
Jazz
MAGAZINET

PROGRAMTIDNING VÅREN 2014
• 23 januari – Gustens Svänggäng med Ulla Olsson
• 10 februari – Carin Lundin Quintet
• 20 mars – Årsmöte med film om Alice Babs
• 26 mars – Swing Brothers
• 16 april – Accordion Jazz Quartet
•  6 maj – Magnus Lindgren (bilden) Quartet

Foto: Fredrik Jonsson 
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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 – 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 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 
30 år är avgiften endast 50 kr.) 
 Glöm inte att ange ditt 
namn och adress och even-
tuell e-postadress.

Hej alla  
jazzälskare! 

H
är kommer årets första Jazz
magasin med information 
om vårens alla konserter och 
andra aktiviteter.

Tre av konserterna har vi 
lagt på Restaurant Spis & Vin och två 
konserter på Kulturcentrum Kvarn
hjulet. På Kvarnhjulet får vi hjälp av 
Gourmethuset för att kunna servera 
vin, öl och smårätter.

Klubbens årmötet har vi den 20 
mars på kulturcaféet vid Kvarnhjulet 
och i samband med det visar vi en film 
om Alice Babs. Läs mer om det här 
intill.

Vi i styrelsen tycker vi fått ihop 
ett varierat och bra konsertprogram 
och säsongen avslutas med Magnus 
Lindgrens Quintet. Magnus har kallats 
”Sveriges svar på Quincy Jones” så här 
har vi verkligen något att se fram emot.

Välkomna till vårens konserter!

Leif Löf 
Ordförande

P.S. Med i utskicket av Jazzmagasi-
net till alla medlemmar följer också 
inbetalningskort och medlemskort 
så kolla ordentligt i kuvertet.

Jazzkryssning med eckerölinjen
 Ladda upp med härlig svängig jazz med Tyresö Jazzband på Ålands jäsande hav sön
dagarna den 23 mars och den 18 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 90 kr.

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 23 mars är 
torsdag 20 mars kl 16 och för 18 maj är det torsdag 15 maj kl 16. 
Välkomna på en trivsam och prisvärd jazzkryssning!
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Jazzcafé med tyresö Jazzband
 Onsdagar kl 14 på Kvarnhjulet. 8 januari, 5 februari, 5 mars, 2 april, 7 maj.

Årsmöte med Alice Babs-film
 Välkommen till årsmöte i Tyresö Jazz & Blues Club den 20 mars kl. 18.00.

Plats: Kulturcaféet vid Kvarnhjulet och vi bjuder på kaffe och bröd.
För några år sedan gjorde Lars Zackrisson en lång dokumentärfilm om Alice Babs 

”Naturröstens hemlighet” som spänner över hela Alice karriär från Väs-
tervik fram till samarbetet med Duke Ellington. Han har känt Alice i 
40 år och känner väl till hennes karriär och han har samarbetat i många 
sammanhang. Alice gav Lars sina samlingar av klipp, foton, affischer, 
noter m.m. från hennes framgångsrika karriär. Samlingarna finns nu på 
jazzarkivet i Sthlm. Efter vårt årsmöte visar Lars sin film om och med 

Alice Babs, introducerar filmen och svarar på publikens frågor efteråt. Filmen är 80 
minuter lång och det är ingen entréavgift. 

Jazzsångtävlingen 2013
 Jazzsångtävlingen, den 16 i ordningen, avgjordes i höstas. Konfrencier och tävlings-
ledare var Erik Linder som avslutade kvällen med en av sina låtar.

Det blev som vanligt en spännande tävling där en enig jury bestående av Ingrid 
Enquist Bengtson, Per-Axel Olsson och Anders Färdal, korade Axel Berntzon, den 
ende manlige deltagaren, till vinnare. På andra plats kom Sofie Bodén och Alva 
 Möller från Tyresö blev korad till publikens favorit.

Jazzsångtävlingen är en del i Jazzklubbens ungdomssatsning och det kom många 
ungdomar till tävlingen och den efterföljande konserten med Mosetti/Färdal trio.

Axel Berntzon. Sofie Bodén. Alva Möller.
Foto: HAns källgren
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AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

Däck och bilverkstad

Radiovägen 4, Tel 742 71 72
Må–on 7–17, to 7–18, fr 7–16
www.tyresogummi.com

Välkommen till •  Däck hotell – fråga 
oss om priser

•  Service av alla  bilar 
– även USA och 
transportbilar 

•  Vi släcker era 
besiktningstvåor 

•  Auktoriserad 
Misubishiverkstad

Lars Gustavsson, Björn Holmsten, Peter 
Inghe, Ulla Olsson, Klas Lagerberg, Olle 
Nilsson, Gary Gedda, Bo Löfmark.

gustens svänggäng med Ulla olsson

Det är en fläkt av 
50-talets skoldanser 
när svängänget stampar 
igång. Bandet bildades 
vid Enskede Läroverk 
vid Gullmarsplan hösten 
1956 och har sedan dess 
spelat sin älskade musik. 
Tre man finns kvar från 
ursprungsgänget, ersättare 
för de som tvingats sluta 
har hämtats bland de allra 
främsta tradjazzmusi-
kerna i Stockholm. Och 
så har bandet numera en 
alldeles förträfflig sånger-
ska som inte bara har höjt 
kvaliteten på musiken 
utan även, förutom för-
yngring, höjt den visuella 
upplevelsen.

Musiken är jazz med 
rötterna fast förankrade i 
den New Orleanska myl-
lan. New Orleans-jazz, 
Dixieland, Swing, Blues 
och gamla örhängen från 
förr. Garanterat omodern 
dansmusik! Den härliga 
musik som en gång var 
ungdomens upproriska 
protest mot en äldre för-
stockad generation.

Bandet har under 
åren framträtt vid en rad 
jazzfestivaler, på olika 
jazzklubbar och i en rad 
andra sammanhang. Det 
är sedan många år ett av 
de populäraste banden på 
jazzrestaurangen Louis i 
Söderhallarna, vid Med-

Bandet har under åren 
framträtt vid en rad 
jazzfestivaler, på olika 
jazzklubbar och i en 
rad andra samman-
hang. 

borgarplatsen, där de kan 
höras var tredje vecka.

Gustens Svänggäng har 
tidigare besökt jazzklub-
ben, bl a ett flertal gånger 
spelat från den numera 
borttagna scenen i Tyresö 
Centrum (”Jazz i Cen-
trum”). Nu kommer de 
tillbaka med några nya 
bandmedlemmar men 
med samma härliga gamla 
låtar i Gustentappning och 
med mycket sång.

Olle Nilsson – trumpet
Björn Holmsten – klari-
nett, saxar, sång

Bo Löfmark – trombon
Lars ”Gusten” Gustavsson 
– piano
Gary Gedda – kontrabas
Klas Lagerberg – gitarr, 
banjo
Peter Inghe - trummor
Ulla Olsson - sång

 Torsdag 23 januari
Tyresös Kulturcentrum, 
Nyforssalen, kl 19.30.
Förband kl 18.45

Mer info om bandets på 
deras hemsida:  
passagen.se/gustens1
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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

Carin Lundin med Daniel Fredriksson, 
Mathias Algotsson, Johan Setterlind 
och Kenji Rabson.

Carin lundin med 
Johan setterlind Quintett
 Carin Lundin är född 
1966 och uppvuxen i 
musikstaden Växjö.

Några axplock ur hen-
nes biografi:
• Studerade vid Musik-
högskolan i Stockholm 
1989-93.
• Började sjunga jazz med 
basisten Sture Nordin på 
”Bolaget” i Sthlm 1989.
• Fortsatte med Lennart 
Nyhlén, Bengt Hansson 
och Janne Sjöblom på 
Mosebacke, samt med 
Maffy Falai och Bernt 
Rosengren på Lilla Maria i 
Stockholm.
• Jobbade som sjungande 
och showande servitris på 
nöjeskrogen ”Wallmans 
Salonger” 1991-94.
• Turné m Arne Dom-
nérus, Svante Thuresson, 
Leif ”Smokerings” An-
dersson 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 arrang-
emang finns det all anled-
ning att lyfta blickarna 
mot Carin Lundin. Hon 
utstrålar ett artistiskt lugn 
som vinner gehör. Moget 
utan krusiduller ger hon 
sig hän i melodier mes-

tadels från den odödliga 
amerikanska sångboken 
där hon får fram förtroliga 
stämningar med lyster.

 Måndag 10 februari
 Spis & Vin kl 19.30
Förband kl 18.45

Foto: AnnikA FAlkUgglAFoto: sUne Andersson/JAzzBilder.Com

Foto: sUne Andersson/JAzzBilder.Com
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oNsdAG 26 MArs

Direktleverans av tvätt-, 
disk- och rengöringsmedel

www.oceanbutiken.se

Börje Moberg, Lennart”Mysto”Werdell, Johnny Korner, 
Magnus Bylund och Hasse Skoog.

swing Brothers  
– ett måste för swingälskaren
 ”Swing Brothers” bilda-
des år 2004 av fem duktiga 
och välrenommerade mu-
siker från Göteborg och 
Borås. De flesta i bandet 
har spelat tillsammans  
i diverse andra konstella-
tioner under mer än fyrtio 
års tid

Bandet bildades med 
målsättningen att spela 
småbandsswing sådan 
som den lät på 30- och 
40-talen. Dessutom var 
det av största vikt att det 
svängde utav bara attan! 
För att åstadkomma detta 
har de en rytmsektion 
som fungerar otroligt tajt. 
Ett drivande trumspel, 
ett lyhört och pulserande 
basspel och en svingande 
akustisk kompgitarr utgör 
grunden i deras spel. Lägg 
därtill två mycket samspel-
ta blåsare och solister som 
vet hur man svänger, och 
dessutom är båda duktiga 
arrangörer.

Orkestern fick en 
lysande start genom att 
bland sina första gig få 
spela på en lunch för H.M. 
Konungen och därför 
brukar dom lite skämtsamt 
kalla sig ”kungliga tonleve-
rantörer”. 

Redan ett år senare, 
2005, kom det stora lyftet 
när bandet under namnet 
”Mystos Jazzorkester” 
kammade hem segern i 

I mars 2011 lyckades 
de med bravaden  
att som hittills enda 
band vinna riksfinalen 
i Klassisk Jazz för  
andra gången.

den riksomfattande täv-
lingen i Klassisk Jazz. De 
valde därefter av olika skäl, 
bland annat risken att för-
växlas med ett annat band, 
att byta namn till det 
stilmässigt mer adekvata 
Swing Brothers. 

I mars 2011 lyckades 
de med bravaden att som 
hittills enda band vinna 
riksfinalen i Klassisk Jazz 
för andra gången, i tuff 

konkurrens med de regio-
nalt korade vinnarna från 
Stockholm, Sydsverige och 
Finland.

Deras husgudar är bland 
andra Fats Waller, bröderna 
Gershwin och så natur-
ligtvis Ellington, Ellington, 
Ellington. 

 Onsdag 26 mars
Spis & Vin kl 19.30
Förband kl 18.45

Foto: Jesper moBerg
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Lars-Åke Gustafsson, Matti Friberg, Håkan Landgren och Peter Strömquist.

Accordion Jazz Quartet 
– med fokus på dragspelsjazz
 Accordion Jazz Quartet 
är en relativt nystartad 
grupp som spelar jazz-
musik med dragspelet 
som huvudtema. Det var 
intresset för Erik Frank 
och hans musik som 
var drivkraften till att 
starta kvartetten. Allt från 
hans klassiska 40-tals låt 
Novelty Accordion till 
Novelty memories från 
1968. Efter att ha haft 
några konserter med ho-
nom som tema är det dags 
att vidga vyerna. 

Därför tar sig gruppen 
även an låtar av and ra kän-
da dragspelare som till 
exempel Nisse Lind, 
Hasse Wallin, Conny 
Sahm, Egil Hauge 
och några till. 
Detta är namn 
som kanske inte 
är så kända utanför 
dragspelskretsar och inte 
kända som jazzmusiker, 

Det var intresset för 
Erik Frank och hans 
musik som var driv-
kraften till att starta 
kvartetten

men de kunde få det att 
svänga, vilket Accordion 

Jazz Quartet också 
strävar efter.

Lars-Åke 
Gustafsson är 

accordeonist, 
dragspelare och 

pedagog som spelat 
dragspel sedan 1978. 

Han har många olika 

Dragspel gör sig bra i många sammanhang – inte minst jazz!

repertoarer att välja bland, 
till exempel svensk folk-
musik, argentinsk tango, 
jazz- och swingmusik, 
traditionell dragspelsreper-
toar, allsång, skärgårdsval-
ser och klassisk musik.

 Onsdag 16 april
Spis & Vin kl 19.30
Förband kl 18.45
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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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Magnus Lindgrens 
huvudinstrument 
är saxofon, flöjt 
och klarinett.

magnus lindgren Quartet

Magnus Lindgren, född 
1974 i Västerås, och är 
både jazzmusiker, kompo-
sitör och arrangör.

 Magnus Lindgrens hu-
vudinstrument är saxofon, 
flöjt och klarinett. Han 
började sin bana i Västerås 
musikklasser och utbil-
dade sig vidare på Västerås 
musikgymnasium och på 
Kungliga Musikhögskolan 
i Stockholm. Han bildade 
sin egen kvartett 1997 och 
gjorde skivdebut 1999 med 
Way Out. Magnus Lind-
gren tillhör en ung genera-
tion svenska jazzmusiker, 
och har tillsammans med 
bland annat Jonas Kull-
hammar, Per ”Ruskträsk” 
Johansson och Goran 
Kajfes förnyat svensk jazz. 
Han är även medlem i Nils 
Landgrens Funk Unit.

Så här skriver Leif Dom-
nérus om Magnus:

”Magnus Lindgren är 
en multibegåvad mu-
sikskapare.  Hans förmåga 
att uttrycka sig på såväl 
tenorsaxofon som klarinett 
och flöjt är mästerlig, sam-
tidigt som han med beröm 
godkänt hanterar en rad 
ytterligare instrument.

 Som kompositör har 
han kapacitet att levande-
göra sina kreativa impulser 
och klä dem i en melodisk 
dräkt som är optimalt 
anpassad för den aktuella 
stilmässiga ramen.

Mycket riktigt 
är Quincy den 
förebild som 
Magnus själv 
sätter främst.

Den uppenbara särklas-
sen i Magnus Lindgrens 
mångskiftande musika-
liska arsenal är ändå hans 
snillrika känsla för att 
arrangera musik. Storheten 
består i att sammanfoga 
notbilder, klangfärger, 
rytmfigurer och harmoni-
sekvenser på ett självklart 
och organiskt vis, utan att 
det känns påklistrat eller 
övertydligt, samtidigt 
som slutresultatet andas 
daggfräsch nutidskänsla. 
Lägger man till detta 
denne naturbegåvnings 
förunderliga förmåga att ta 
tillvara olika musikstilars 
inneboende kvalitet är 
jämförelsen med den mu-
sikaliska titanen Quincy 
Jones uppenbar.

 Mycket riktigt är 
Quincy den förebild som 
Magnus själv sätter främst, 
tillsammans med giganter 
som Miles Davis och Her-
bie Hancock. Dessa tre har, 
menar Magnus, under hela 
sin karriär haft modet att 
ständigt söka sig vidare i 
musikens universella värld, 
trots att de redan bevisat 
sin storhet

På likartat vis är Magnus 
oavbrutet i färd med att 
vidga sina musikaliska 
ramar, oavsett det hand-
lar om småbandsjazz, 
storband, körsång med 
instrumental solist, inte-
grering av klassisk orkester 
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och jazzgrupp, svensk 
folkton, tuffa funkrytmer, 
brasiliansk samba eller 
afrikansk ursprungsmusik. 
När Magnus Lindgren får 
berättigat beröm för sitt 
mångsidiga musikantskap 
svarar han med djupaste 
allvar att själv ser han det 
som att han just har bör-
jat. Han hävdar bestämt 
att bra musik kan låta 
alldeles olika; huvudsa-
ken att det är musik med 
självklar originalitet och 
total ärlighet.

I tidiga tonåren hörde 
Magnus storbandsjazz 
med Buddy Rich och 
melodin Mercy, Mercy, 
Mercy. Upplevelsen var 
omskakande. När han 
köpte sin första LP var det 
Michael Jacksons Thril-
ler som fängslade honom 
totalt. Att Quincy Jones 
skapat den oerhört dyna-
miska och rikt varierade 
orkesterbakgrunden till 
den populärmusikaliska 
legenden var knappast 
någon tillfällighet.

Magnus Lindgren sätter 
högst ogärna gränser för 
vad som är möjligt att 
genomföra; det gränslösa i 
musiken utgör en ständig 
lockelse och utmaning.” 

 Tisdag 6 maj
Tyresös Kulturcentrum, 
Nyforssalen, kl 19.30.
Förband kl 18.45

Foto: Fredrik Jonsson 
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Jazzmagasinet på webben
Hitta tidigare nummer av jazzmagasinet  
på www.tyresojazzclub.com

Vårens jazzprogram 2014:
 Torsdag 23 januari                
Gustens Svänggäng med Ulla Olsson, Kvarnhjulet
 Måndag 10 februari              
Carin Lundin Quintet, Spis & Vin
 Torsdag 20 Mars                   
Årsmöte och filmen om Alice Babs, Kvarnhjulet
 söndag 23 Mars
Jazzkryssning med Eckerölinjen

 onsdag  26 Mars                 
Swingbrothers, Spis & Vin
 onsdag 16 april
Accordion Jazz Quartet, Spis & Vin
 Tisdag 6 Maj
Magnus Lindgren Quartet, Kvarnhjulet
 söndag 18 Maj
Jazzkryssning med Eckerölinjen

S p o n S o r e r  2 0 1 4

Tyresö Jazzband


