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•  Hacke Björksten och Ulf Johansson-Werre
• Swedish Creole Jazz Band
• Isabella Lundgren (bilden) med Carl Bagge Trio. Gästartist: Klas Lindqvist
• Chet Happens – a tribute to Chet Baker
• Dragspelsjazz med Pierre Eriksson och Rolf Jardemark
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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).
  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!

H
oppas ni har njutit av bra kon-
serter under vår jubileumshöst. 
Höjdpunkten var vår utställning 
i biblioteket och vår Jubi-
leumskonsert med bland andra 

Margareta Bengtson, Monika Borrfors, 
Carin Lundin och Gösta Nilssons Trio 
samt Bengt Hallberg själv vid flygeln.

Du håller i din hand vårt fjärde num-
mer av Jazzmagsinet. Här kan du läsa 
om alla vårens konserter och andra 
evenemang där klubben är inblandad.

Allting blir dyrare men vår entré till 
konserterna har varit oförändrade sedan 
1992 så nu tvingas vi höja till 100:- för 
medlem och 120:- för icke medlem. 

Även i år vill jag tipsa om att klippa ut 
det sammanfattande jazzprogrammet på 
sista sidan som Du kan sätta upp på kyl-
skåpet eller lägg i plånboken och alltid 
ha till hands. 

”Jazz i närheten”, lite information från 
våra närstående jazzklubbar (som vi 
hoppas även gör reklam för våra spel-
ningar), hittar du bland mycket annat på 
vår hemsida: www.tyresojazzclub.com

Trevlig läsning och väl mött på våra 
konserter!

Leif Löf 
Ordförande

Jazzkryssning med Eckerölinjen
 Ladda upp med härlig svängig jazz med Tyresö Jazzband på Ålands jäsande hav sönda-
gar den 20 januari, 17 mars och den 19 maj! 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 80 kr.

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

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 20 januari 
är onsdag 16 januari, för 17 mars är onsdag 13 mars och för 19 maj är onsdag 15 maj.
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Jazzparad 
och jam
Jazzklubben öppnar 
säsongen den 19 januari 
med en jazzparad med start 
utanför Coop och vidare 
genom centrum med stopp 
för jam på stora scenen. 
Tid: 12:30–14:30.
Fri entré.

Vårjam / årsmöte
 Då och då ordnar vi i jazzklubben en jamsessionkväll – vem som helst får ta med sig 
instrument och lira eller sjunga. Tyresö Jazzband inleder och fungerar sedan som husband 
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 tisdagen den 5 mars med start kl 19.30. 

Observera årsmöte kl 18.00. Dags att välja en ny styrelse för klubben. Förslag lämnas 
till valberedningen Sune Linder 712 61 68.

 Tisdag 5 mars. Årsmöte med jam på Spis & Vin
Årsmötet börjat kl 18.00 och följs av jam c:a 19.30

Foto: Hans källgrEn
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Ulf Johansson-Werre är 
en mångsidigt begåvad 
jazzmusiker, internatio-
nellt känd som solist på 
trombon och piano

Hacke Björk-
sten kallas 
ibland för 
en levande 
legend.

TorsdAG 24 JANuArI

TYRESÖ GUMMI OCH MOTOR
Radiovägen 4, Tel 742  71  72  • www.tyresogummi.com
Öppet: Mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16

• Däckhotell
• Meca bilverkstad
• Aukt. Misubishi30%

DäckPartner – en nordisk fackkedja. För mer information vänligen gå in på www.dackpartner.se

rabatt på
under januari och februari

Vi släckerera besikt-nings-2:or

Hacke Björksten  
och Ulf Johansson-Werre
 Hacke Björksten kall-
las ibland för en levande 
legend. Redan 1956, 
samma år som Ulf Johans-
son-Werre föddes fick 
han Orkesterjournalens 
Gyllene Skiva för sin ”On 
the Alamo” med bl a Åke 
Persson och Jan Johansson. 
1955–61 hade Hacke eget 
band på Nalen. (Övriga 
fasta band var Arne Dom-
nerus och Karl-Henrik 
Norins orkestrar). Under 
denna period valde Stan 
Getz Hackes band för ett 
tre veckor långt gästspel på 
Nalen. 

Efter flera år i det civila 
förvärvslivet är han sedan 
fem år tillbaka och spelar 

vitalare än någonsin, bland 
annat med sin kvintett 
 Three Generations, som 
har gjort en kritikerrosad 
CD med samma namn. 
Hacke anlitas ofta som 
solist med lokala band. 

 Torsdag 24 januari
Hacke Björksten och Ulf 
Johansson-Werre
Spis & Vin kl 19.30
Förband: Emma Berglunds 
Band, kl 18.45

Efter flera år  
i det civila för-
värvslivet är 
Hacke tillbaka 
och spelar vita-
lare än någonsin

 Ulf Johansson-Werres 
meritlista kräver flera 
sidors utrymme. Nämnas 
skall här: frekvent solist 
med olika storband, ett 
stort antal skivinspelning-
ar, TV- och radio-framträ-
danden, framträdanden 
på internationella festi-

valer (Norden, Tyskland, 
Belgien, Holland, Storbri-
tannien, Schweiz, Italien, 
Rumänien, Ryssland, 
Tjecko-slovakien, USA, 
Canada, Västindien). Av 
Kulturnämnden i Uppsala 
Kommun utsedd till mot-
tagare av Stora Arbets-
stipendiet på 100 000 
kr med motiveringen: 
”Ulf Johansson-Werre är 
en mångsidigt begåvad 
jazzmusiker, internatio-
nellt känd som solist på 
trombon och piano. Han är 
också orkesterledare, kom-
positör, arrangör, estradör, 
föreläsare och pedagog.”
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Musikerna är fr v: Tommy Jacobsson (ej med denna spelning), Bo Juhlin 
– sousphon,Hans Lindskog – trummor, Hans Sporre – klarinett, Kaj Sifvert 
– trombon, Pelle Larsson – piano, Rolf Ekelund – kornett, Jan Stolpe – 
kornett, Anders Alm – klarinett, Kjell Söderqvist – banjo 

MåNdAG 11 fEbruArI

Bandets 
medlem-
mar bör-
jade på 
50-talets 
skoldan-
ser.

 

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

Jord, sand och grus • Avloppsanläggningar • Schaktningsarbeten

Dräneringsarbeten • Planerings- och stenarbeten • Husgrunder och sprängning

Swedish Creole Jazz Band 
bildades 2007 och målsätt-
ningen har varit att spela 
Olivers inspelningar från 
1923, som var de första 
inspelningarna som gjordes 
med färgade musiker i 
USA. Många har känt sig 
kallade men få har lyckats. 
Bandet måste nämligen 
både klara av kollektiv 
improvisation, det vill säga 
”inte kliva på varandras 
fötter”, men också spela 
arrangerat.

Bandets medlemmar bör-
jade på 50-talets skoldanser 
i Stockholm men fick så 
småningom spela också 
på Nalen, Folkparkerna 
och Radiotjänst och på 
Stockholms klubbar såsom 
Darktown, Bucktown, West 
Side, Gazell Club och efter 
1968 på Stampen. Bandet 
började som ett pedagogiskt 
projekt med syfte att se om 
det var möjligt att göra en 
modern digital inspelning. 
Nu är bandet berett att gå 
in i studio.

Jan Stolpe, kornett, bör-
jade som pianist i Tuxedo 
Jazz Band på 50-talet, 
men är idag trumpetare, 
sångare och ledare för Dix-
ie Group 62 samt medlem 
Cave Stompers.
Rolf Ekelund, kornett har 
sedan 1953 lett Story-
ville Creepers, bandet som 
1964 fick lansera Coca 
Cola i Sverige
Anders Alm, klarinett, 
boende i Västerås är känd 

som kompetent uttolkare 
på klarinett, saxofon och 
sångare. Medlem i band 
både i Göteborg, Norrtälje 
och i Stockholm med Cave 
Stompers.
Hans Sporre, klarinett, 
mannen som gillar Benny 
Goodman men började 
i bandet The Pearls med 
inriktning på Mortons re-
pertoar. Idag medverkande 
i bland annat Jelly Babies.
Kaj Sifvert, tidigare tyresö-
bo, trombon. Kaj började i 
Uptown Jazz Band på tidigt 
50-tal och medverkar i dag i 
fler band än det finns på ena 
handens fingrar.
Pelle Larsson, spelar även 
med Hep Cats, välkända 

för oss från Jazz å Gud-
gudstjänsterna. Men 
kanske minns en del av 
Nalenpubliken honom som 
barytonsaxofonist i Affe 
Nilsson Dixieland Band 
och storbandet Sunsiders 
med bland andra Eje Thelin. 
Storbandet som Arthur 
Österwall drog igång.
Kjell Söderqvist, banjo, är 
utbildad violinist men har 
genom åren medverkat 
i The Pearls, Storyville 
Creepers, Dixie Six och 
Cave Stompers. Kjell är 
här kapellmästare och ar-
rangör av Olivers musik.
Bo Juhlin välkänd mest 
som tubaist i Kustbandet 
och Swedish Jazz Kings, 

men är också en utmärkt 
basist och trombonist.
Hans Lindskog, batte-
rist, medverkade i Cave 
Stompers under 60-talet 
men flyttade sedan rejält 
från staden Stockholm. 
Hasse har arbetat som 
slagverkslärare i kom-
munala musikskolor, hör 
till de fåtal som utvalts 
bland försvarets fältartis-
ter. Har kompat artister 
som Svante Thuresson och 
Claes Janson. Hasse är nu 
åter i Cave Stompers.
 
 Måndag 11 februari
Swedish Creole Jazz Band. 
Spis & Vin kl 19.30
Förband kl 18.45
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Under 2012 släppte Isabella Lundgren sin 
kritikerrosade debutskiva ”It had to be you”. 

MåNdAG 18 MArs

Isabella vill fram-
föra och skriva 
musik med själ 
och hjärta

Tyresö Jazz & Blues Clubs huvudsponsorer

isabella lundgren med Carl Bagge trio
 Isabella Lundgren är född 
och uppvuxen i Värmland 
där hon med hjälp av skiv-
spelande musik entusiaster 
till föräldrar fann musiken 
och framförallt jazzen. 18 
år gammal flyttade hon 
till New York där hon 
studerade musik på the 
New School university och 
arbetade bland andra med 
musikerna Charles Tolliver 
och Eddy Davis. 

Hon har 
också sjungit 
tillsammans 
med Gavin 
Degraw och 
Moby´s band 
The Little  
Death. Isabella 
har under våren 
2012 medver-
kat på gitarris-
ten och produ-
centen Fabrizio 
Sottis kom-
mande album 
som spelades in 
i New York. 

22 år gam-
mal flyttade 
Isabella hem 
till Stockholm 
med mål-
sättning att 
bli präst vid 
teologiska hög-
skolan. Under 
2012 släppte 
Isabella sin 
kritikerrosade 
debutskiva ”It 
had to be you”. 

Isabella vill 
framföra och 

skriva musik med själ och 
hjärta som öppnar dörrar 
och bygger broar till både 

det förflutna 
och det fram-
tida. Under sin 
tid i Stockholm 
har hon arbetat 
med bland 
andra Peter 
Asplund, Leif 
Kronlund, Jesse 
Lindgren, Dan 
Barret, Klas 
Lindquist och 
Krister Lund-
kvist. 

Under våren 
2012 tilldelades 
hon Sällskapet 
stallbrödernas 
stipendium, 
Second Line 
JazzBands 
stipendium och 
Louis Armstrong 
Stipendiet.

 Måndag 18 
mars.
Isabella Lund-
gren med Carl 
Bagge Trio.
Spis & Vin  
kl 19.30.
Förband  
kl 18.45.

Calle Bagge, Daniel 
Fredriksson, Kenji 
Rabson. Gästartist: Klas 
Lindquist.
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Gästartist: Klas Lindquist

Foto: Mark arnHEiM



JAZZMAGASINET NR 1/2013 • TYRESÖ JAZZ & BLUES CLUB

förstås denna klassiker, samt 
en lång rad andra Baker-
tolkningar, vokalt kanske 
inte fullt så soft och ljust 
som originalet – men coolt, 
svängigt och snyggt.

Mellan låtarna berät-
tar Mikael Jansson om 
Chet Bakers barndom i 
Oklahoma 

med en misshandlande 
far, följd av ett miserabelt 
dagdrönarliv. En tillvaro 
som förändrades den dag 
Charlie Parker erbjöd en 
spelning. Dock hade Baker, 
likt många andra musiker, 
redan då fastnat i heroin-
träsket. Ett missbruk som 

kom att prägla hans 

liv och som sannolikt låg 
bakom dödsstörtandet från 
ett hotellfönster i Amster-
dam 1988.

 Måndag 8 april
Chet Happens –  
a tribute to Chet Baker
Spis & Vin kl 19.30
Förband kl 18.45

MåNdAG 8 AprIl
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Chet Happens –  
a tribute to Chet Baker
Sångaren Mikael Jans-
son förklarar att det är 
aningen komplicerat att 
kalla kvällen ”en hyllning 
av Chet Baker”: Han slog 
sin fru och svek sina barn, 
skörtade upp sina medmu-
sikanter, missbrukade allt 
som gick att missbruka, in-
klusive människor, bedrog 
sina kvinnor och låg med 
kollegernas fruar.

Men Baker var icke 
 desto mindre ett musika-
liskt geni som på 50-talet 
var en av skaparna av den 
avskalade, lätta och sväng-
iga swingrenässans som 
brukar kallas cool jazz. 
Han är känd för sin mjuka, 
lätta sång med ljus röst och 
ett minimalistiskt spelsätt. 
Många associerar särskilt 
till den gamla musikal-
låten från Babes in Arms, 
My funny Valentine, som 
blev ett slags signatur för 
flickidolen Baker – ibland 
kallad en James Dean med 
trumpet.

Kvällens ensemble ger oss 

Jazz i närheten
Några andra  
jazzarrangörer

 Tyresö Jazzcafé med Tyresö 
Jazz Band kl 14–16. Onsdagar-
na 16/1, 6/2, 6/3, 3/4, 8/5.
Gamla godingar, dans och 

spännande gäster på Kultur-
centrum Kvarnhjulet, Tyresö. 
Entré 60:- inkl kaffe och kaka.

 Älta kulturförening 
– Kulturknuten
se hemsidan: www.altakultur-
knut.wordpress.com

 Haninge Jazzklubb 
Vårprogram se hemsidan: 
www.jazzklubbsyd.se

 Tyresöjazz på Restaurang 
Louis. På Louis som ligger i 
Söderhallarna vid Medborgar-
platsen, spelas varje veckodag 

klassisk jazz (swing, dixieland) 
ofta med tyresömusikanter i 
banden. Till exempel Gustens 
Svänggäng och Chicago Six. 
Mån–lörd kl. 19.30–22.30, 
sönd kl. 14.00–17.00.
Fri entré/bordsbest 714 80 11
www.louis.se.

Det är 
aningen 
kom-
plicerat 
att kalla 
 kvällen 
”en hyll-
ning av 
Chet 
Baker”.

Johan Setterlind (trumpet), 
Mikael Jansson (sång),  Am-
björn Hugardt (bas), Håkan 
Jansson (trummor), Leif 
Österlund (piano), pusslar 
ihop historien om Chet Baker 
ett musikaliskt geni som hade 
svårt att passa in i samhället.



JAZZMAGASINET NR 1/2013 • TYRESÖ JAZZ & BLUES CLUB MåNdAG 6 MAJ

dragspelsjazz med Pierre Eriksson 
och rolf Jardemark
 Pierre Eriksson började 
fingra på pappas dragspel 
redan som 2-åring. Tre år gam-
mal fick han sitt första egna 
pianodragspel. Två år senare 
sitt första knappdragspel. Vid 
sju års ålder framträdde han 
i sitt första tv-program: ”100 
dragspel och en flicka” – en 
SVT-direktsändning från 
Gröna Lund, Stockholm. Året 
därpå gjorde han en miniturné 
i USA och spelade tillsam-
mans med bland andra Hasse 
Tellemar och Walter Eriksson.

Pierre tävlade i Junior-VM 
i dragspel redan som 8-åring 
och placerade sig där på en 
andra plats. Han tävlade i 
dragspels-SM som 10-,11- och 
12-åring och vann samtliga år. 
Blev vald 1995 som årets drag-
spelare efter en omröstning 
av alla medlemmar i Sveriges 
Dragspelares Riksförbund.

Pierre är något så ovanligt 
som en solist som också är ka-
pellmästare och ackompanja-
tör. Pierre har samarbetat och 
musicerat ihop med en mängd 
olika artister.

Han har gett ut fem solo-
produktioner som dragspelare 
(sin första LP gav han ut då 
han var 10 år!). Han har dess-
utom medverkat som dragspe-
lare på ett stort antal av andras 
CD-skivor.

Pierre har fått en rad ut-
märkelser och stipendier, till 
exempel Andrew Walter sti-
pendiet 1989 och Hagströms-
stipendiet 1997.

Mer info om Pierre Eriksson 
finns på: www.eriksson.se

Gitarristen Rolf Jardemark är 
född i Göteborg 1960 och har 
varit verksam som musiker, 
bandledare och kompositör 
sedan mitten av 80-talet.

Rolf började spela gitarr i 
tolvårsåldern och efter några 
års självstudier blev det Hvit-
feldtska Gymnasiets musik-
linje. Det livaktiga jazzlivet i 
stan med musiker som bland 
andra gitarristen Ulf Wakenius 
och jazzklubben Artdur (nu 

Nefertiti) gjorde ett starkt 
intryck. Efter avslutade studier 
vid Göteborgs Musikhögskola 
har han framträtt i de mest 

skilda sammanhang, både 
nationella och internatio-
nella och spelat med en 
rad berömda jazzperson-

ligheter som Lars Daniels-
son, Erik Norström, Michael 
Ruff, Bohuslän Big band, Nils 
Landgren, David Wilczewski, 
The Nat King Cole session, Al 
Harewood, Bert Dahlander 
och Bob Mintzer. Han har 
medverkat som musiker i över 
60 tv-program, till exempel På 
Spåret, Bingolotto och Jazzdu-
ellen (med Rune Gustafsson).

Under eget namn har Rolf 
Jardemark gett ut åtta CD, 
den senaste heter ”Sunset in 
Guitarland”.

Mer info om Rolf finns på: 
www.rolfjardemark.com

 Måndag 6 maj
Dragspelsjazz med Pierre 
 Eriksson och Rolf Jardemark
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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Pierre är något så 
ovanligt som en 
solist som också är 
kapellmästare och 
ackompanjatör.
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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 
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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Vårens program:
 Lördag 19 januari 
Jazzparad och Jazz i Centrum med Paradorkestern

 Torsdag 24 januari
Hacke Björksten och Ulf Johansson-Werre

 Måndag 11 februari
Swedish Creole Jazz Band

 Måndag 18 Mars
Isabella Lundgren med Carl Bagge Trio.  
Gästartist: Klas Lindqvist

 Måndag 8 apriL
Chet Happens – a tribute to Chet Baker

 Måndag 6 Maj
Dragspelsjazz med Pierre Eriksson och Rolf Jardemark 

S p o n S o r e r  2 0 1 3

Tyresö Jazzband


