tisdag 4 december
Anna Sise
Spis & Vin kl 19.30
Förband kl 18.45

Hitta till konserterna
Vårt stamlokus är Spis & Vin

 Bussar från till exempel Gullmarsplan 
och Tyresö Centrum – 875, 816, 805. Håll-
plats Bäverbäcken. (Adress Bäverbäcken 
14, vid golfbanan)

Kommer man motorvägen från Stock-

holm med bil ligger restaurang Spis & Vin 
efter avtagsvägen mot Tyresö Centrum, 
passera McDonalds och OKQ8. Ta sedan 
till vänster i nästa rondell, sedan till hö-
ger. Det finns gott om parkeringsplatser!

Telefon bordsbeställning 08-742 80 00
Mer information finns på restaurangens 

hemsida: www.spisovin.se
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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
leif.lof@comhem.se

Orkesterbokare 
Jörgen Toresson
073-776 20 55
mail: toressons.nu@telia.com
Stig Bengtson
08-712 45 94, 070-695 11 12
mail: stig.bengtson@comhem.se

Styrelseledamöter
Jörgen Toresson, vice ordförande
Britt Fougelberg, kassör
08-712 79 47, 073-763 85 45 
Vivi-Ann Toresson, sekreterare
Gerd Askvik
Marianne Attebrant
Stig Bengtson
Siv Gunnarsson
Peter Inghe
Erik Linder
Per-Axel Olsson
Rolf Stohr
Lasse Thörn
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1987–2012
25 år med jazz i Tyresö

Höstens program:
 Lördag 25 augusti
Invigning jazzklubbens jubileumsutställning
Musikparad i centrum

 Måndag 3 septeMber
Peter Lind and the Cabaret Band tolkar Armstrong

 torsdag 18 oktober
Blues4U kommer tillbaka till Tyresö 

 söndag 4 noVeMber
Jubileumskonsert med Bengt Hallberg och tre jazziga 
tyresödamer. Ungdomsband. Lokal: Föreningsgården

 Torsdag 15 noVeMber
Jazzsångtävling och konsert med Swing Magnifique

 tisdag 4 deceMber
Anna Sise sjunger Billie Holiday
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