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MAGAZINET
PROGRAMTIDNING HÖSTEN 2013
• 9 september – Bertil Jonassons kvintett
• 1 oktober – Second Line
• 21 oktober – Amanda Sedgwick kvartett
• 14 november – Jazzsångtävling
•  2 december – Good Morning Blues, med 

bland andra Claes Janson (bilden)

Foto: Lars-Magnus Jansson
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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!

K
ära jazzvänner, här kommer 
ett nytt Jazzmagasin för hös-
ten 2013. Vi har många fina 
konserter att se fram emot  
eller vad sägs om Second Line, 

härligt tradejazzband från Göteborg 
och Good Morning Blues med bland 
andra Claes Jansson.

Hela jazzprogrammet finns, som 
tidigare, sammanfattat på sista sidan 
så att du enkelt kan klippa ut det och 
sätta upp på kyskåpet eller lägga i 
plånboken.

Du kan också gå in på vår hem-
sida, www.tyresojazzclub.com där du 
hittar all information och kan ladda 
ner denna och  tidigare utgåvor av 
Jazzmagasinet.

Våra konserter är som vanligt hos 
restaurang Spis&Vin men eftersom vi 
väntar oss många besökare till konser-
ten med Second Line den 1 oktober 
har vi hyrt stora konsertsalen i kul-
turcentrum Kvarnhjulet, där vi även 
kan servera smårätter och dryck under 
Gourmethusets regi.

Välkomna till en trevlig jazzhöst!

Leif Löf 
Ordförande

Jazzkryssning med Eckerölinjen
 Ladda upp med härlig svängig jazz med Tyresö Jazzband på Ålands jäsande hav sönda-
gar den 22 september och den 20 oktober! 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 22 septem-
ber är torsdag 19 september kl 16 och för 20 oktober är det torsdag 17 oktober kl 16.
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Ingvar har gått ur tiden
 Ingvar Karlsson lämnade detta jordeliv den 15 juli. För de som 
kände honom kom det inte helt oväntat men det gick väldigt 
snabbt mot slutet. Ingvar var medlem i styrelsen för Tyresö Jazz 
& Blues Club åren 1993–2005. Att ha Ingvar med i en styrelse, 
vad det än gäller, är en ovärderlig tillgång och i detta fall speciellt 
för mig, som ordförande i klubben 1993–2002. Ingvar besatt en 
fantastisk arbetskapacitet, som kom väl till pass under hans aktiva 
tid. Oavsett vilka uppdrag som Ingvar fick, visste man att det 
skulle klaffa. Han var en trivsam och kul person och hans ”korta 
stubin” var väl känd i styrelsen, men han var aldrig långsint. Han 
blev hedersmedlem 2006. Han hade ett gediget jazzintresse som spände över ett 
brett register och han var heller inte oäven som kompgitarrist. Jag tror att alla som 
kände Ingvar minns honom med glädje.
Sune Linder

Jazzcafé med tyresö Jazzband
 Onsdagar kl 14 på Kvarnhjulet. 11 september, 2 oktober, 6 november, 4 december.

I samarbete med tyresö kommun
 Tyresöfestivalen, lördagen den 7 sept kl 14.00. Jazz på scenen med styrelsebandet. 
  Kultur i höstmörkret, vecka 46

Torsdag 14 november kl 19.30. Jazzsångtävling med konsert på Spis& Vin. 
Fredag 15 november kl 19.00. Monica Borrforskonsert på Kvarnhjulet.

Medlemserbjudande på Forellen
 Filmen om Monica Zetterlunds liv kommer till Forellen
Onsdagen den 18 september erbjuder Jazzklubben medlemmar 20:- i rabatt
på ordinarie biljettpris. Styrelsebandet värmer upp med lite jazz vid entrén!
Filmen börjar 19.00 så var ute i god tid!
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TYRESÖ GUMMI OCH MOTOR
Radiovägen 4, Tel 742  71  72  • www.tyresogummi.com
Öppet: Mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16

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

Vi släckerera besikt-nings-2:or

Service av
alla bilar 
– även USA
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transport-
bilar

– fråga oss 
om priser
för förvaring
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bertil Jonassons kvintett 
med sitt Lars gullin-program
 Lars Gullin, i vars anda 
den här konserten går, var 
född på Gotland den 4 
maj 1928. Tidigt utmärkte 
han sig som barnstjärna på 
dragspel, och som 13-åring 
blev han volontär vid 
militärmusiken i Visby. 
Huvudinstrumentet var 
klarinett, men han tog 
pianolektioner vid sidan 
av, och när han var 19 for 
han till Stockholm för att 
studera vidare. För att för-
sörja sig började han spela 
dansmusik, och hösten 
1949 kom han till Sey-
mour Österwalls orkester, 
där han fick spela baryton-
saxofon. 

Det instrumentet 
passade honom perfekt: 
Gullin skapade en egen, 
melodiskt flödande, lätt 
och rörlig spelstil med en 
vacker ton, nästan fri från 
vibrato. 1951 blev han 
med i det nya ”drömband” 
som bildades av Arne 
Domnérus för att spela på 
Nalen i Stockholm. Där 
slog han igenom som solist, 
kompositör och arrangör.

På femtiotalet gav Lars 
Gullin jazzen ett svenskt 
och nordiskt tonfall. Det 
var inte okontroversiellt i 
en tid när amerikansk jazz 
var obligatorisk förebild 
och måttstock. 

Lars Gullin dog 1976, 
bara 48 år gammal.

Lars Gullin för-
enade stil element 

från den nationalro-
mantiska musiken med 
folkmusik och jazz till en 
helt egen musik.
Roger Bergner

 Bertil Jonasson är en 
västeråsare som i hela 
sitt liv älskat jazzmusik. 
Jazzintresset tändes när 
han som tonåring växte 
upp i Dals-Långed och 
där råkade höra en skiva 
där Stan Getz spelade Ack 
Värmeland Du Sköna.

Så här säger han om sina 
Gullintolkningar:

 – Jag har alltid varit 
förtjust i Lars Gullin men 
intresset har ökat ju mer 
jag fått chans att lyssna på 
hans musik. Sedan jag kom 
med senaste skivan har jag 
bland annat fått en massa 
spännande material från 
Gullinsällskapet. 

Jan Allan föddes 1934 i 
Falun. Han är en mycket 
välkänd kompositör och 
trumpetare och har spelat 
med storheter som Arne 
Domnérus, Georg Riedel 
och Bengt Hallberg. Jan 
Allan startade sin karriär 
på 50-talet som pianist 
men gick över till trumpet 
som sitt huvudinstrument.

Kjell Öhman är nog för 
många mest känd som den 
trygge pianospelaren från 
Allsång på Skansen men 
han är också utan tvekan 
Sveriges mest underskatta-
de jazzpianist, även mustig 
orgelspelare och har fått 
lovord som sådan av själv-
aste Lionel Hampton

Hans Backenroth kan i dag 
titta tillbaka på en 20-årig 
jazzkarriär som basist i 
större sammanhang. Hans 
vill inte lyfta fram någon 
speciell favorit bland de 
många banden han spelat 
med, men det är ingen tve-
kan om att han trivs väldigt 
bra i Sweet Jazz Trio. 

Chris Montgomery är 34 
år och en mycket begåvad 
trummis. Han gick ut mu-
sikhögskolan i Göteborg 
2005 och har bland annat 
spelat med The Beginners 
som givit ut debutskivan 
”Two Years Later”.

Chris spelar numer med 
alla de etablerade jazz-
musikerna i olika konstel-
lationer och ser verkligen 
fram emot att komma till 
Tyresö Jazz& Blues Club 
och delta i Bertil Jonassons 
kvintett.

 Måndag 9 september
Spis & Vin kl 19.30
Förband kl 18.45

Bertil ”Jonas” Jonasson, saxofon, Jan 
Allan, trumpet, Kjell Öhman, piano, 
Hans Backenroth, bas, Chris Montgo-
mery, trummor.
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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

Jesper Albrektsson, Johan Horner, Olof Skoog, 
Per Bach, Niklas Carlsson och Anders Wasén.

Konsert med second Line Jazzband
i tyresö Kulturcentrum
 Sveriges bästa tradjazz-
band? Ja många hävdar det 
bestämt. Nu får vi under 
alla omständigheter tillfäl-
le att höra detta fantastiska 
band från Göteborg hos 
oss igen. Det är inte så ofta 
Second Line har vägarna 
upp till våra trakter så det 
gäller att passa på!

Eftersom det blev över-
fullt på dåvarande Fairway 
Inn i oktober 2009 sker 
konserten i Tyresös Kultur-
centrum, Nyforssalen, vid 
Nybodaskolan. 

Second Line bildades 
1989 då de flesta i ban-
det var tonåringar och är 
ett av Europas populä-
raste och mest personliga 
tradjazzband. Grunden i 
deras musik är ”The New 
Orleans revival style” med 
inslag från alla möjliga 
håll. Gamla standardlå-
ter blandas med swing, 
schlagers, och allt möjligt 
annat. De har en förmåga 
att växla stil, repertoar 
och musikaliska inrikt-
ningar under en konsert. 
Skickligt, musikaliskt och 
underhållande!

De har hittills gjort 13 
CD, varav den senaste 
”Get Out Of Here” som-
maren 2013 men framför-
allt har bandet gjort sig 
känd som ett liveband.

Trumpetaren Jesper 
Albrektsson och trom-

Det är rätt igenom helt 
fantastisk musik ut-
förd av lika fantastiska 
musiker!
Claes Ringqvist, Orkesterjournalen

bonisten Niklas Carlsson 
är, förutom insatserna i 
bandet, med och orga-
niserar Göteborgs Jazz 
Festival. Niklas, bandets 
presentatör och snackare, 
är en underhållare av rang. 
Liksom klarinettisten/
saxofonisten Olof Skoog är 
han Armstrongstipendiat. 
Olof ersatte 1997 Klas 
Lindqvist med den äran 
och är liksom de andra 

blåsarna en härlig sångare.
Det enastående kompet 

består av Anders Wasén på 
banjo, Per Bach, bas och 
senaste tillskottet, trum-
virtuosen Johan Horner.

Läs mer på www.se-
condlinejazzband.com

 Tisdag 1 oktober
Tyresös Kulturcentrum, 
Nyforssalen, kl 19.30.
Förband kl 18.45
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Ljuva altsaxofontoner med 
amanda sedgwick kvartett
 Redan året efter avslu-
tade sina musikhögskole-
studier debuterade hon 
med sitt album Volt och 
har sedan dess varit en 
självklar del av den svenska 
jazzscenen. 

Men det är inte bara vi i 
Sverige som kunnat glädja 
oss åt hennes fantastiska 
saxofonspel. 2000–2003 
levde och verkade hon i 
Nederländerna och mel-
lan 2004 till 2006 i USA. 
Nu är Amanda Sedgwick 
tillbaka i Sverige och 
fortsätter att utveckla sitt 
konstnärskap.

Altsaxofonisten Aman-
da Sedgwick är befriande 
icke-akademisk och mu-
sikaliskt levande. Hon har 
melodikänsla både som 
kompositör och instru-
mentalist; med lätt hand 
skriver hon enkla låtar som 
dröjer sig kvar. 

Som tolkare väljer hon 
material med omsorg, ex-
empelvis Wayne Shorters 
Fat lady eller Bud Powells 
Bouncin’ with Bud.

Medverkande: Amanda 
Sedgwick, saxofon, Daniel 
Tilling, piano, Martin Sjö-
stedt, bas, Moussa Fadera, 
trummor.

 Måndag 21 oktober
Spis & Vin kl 19.30
Förband kl 18.45

Altsaxofonis-
ten Amanda 
Sed gwick är 
befriande icke-
akademisk och 
musikaliskt 
 levande.

Wågerman reder ut jazzens väg till kyrkan
Jazz at Vespers: Jazz 
och religion av Inge-
mar Wågerman 

 Hur kom det sig att denna 
syndens och okulturens musik 

hittade vägen till de renaste 
av alla rena lokaler, kyrkorna 
och församlingshemmen? 
Hur kom det sig att psalmer, 
andliga visor, gospels och 
spirituals blev delar av stan-
dardrepertoaren för de flesta 
traditionella jazzband?

Nu har den målmedvetne 
musikern och jazzhistorikern 
Ingemar Wågerman samlat, 
analyserat och systematiserat 
vad som trots allt finns utgi-
vet (både i text och på skiva) 
och värderat och kritiserat 
materialet och kompletterat 

det med sitt eget 
stora vetande.
Boken kostar 250 
kr inkl porto. Beställ via  
jazzhistoria@gmail.com  
Skriv ”Medlem i Tyresö Jazz& 
Blues Club” så erhåller du 
10 % rabatt.

5
Läs mer om boken och om Ingemar Wågermans andra projekt på hans hemsida www.jazzhistoria.se

Debutalbumet Volt kom 
ut 1996. Reunion 2004. 
Delightness 2009. Shadow 
And Act släpps i mittan av 
september 2013.
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sångtävling
Skicka in anmälan 
till höstens tävling!

 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.

Konsert med 
 Mosetti/Färdal trio

Jazzsångtävling och konsert
 För 16: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 vin-
nare och en andraprista-
gare .Vinnarna får en liten 
prissumma, diplom och 
sist men inte minst äran.

Artisterna kompas av 
en mycket kvalificerad trio 
med ungdomar från Musik-
högskolan. Arrangemanget 
är en del av en satsning på 
ungdomsverksamheten 
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 Mo-
setti/Färdal trio. Läs mer 
om dem här nedan.

 Torsdag 14 november
Jazzsångtävling
Spis & Vin kl 19.30

 Luciano Mosetti,
trumpet och munspel
Från fyra års ålder, då han 
förälskade sig i munspel, 
visade Luciano en naturlig 
musikalisk talang, vilken 
musik Kändisarna upp-
täcktes när Sverige blev 
hans hem. Förutom omfat-
tande radio-och tv-expo-
nering, har Luciano spelat 
ledande föreställningar, 
teatrar och evenemang 
konsert med orkestrar, 
ensembler, band och 
storband. Hans tid som en 
medlem av den italienska 
Radio Orchestra i Trieste 
gav honom studio färdig-
heter som har resulterat 
i hundratals skivor med 
Sveriges främsta artister. 

 Anders Färdal, gitarr
Från hans tidigaste tonår 
kände gitarristen Anders 
Färdal exakt vad han ville 
göra under resten av sitt 
liv. 

Efter fördjupade musik-
studier i Sverige och USA  
bestämde han sig för att 
börja  producera och han 
fortsätter att arrangera 
och komponera. Anders 
har en speciell känsla för 
en av hans kritikerrosade 
skiva, Playin med Jörgen 
Smeby. Kanske var det 
den enkla kraften i en 
duo av gitarr och bas 
. Han tycker att idén 
fungerar särskilt bra 
i trio med Luciano 
Mosetti. 

 Jan Adefelt, bas 
En av Sveriges bredaste 
och mest erfarna basister, 
van att med sitt instrument 
backa upp ensemblespel i 
allt från tidig jazz, swing, 
bebop, fusion till modern 
improvisationsjazz.

Han har 
studerat vid 
Kungliga Mu-
sikhögskolan i 
Stockholm på 
musikerlinjen 
med påbyggd 
improvisa-
tions pedagogsexamen 
1980–84. Studierna fort-
satte på Berklee College of 
Music i USA med Perfor-
mance Major 1985. 

Jan har arbetat som 
frilansmusiker inom radio, 
TV, teater och studio 
sedan 1982. Han har som 
ackompanjatör spelat med 
en rad av Sveriges ledande 
artister, jazzmusiker och 
jazzgrupper .
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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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Långlivade good Morning blues

 Good Morning Blues är 
ett svenskt, Uppsalaba-
serat, bluesband som har 
varit verksamt sedan 1967. 
Grundtrion i Uppsala 
med Jan Wärngren, piano, 
Thomas Lindroth, bas och 
sång, och Björn Sjödin, 
trummor, utökades 1967 
med Claes Janson på sång 
och gitarr. Good Mor-
ning Blues var den enda 
låt de kunde tillsammans, 
därav namnet. Efter hand 
kom Thomas Arnesen, 
gitarr och sång, 1972, 
John Högman, saxofoner, 
1974, och Bosse Broberg, 
trumpet, 1987. År 2004 
ersattes Thomas Arnesen 
av Anders Johansson.

Så här skriver Björn 
Sjödin bandet:

”Rolling Stones har 
hållit på längre, och Sven 
– Ingvars, men att Good 

Morning Blues hamnar 
på tredje plats i världen 
efter dessa storheter är 
inte illa. På ett foto från 
hösten 1967, publicerat i 
salig Bild-Journalen, sitter 
fyra unga män på varsin 
öltunna i krogen Profe-
tens källare. De ser så där 
lagom nonchalanta ut, de 
har attityd, skulle man 
sagt i dag. Föga kunde den 
rosiga kvartetten ana att 
den nybildade orkestern 
skulle bestå ännu efter 45 
år – och tre man större.

Att Good Morning 
Blues under denna tid bara 
bytt ut en enda medlem 
säger något om deras in-
bördes förhållande. Vi har 
slipats mot varandra och 
lärt oss acceptera varandras 
egenheter – eller tvingats 
resignera. Lika bra! Men 
trots aldrig så god per-

Vi har med tjurig 
envishet stått 
emot de trender 
som kommit och 
gått.

sonkemi är musiker ett 
alltför egensinnigt släkte 
för att jobba ihop enbart 
på grund av trivsel.Det 
krävs en gemensam och 
meningsfull musikalisk 
nämnare. För oss ligger den 
i bluesbaserad musik och 
repertoar med utflykter in 
på jazzens revir. Där bjuds 
både basmat och raffi-
nemang. Inget originellt 
recept men hållbart.

Vi har också med tjurig 
envishet stått emot de 
trender som kommit och 
gått under dessa fyra se-
kler; varken rökbomber el-
ler fyrverkerier, platådojjor 
eller nakna överkroppar 
- kanske gångbart när det 
begav sig men i dag …

Ännu ett skäl till att 
Good Morning Blues hållit 
samman är att det stått var 
och en fritt att utveckla 
sin musik i andra konstel-
lationer och riktningar. 
De flesta har sedan länge 
etablerade positioner på 
den svenska jazzscenen. 
Orkestern har aldrig blivit 
en musikalisk tvångströja, 
snarare en grupp att åter-
vända till.

 Måndag 2 december
Spis & Vin kl 19.30
Förband kl 18.45

John Högman. Jan Wärngren. Claes Janson. Thomas Lindroth. Bosse Broberg. Björn Sjödin. Anders Johansson.

Medver-
kande:

John 
Högman, 
saxofon, 
sång, bas.

Jan Wärn-
gren, 
piano.

Claes Jan-
son, sång, 
gitarr.

Thomas 
Lindroth, 
bas, sång.

Bosse 
Broberg, 
trumpet.

Björn 
Sjödin, 
trummor.

Anders 
Johans-
son, gitarr, 
sång.
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Orkesterbokare 
Jörgen Toresson
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Höstens program 2013:
 Måndag 9 septeMber
Bertil Jonassons kvintett – ”Lars Gullin-program”

 tisdag 1 oktober
Second Line

 Måndag 21 oktober
Amanda Sedgwick kvartett

 torsdag 14 noveMber
Jazzsångtävling med Luciano Mosetti och Anders 
 Färdal trio som står för konsterten efter tävlingen.

 Måndag 2 deceMber
Good Morning Blues

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

Tyresö Jazzband


