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JAZZ SOCIETY CLUB
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lin när vint er.a.s ru<$rker och q la nalkas och 'Vi börjar c18m:Da

av ~·e. pletto:i., är det dega att börja trä.f'i'u igen och t.r::Urka upp vär&
ll11.:a:i:lan o:r\oGr

aomnw-oen~

d1.ral.a..

Vt har ·J;äukt at'Ci föreöka få ta..-t p! olubbtm och vi vill ha
mail el l!lbga Inel.U.sl9&1' aoo möjligt., S! kä.lm.er dn ~z:. jas~:resserad

grabb eä

:riD.G rooj och

eäg till, ~p, akel.l jag S:-.ctek&. en iDbjudan till

hm10m. V1 hel.• Gtt digeJ.-t

me:dlammal"

st~

!Jl'Ogz'a!tt

ö.cn här

säsongtom och vi

hopps.e pli alla

ocn medvtu::en.
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HUrmed tl vi pbd nna Dl~ om att det lir·mC:Ste mbdagGD. den
28 april 1952, kl. 1900 l Rest. stureborgå, \Ll<:iugl:i.

Pl programD!S't står •

SeritJtrlgeaport
KlMri aT Hans Lidstrb)a ~kteans bar erfarits att det
kOllilUr att ha.ndla cm nlgon eller
nlgra pian1ater/.
Programrld.ena pllgrdngaatumi

Resultatet av Gallup..underaalmingen ;1cvarstlr obebaZJrll,
sachll7. !8rra

• ••

mat et,

e ~~~~p
t/
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Ett ftfralag har uppkamlit att klubbena PJIOCI'Ul bdraa al att jamaeaelOD
Js&llea ftl- tNclj• gbg mot IN ftr&m&ID sbl• Dl <l•tta jU l.r OD riltt riktic tr&p ha rl anaett att dn bHr aV&Uraa ~~e4ellt :r81taecSlar, .& att
amtlip medl--.r tl t111tllll• att I'Uata oah ej bara de, eCB 1lro uilrft:ru4e Yicl rUatelllcatUltlllet.
QD Du luta UlmaJt lllnan 1'14 ~tet c!ea 28 aprU N vt Dig alblda liSetndeln IDatalt mtsjllst. •l att n ha 4n ND&at clea 28 april, till
klubbas Ml'WII, Bu 50, l.ldlactf. I am.t tall tar Du den med Dig ooh
&YlU&mar <1oJl 1 ifyllt ltiok pl llltStet •

J AZ Z
Bos

so o igry
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LidingU

'l U

l/
klubbmodlemmama.

raMagen den 19 maj ha d drt aieta mtSte tar denna allecmg. P1Dalen l

dr aer1.e.frlgeaport kaDIDer att a.'9bil.lae oab segraren kamDer a-tt a~llaa ..
Tllvlirlt;en Jammor att gl al tlU att do 5 eller 6 bllsta. tllYla aa t1ltplaoe1'1Dgarna ooh de H'Yrlga bUda lag, ooh kVmpa azD de lfvriga prisei"Jl11lo

i'rogrammet llr lbmu aj riktigt; tutatällt,

4iJUD

kelliDer att ee u-;; ungetir eem

t!Sljerr
Ftaal i eerietrlge6porten.

Klaori /Va 1om kCIDiler att hll.la det ooh an vad Ur i skrivan•

de stund ej klart./
"100 ±'rigor"
lm platt:;. 1 priu
Rn kort jasueaaion.
aamt eventuellt ytterligare programpunkter
GD tiden al tillAter •
&

.·
Anl~dningen

till ovannämnda jamseaaiOD Ur

trin sA'Vtil tackdfJl .. Vi

oo

sUD

det kommer ut representanter
dagspreaa, och det kommer dl antagligen att plåtas en

~ttrr-ar l!ll2Bio~mnde

:.!tattlellllll8!"

at~

e·~

medtaga

inatrumaut.

GI'8JIIIl0tonakivor finnas även att vi..nlla. CD Du lHaer korsordet och sld.okar
eller 111mDar det så. vi ha det på matet den 19.
Vi hoppaa pä en liYlig

analu~tng

till slaongena sista s•mmankomet.

8tJ1"81Mn

Du hal" väl v:i d det här lagat ti·\;tat i almanaol."l!ll o oh fundorat vm Ja!<.Z Society

aaligen

inao.::mn\;~

d! ju silsongan redan iir Hingt lidan ooh vi li.nuu o:j hn.:;:- bö!'jat

vorkorurihoton , IEoj då., k'ä.ra

vifn.

da1t.i iir bara. visua

~aiiiiudighote4',

so:n gjort att

stru·ten förokjut.l ts on smuln.
vt~r ordförll!ldB Bgan

pil ott han hotm:

/ hans fru ksJ.lar honom vie st för Sune l vn·~r.t l'IJ:Thililda

av. l

liggei· f'ör ankar p?l Sorofima1·n . L:.;n~ro

i"l'illll :._

l):Jl"Ol'

lice-t t:knll ht-:.

väl va:rn. pt\ boti.<)n igon. Hans fran:rni·o gjordo emollol:"iSd ntt vi : ui;o kc.o :lglln~ st'.
tid:tc;t eom vi hru'kaJ.•. r:n annan orsak i:. r at-t Siiu1·ohorgen ej iir lo·· i g:- vllrkcn någon
c&ndag elle:..· an-. ~n dag tm.der sep·:;G:ulm1· mfulaci , til~- on dol bero:m ·
GOi.l

u

pu

allo. Yalmöt

hli.J. li"i;tJ ,.

l"lli.Z'

v1. dock ..yo.lcats lloka l okalen till ~f? n, den 2.,.~~~.. vilkot alHså ii"
r·~i;

dntum för är
(>öi·

c e·;;\;:-- ru.Oto äi" iim!.u :l eke doi':l.n' \;ht

.
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:tt so u:-

1952.
fa.~tst'Ult . J::>ll

l.

Lor..nro•·t Öttberg p:·aosntoi."e.r
nyn amer~cancka. pl.~ttor

2,

12 l'ätt

~.

.Prccon&a.tion av u&grn aummor u&
LP... alti tan ~~ll5.ng"i;on Ho.a·cer. o~·ko 1~

4.

Ghi'ie kå;;~rar 01:~ un snno'l~ inte
hallar s:"-. oki.\zld 'Gonorisl>,. Zoo~·. Si · s .

·r.••r..e;· fo1D><il..

·gl'..

/ledco nv Pove/

ScrJ e\1"\i al torn !.t iv för d6il 3sr. ~en kan tiinkc.a o.t-G /am.s:r~ R Öb!Jlm gt;.::;i:;e.r klubb n
ooh tnlo.r on

l

ot::lh giv..t:.·nG iivon låter ose lyssnn. ~:&

l

Demzy Goc6:t:lX.1::> kentlart i

Oarnsgio Bnll 1?38.

Som nV.e..

st

l

ol J.or fi.tLlinsi;CIJlO nn del

l uruka r

det sp lao några plat-;;or rlGu föl' G~"

ho..tvtimmen, ld . 19 . 00 •· :!.9.30. medo.n v l -uttntnr pfl. dEJm co-:n
·iULilcgB.nlaga.tru; . D6t b&'Ukc.l'

äs nu t1ani.ngon

ro dlO!IIllll".ma. i

··~t

~~:.:·
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bl i on män:;d .Pr&go1• o: vor och "'ii.!.ka nom apolur .

delilla pla:;:tsps1ntng sknll läe;g n 1n ocm on pro gl' n:pu:nlc'c ~ vn.rn
ooh ordning får i 1111pdrng att apolu sin

ho\;or och ukri·"'o. upp

l?;~. st~

papper villm

plutto~:

modve rkn. f-unk t m, 1 i ovon a tåande p "oernm
fl;rtm~endo .

o{;

ÖA'

oom cpela

rnvot·:i.t

:n~ol'

ellor

~t··

oC".h ·.:i 1:w. sol:i.o"Ce:.:-
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INBJUDAN TILL

Det tt.r t~r'J.ba~ iL·;.:, förekamnit någc~ r..f!mare acunu.rl;a~ .nellau je.zmt.iobarna
i ~1.c.~~lm. Krafter har varit i rörelse för att ändra pl detta f"'drh.Ulande. och
som ett reault~t kommer denna inbjudan till den företa träffen atookholmsklubbarna
emellan.

Pl il'1.t:b.t:!v fi.V Jazzrikaförbundet inbjuder &1~. t&~ Jan Society. LiU~r~<: - sam
an.ra'l' för programmet - ooh Shell-Gilleta J&naektiou. Stookholm - sam atlr tör
värdakapet - alla janklubbister i Stookholm till vo.d vi hoppaa skall bli den första
i en 14-ntr. red 1\.V S&mmt'n"<"omater.
H'ltr f"'dljer närmare upplysningar om mt:Steta t"t$rloppa
ftr:

S~n~en d~n

!9 oktober 1952 kl. lhoCO

;;_E Svenska Shell. RAdmansgatan

--U:.

24

Bur•

~ogrnmmet

kl,

Uppmjukningsvarv på grammof:r.eD. -

~~~~.act av Birger Jarlee;t..tan/

har följande utseende•
n~

n."''erilcanalca inapel:Ungr.:r presenteras

IIStet t:Sppnaa
Vår ft:Srbundaordtörande har ordet
ilS~. li•J :fo"li ~ !.)" • ~t:.åti)' -r·nao,, <'c\1 L!IL•t~r !oung - triangeld:'U!C. i on
fmm.fört av Lennart Gustafsson, L1(1:!~~

a]d)•

Frågesport mellan klubbarna. ledd av Rolf Dahlgren

n. 17

Je..:rt1391ii 1):\. vilken ookaå bl-l.;t s';oo'd•!~lra::k"remiil.ren för de''l fiQ::Jiationelle
d1nnko barytonsaxofonisten :tax Br~l~ urr.~ le·•~:".; medverka tillsammana ~ed
nsrm&.gor från klubbarna och valda medlemm&r ur den avenska j >u zel i ten.
Under jammet har vi ookaå anordnat "Traditionalisternas hHrna." i ett särakil t rum. där intresserade f.lr tiJ lnllle att epha "hemneJ je..u"

kl.

m

"Trumeolo" ..,. spexkåseri med autentiska ljud-defekter, framfört a.v batteriologie doktor Bj<:Srn Fremer. Lund. f.'iedverkandet Trioletrumslagaren Bimbo
Som avslutning på träffen

rolje~

ett. filmprogram. sammeneatt

~v

repreaenta-

~lv~ jaz~lilme~o

SERVERINGa

Kaffe, bensin och läskedrycker

ENTRE•

En amärre avgift att täcka omkostnadoroa

KO~ l illo;

Det il.r genom ~närvaro Du hjälpe~ oaa att g8ra denna trR/f till
en tramg&ng för

jaziklubbaverkaamhete~.

Nu ~r det dags f~r ett möte igen. Vi träffas allt3f. på stureborgen
den 3 november 1:1 . 19.00 och progrmrun.et blir i'öljnndc:
l

o

Gra.D!lllofcmunderhållning av Hogga.

2.

Sista delen av ärmmötet:

3,

Kasaören bar ordet

4.

Ove Haak leder vår nya seriefrågesport

5·

Ett "klaasiakt" inslag

6.

Pove inleder

~rats

Vi måste emellertid komma med en
liten pAminnelse om förfallna medlemsavgifter. Det är åtskilliga
kronor som reatera hos flera av
medlemmarna.. 1qu stundar ju emellertid m!nadsakirte, och vi hoppaa
att samtliga syndare skyndar latad
mad nyfyllda pll~öoker till vnr
nye kassör Svenne, som blir al
glad om han rär några si.f fror att
skri va på inkOJUtsidan.

~

mAnda~on

Det vore dock tacknämligt am
stora sedlar kuDde undvi.ktls, dl
vi ju inta har någon vaxalkaasa
av större mått. Ta dessutom och
stoppa lr25 i en särskild fi~
så att Du har j\\mna. pengar att
betala fikat med. Priset har nämligen ökat till detta belopp.

rovisiousbe~dttcl~.

slutgiltiga val,

förelllsningaaerie am Duke Ellington.
Vid förra mötet beslöts att en kåseriserie
om Duke Ellington ske.ll hållas, och för det•
ta ända.mll behöver programråden uppgifter om
vilb. Ellingtonplattor san finnas incm klubben. Gör därf"dr upp en lista på de Ellington..
plattor Du har, det räcker med numret 1 Hot
Discography. och skicka den till Gunnar Nor&•
Vadmalsvdgen 15. Bromma. eller läl:ma den vid
m<>tet.

plattor att utgea
"på i.nrAdan av Svenska Juzklubbarnaa Rikaförbund" kan skriva upp rorslagen på ett pap•
per ooh lämna det vid m1:Stet.
De som

J

hA några önsleemAl
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PÅ VÅR

Oza. inte,. el tala med styrelam am

och oea deQ
!zBR OM

KLUB8

•n~.

g~r

Därmed

Du båd~ 6ej själv

at~rata tjäns~en •

~ · TRJVS ,

oob betala in vad

vilket Vi hoppaa Du gar! f"drstfk dl e.tt ta ett kratttag

~

resterar i alculd

t~ll

klubben .

F"dr Din del är bolopi)(l't. ltt• • . •• ••• • ••• • ••
0~ V1.zit!\

i.uta tUb det blir mer ,

'

· Sam Du f"ontb- ll1' dat tack vare regelbundet

otyrelaon har nA(.ra

~jl1gh9ter ~tt

bjuda pl

.

i~betalda

a:rgifter vi i

pro~rru:::pl.ltlktor

med

n~ot u~

Hvu~:

da·t nv~u:slie;a•, att vara lite rundh11nta med skivpris~r och AmlBn
n!'c;;;,;t.1v1taan kring våra mCSten. Vi har visserligen våra dannet-. mon pä dem

llr vinaton numera mycket liten. Enddubba oto.dga / • den onskilde medlemmons ·
trivs&l / bygger till stor del pA deas ek..momi.

Den bekymrade Sven-"Erilc

G)"'

C/?

~a~z. <-...7oo?~p
BOX SO LIDINGÖ

./

Måndagen den l december har vi vlr näst sista

aammankcms~

för

Aret~

Vi btlrjar sam vanligt kl. 19.15 med plattspelning ooh Pl"Ogrammet

ft:Jr kvMJ.len a&r ut san

f(:)! j

er:

•-

•.
.
,

Detta blir sista mötet t'<Sre "De..c; stora

•·

juljamm~t"

Så .törao1c komma am Du bara. har millata eha.ns.

den 15 december .

Vi f'dr vAr del lovar

göra vårt allra. bästa tör att listadkomna nAgot riktigt

fe~tligt.

:f'drs~ka

T-ron det

är svårt om far mAnga stolar får at§. tomma. Oeb f<Srsök kamma sA. tidigt Du

kan. så Ti slipper hålla. pl all. sant.

styrelsen

c,y
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Måndagen den 15 deoamber hlllea lreta atora
Jul

-Jaa

med aom vi hoppas. beaak aY slvtll aTeDaka
sam internationella gUster.

Vi börjar som vanligt kl. 19.15

Detta. är värt sista aamma.oträtfando tar Aret.
varför vi be i'l <:Snska de medlemmar. sam inte
äro 1 tillfälle att närvara. en God Jul och
ett Gott Nytt År. Vi hoppaa dock att al mbga
sam mtijligt kunna ve.ra meö..

JAZZ

SOCIETY
StyrelMD

l4rJ:
w
V. !J U ?.f M

A

h

A

U
M
r.f

M
M
M

nu

tir det ett~ vi f'A.r väl hoppas gott. nytt b ...

don 12 januo.rl 1953.

Dll är det

och vi hoppaa pil livlig anslutning

Hjärtligt; vtnkomna

måndag den 26 januari 1953. kl . 19 .00.

JAZZ

SOC I ET Y
styrelsen

o
~--------------~-~~Y_____________

P R O G R A M
l .

Grammofonunderhållning

2.

Seriejnzzfrågeuporttlivling
undor l edning av OVe .He.ak.

3.

N. Yo One kåsara r om N.,Y. Thing.

4..

Lennart Odlindor fortsätter

l

l

l

käasrieerien om Duke Elling•
t on ooh berllt tar om Duke • s
produktion unde r börjon av

,

-

-

Y ........ -,-

.' .

•
l

j

~-talet.

~~...

l

l

På måndag är det som bekan·c jaukonsert
i konserthuset . Y.ed anlocming d'lirav har
vi gjort ett f'örsäk att ordna en jarn-

sossion och hoppas att kunna räkna
följande gäster, eller
av dem:

s9I!lt en

'-'el del
u:

&.V

~tminstone

~ad

några

. s,,a
den sven "' eliten

Vi bertlknar att börja vid 9 • ~ lo-tiden och ber alla
i klubben sor.J. spela att taga med si& sina instrument .

Det är nämligen vur uppgift
då ju 11 ~tjärnoraa." inte <an
framut ·:! 12 - !::~-tiden . Kom
ligt OUJ Du inte skall gå. på.

att inleda denna jamsession.
berUlmas anUinda förrän

all t sA. su tidit;t som möjKonserthuset .

Lok

Il

l :

Under Floras fulle i Humlegården ,
i

hörnet av sturegatan • Karlavägen.

med nedr;å.ng i'rån Rarlavä.gon .

Lokalen lir trivsam och libnplig för
jamsessions.

s e r v e r
Smör~åsar

i

n g :

Läskadrycker

Pil runer .

J

AZZ

S OC 1 E

B o s

O

h ilr det
l

l

01

a'

aY

umu.r trOll Sivera

•öreninr;eau&•l~nheter

Vi diakutena

/ fortdttJWl&

aed Uu.ka El l

BUd FN8111D
aY

cliatuut

ldlleaa t.Dledarea P<>Ye.

-

toJl.

F'å.rdledar r

tilbil.dare eller

nsrepende

l

5. Lell12&1"t Uatberc beritter litet

lJu

Xr

JIIR?

d et.ta

Dit t

L"'C! O

O

ltna &T ota att Y'i den •
alnder ut pro&mblacl i AlJIU'erade e
pla~.
O..t kvic::Jta MCJ 8akC lr att vi l~ta
ut en jau. i ft p! delta D.._r.
Tag alltså aed Dis ousret
Vi ha blirl.t e

ut till Jclubbeu el
kanske plattan ial1.
Som Tilltor täller
far emellertid att

kan

DUa.
dllr·
D&.l

~uade

pl m~Stet .
11atur11gtn

tu

ret
tsft!r-

:J

Vi aoa pl låda&.
Prog~

lut •

ati

C).au4e Debussy

Hu Du n"on eV.rakili: b"'_AtRU~k /l
0111
ekiYaamlins al tac .ed den till kluoben

lltae .

u

dea
februari.
t aer ut el
N

k•. 17.15

5.. Dal och berg•be.na

.,..,.._

vi

r , Ella , Leat.r .

alltal

G...-otomuacle1'hllln!n«

2 ..

~ate

ccb pi

1

t t prat. aa.

vanl i ~

4..

jt:~b&de pl

p-

kullo och JATP

lo

t

l ..

l

tUr •tt aiSte igen.

juaaeaaian 1
111 ba en

t i

.,in/

Freemanple.t

!'ram Vina

~

B

"'no'"'""' l Din

JAZZ

SOCIETY

Box

50

Lidingti

Så är det åter dags för jamsession pä klubben.
~r.öndag den

9 mara kl. 19.30 sätter vi

i~ång.

Som ni minns var det JaEz Society aaD,

i Shells lokaler. introducerade l:S.x
ftir

tStoo~holcapubliken.

Ilr~l

Dä nu Y.u snart

återvYnder till KC:Spenhamn ha vi format
detta jam till ett

AVSKEDSPARTY
t <S r
MAX

BRUEL

Vi aleall alltså ha det litet festligare ;;n vanligt.
Lasse Gullin kOimler. C>vriga. Domneri drängar, samt

en del andra elitmusiker Uro inbjudna. plus amatörer
ooh medlollll!ar trin s·toclcholma Jazzklubb och Shell-

gillets Jazzklubb.
Fullständig Juljamaservering ing!r i attraktionerna.

-

Därf<Sr hoppas vi ooka& att Du. som i vanliga fall inte brukar
besöka jamningar tar ett krafttag och komner ut den hlir g~gen.

Vi har hela stureborgen till vårt förfogande, så Du behöver
inte sitta fastlAst framför estraden.

Väl mHtt

p~

måndag allts!.

styrelsen.

J !.

z z

s O O I E

!

Y

Bo:z 50

LidingCS.

l1lndag den 2' mars ~r det möte p! Stureborgen,
och vi börjar kl . 19.15 med följande program'

l.

Grammofonunderhållning av Hampa.

2.

"Det börjar ljusna för Duke",
Lennart estberg kåserar.
3. VArllltt gissningstävlan medan
skivtallriken snurrar.

4.

•

Pli nattklubbsrond i New York
i sällskap med in· och ut-

vandraren Lars Resberg •

Som kanske flertalet

känner till har vi anskaffat

ett gre.mmofonverk. p! vilke.t man
kan spela s&v~l vanliga 78-varvaplattor som LP-plattor med hastigheterna
45 ooh ~3 1/3 varv/min. V.årt gamla grammo•
tonverk är dUrr-dr till salu ooh vi realisera
det till klubbmedlemmarna. Verket iir i mycket
gott skick och är försett med ny safir.

Skivlotteriat fortsätter och
denna gång har Du erh~llit nr•
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ilr det mo'te pl Stureborgen_ ooh vi börjar

kl. 19 .. 15,.

o

Hur progr ammet kommer att gestalta sig ha.r sekr. ännu icke

L
I
D
I

erfArit,. dA progn.mrådet !.8nne.!"t
med tanke pA. dennea rikedom på

N

nog inte vara rädda att kvällen blir utan program.

G

Ö~berg

vid tidpunkt9n för

denna kallel se• utelindanda ännu befinner sig i Kalma.1•. mon
programuppala~ behöver

vi

ö
J
A

V"tllkomna

z
z

styrelsen

s
o

LikaOl!l nägra gånger tidigara lottar vi ut en

I

grammofonakiva till

E

Denna. går.g har Du f!tt nvlllm43rt
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Vidare kommer ett besijk att göras i

KungstrUdg~rden~

dllr Jazz Festival of Stookholm
~v närmare
Orlen.na. Vi visar h~r att urvul.

i aemband med stadons 700-årsjubileum visar en utställning, bastuende

miljonen n\lr.l!:l9r frön Janeologiska museet 1

~lew

Hr. BU!lk Johnson bar inlagt
rf'ör vi här visar
denstlllllll&.

"'"' t
"~r

.,.-•~'

,.,.i

\

·,V
-~A~,

•

uv"

tf~·"·

-'""
fr""

"' ,,..

Instrument ur
Kenton's trumpetsektion
/ ;,;aynard Farguson/

'lt.-11

,,.,v~

HI'V

t.v. LUR fr&n tidigaro bopuldern.
Den lur son Theloniouu ~onk
brukar ta mellan lfitarna..

~~~vV

v ,vii

.,v•"

till d

tri/f

Stoekholm största vlrveltl'U!Il:ll8. visas vid
Flygtekniska försökoanataltan, Ulvm\nda,
vindtunneln.

rvvV

vvvv
vvvJ

t.v. musikinstz~ant
frän Eddio Condon•3
bekantokapskrets.

trlll

d"

t .h. nålrasp från
föratn hälften av
1900-talet
/töre LP-åldern/
Ovnn1

Disoof'il

Den som fyller i

denn~

kupong kommer att a.nmiilas för f'ylleri.

.för- :

...............................

ök-

•••••••••••••••••••••••••••••••

t

Bäotadsadress:
Innehar motbok

Åldera ••••••• om •
Skonummsr:

D

...............................
gällande antal hektoliter:
D
O
D
nej
ja
vet inte

Spelar följande instrumant2
jotryk övar dat som gäller/

j s.

Cl
nej

····~···/tim.

saxopet, trumbon, tanorpiano, vaskbord, f'isehiatto,
basofon, elflöjt, n!~ot annat.

Det var en r;fmg jag tUnkto
att nubben övergiva
men da~ et~r inta till
sö. 1Ur1ge jng fllr leva.
Ooh när jeE, en gfl.D.g dör

s~ står dot p~ min grn.v:
Kår vilar an aom lilla nubbon iilclcat ho.r
Kår nlo.r on son lille. nubben tn~kat hD.r·

liu
skall vi kl..
Kli!mt
a!lm& tercon gutär
n en trudolu~t
•
Tjos&D ·~ •
mn aet g8.r
Llid
-·
ea." nu U.::- det v!r
• so.am&rd.o. 'n Ur flyttad
Klunkklunkklunkkl unkkl . •
blanda. och ge • blanda I..Ulkklunk
AbroJw..ö.abl"llklUllk
ooh ge.
Uidso~rd~·n

&r flyttnd.

Sonmarkurs.
Till rr~1a för Jazz Society,s medlemnar anordnas i namnar an
kura i möteslOlltur. Vikten och värdet av detta initiativ förstäa
förstue av var och en. so:n an aller onnon g~g boviate:c nugot av
klubbans möten /det finns ni:mligen, bör och hilpna., modlemmar som
gör det/. Tänk till exe~pol pu det avinnerliga sittandat och prato.ndot: soo brukar förokOl!l.':la under kilserier och föradrag. Db.rför,
anmäl Dig mangrant till vår sanmarkura.

Förlaggning blir p~ Bodön p~ norra Lidin~ön. lursen omfattar ti•
den 7 juli till 28 augusti. ocl1 avgiften lir 295:•• ko~tant, vilket Emellertid ej :tnkluderar måltider. mellantider eller !långhalm.
Det blir m~ea erfarenheter, hoppaa vi, Du kommor att för'Vdrva
under deaGa hUrliga, otärkande G~~ardagar.
Ell GP.t!G PÅ VJ\R i<.URS, OCH D:i DEVIST1\R •\LDRIG
NÅGOi'l Al:i:/\N

Da.gsprop·am:.

4.30

Revelj,

4.31

B!i~. d

6.31

''or~orunul /mannaml:.usgröt med re:nat7

4.37 - 6.30
6.39 - 12.00

~en

vålj det rutta.

Terrlln&springning och

idrottsövninge~

Föreläsningar, so specialpro~ram.
12.01 - 12.11 Lunch /vntton med skorpor, lingon ;ned sylt, krilm med OP/
12.12 - 16.17 Föl~läsnin~ar, se speoialpro~ram

16.18 - 16.28 Ko.f:'o med

th~

16.29 • 18.62 LUuföronin~ar, se specialprogram
18.63 - 19.03 ·acldag /maknronar mod flukthlll., Gl"atinarad limpa., Grädde pf.t :-:~oset/
19.04 .. 20.35 Tv5.nGaavl:;aaning av erOJilutofonskivor med Harry Jrunes, Bunk Johnson, z:1 .n
20 •.;6 - 20.47 l'ho mod kaffe
20 .1+8 - 21 .47 Läzereld, övning i knopalv..zning, trums1s.gning, bakslag och i'yllolag .

21.49
21.5:t.

21.51.30

Tapto
Lampan Eliieke a
pip

Suos gott

Söndagarna den 32 juli och l augusti f~r kuradolta€orna ta~a omot besök av slllkt och
tUnt.
studiebesök förata~as p~ följande platser:
SkansanG e;amla da.m:jbana
Lidingö Ån6s~~
Sightseaing gonam Stockholm pr tunnelbana t:ungsr,o.tnn-Fridhemaplan. Cm sä öns;ma kan
t:!ven turen f.'ö:clun~no au att doasutom en reoa med mo.tarbus~ kan D.V'a,juts.~.
FörolUsningol;i~föreningsliate. t

l.

Vår-a vnnl igaoto 11aturbehov och dere.s beki:impo.nde.

2. :!agern o o~ säcltm.
3. Rörblusaren och huns funktion .

4.

,.

6.
1·

8.

9.

Bto11·villea crciin~ing, dan förete. kvinnolockouten ,
/I samband dl.irmed buttur cad U1gf. Viking till Högglanstorget/
Je.nmuoikans in-ror':nn pli landab~gdens befolknine.
FomlUra f0r vokalissor .
:;uverluron, ett berikande new sound.
!~r man lär sig spola hot .
Fyllehicka och kolik. vanliga yi."'kossjukdomar blnnd vilra jazzmusiker.

.
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Lidingö

r:tmga har väl Uildt·at vo.rf"or vi hai't aå många rnöten i rD.d och i.nga js.m..aeasions.

Det beror pä ntt den atora lokal~n p~ sturaborgen varit
av Liding~ Sohack~lubb, aoo haft en störro ~urnering .

uppta~en

varjo

~dag

Ett tillrBllo til~ jamsession blir d9t ändu, n~ligan tisdagen den 19 nl~j: dä
vi hnr vår stora galajnmeup&sassion . Dä komme~ att aarvor&s mnt /~örg&abcr4
och varmrätt/.. dr.vck, kaffe, konjak, tävling med sldvprioer samt div. överraskningar.
Sol:l gttater pli jD.inl:lot fur vi nöjet ao ooh höl'a. Lnoso Gullina nya. folkpnr!;:obtmd,
Roffe Dorg. m.fl. :om lovat komma.
Avroea. frful. Humlog'\rdaeatan kl . 18.50.

Inatrunant modtaga.e
FI'Us.r och fU.abör ltin!nne he:mws.
Vi m&.ate doek ho. arnr o::n Du Umnnr närvara, du vi mtst9 bestlilla för bostlimt an'.-nl

porsonar . Rinr; d!.it•.l'ör till Holger Hugoneon to l. 50 28 89 kl. 17 .... 20 Bona-st
i'1·oda.g don

15

:r.:aj. Tala. oamtidie;·t; om hur mycket Bpirituoss Du kan bidro.gtl. mod.

Prioet Ur

I~. 12:-~,

vilkat

ir~<luderar

mat s ::;nnpaar s pil Olle>r, kaf.fo, '.::onjnk.
Grogg kan dossuto.m erhållas ·h.:.ll on

•

billig pell!ling •

Hj ät-tl i(.t vlilkommon
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Vioa oi'tGr tidigare

Jazz

~ooiaty•n

gamla

otyrel~3 b~3lutat

:.r-amöton har

f0ljandez

Höstano Bt:Yr9lllawl tig:ar run genom insi.incla.ndtl av l.'!aclenst(,endo
valo~del 0

aom uts'ldckne "liill !lamtliga msdlo:nma.r. Valt)edeln skall
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•

;1~'31'1
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vid
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de adnr!n:,g,r i
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med V'l.lC!t.

Vi b5 ro... :lr fl-an.IC.Gl"ade lm119rt f'ör inaändaitdo c •V \Tal sedeln" Otl Du ej be·
g;agna.'l" c;dtta utan lil!r!nsr val sodeJ n uid t:ötot, ~Jr re vi ta.okl'18:l!l!a att N
till bak~ '.ruva ~-te t, c. b. 'Ii kan an v::ndt: det f'{;r a.!l.l"..a t. !m dren.~ l o
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VålbahHvligt utvilade efter JAZZFEsTIVALEN sätter vi Ater full fart ute på
klubben mAndagen den 12 september kl. 19.1.5.
Programmet tor sig sam

~dljer:

GraarnofonunderhUlning

Förhandlingar
"V.oderna eltsaxotoniater", kAseri av Lennart Östberg
nKritikerskola11 under ledning av Gunnar v. Sivers

•

F1•Agesport
"
Klazsiska inala.ge1u

"
" Pove
"Gåamodern" av lla.urieo Ravel, med kanmentaror
av Gua

Hjärtligt 'Viilkom::nen ... särskilt Du. scm s111lan brukar kcmma.

ca

lrE!nde Du Dig trlll'fadt

Jaan.. i så f'e.ll var det just Dej vi me11ad.o.

JAZZ SOOIETY törfogar spelsäsongen 1953·54 övttr

/ae Generalprogramnet sid

25/ till

3 platser pA Xonsarthuset

"Freda.gsaerien" • vilka plo.taer hllnood stllll

till medle:n:r.oarnas f'"drfogande. Vilka konserter vill Du g! på. 'l
mäl.JJtngar

Mottoa

p~ mfmdag

i'ör de nännasta konserterna.

KLASSISK r.lUSIK iffi lllTE ALLS TRÅKIG

-

Vi tar upp an..

Pris per g&ng Kr.

DET

?h·-·

AR BARA SOL! DET LÅTER.

Sju gyllene regler föl.. beaölc å Stookholms Konaerthus då klassisk konsert gives.
1.

Kom i tid.

2.

Lilmna et'Udse in ge.l.oscher o.d. i garderoben

3.

se allvarlig ut - inget trams. Att kn.iiok&. n<Stter i väntan pä att
musikerna skola inta sina platser lir olämpligt. Ej heller mA tugg•
gWIIDi tuggas. ety det lir ett osldok i s.k. bättre kretsar.

4.

Du applåderar artigt då dirigenten eller solisten kanmer in. DUremot
bUr Du undvika att a.pplådera efter solon. Vidare håller Du Dej tyst mellan
musikverkets olika satser. Rop eom "Blow man", "Kill him", "One more11 , o.d.
är heller ej oomme il faut.

5.

Om Du ta;.• med att partitur ooh i"'dljer mad /eller försöker f8ljo. med/ gtsr
Du Dig intressant, och viskningar som 11 Se där sitter en verklig musilckännwne" hörs i Din omgivning.

6.

Försb~

1.

L&ma lokalen /efter konsertens slut./ städat. Vfigra uttals. Big om konserten innan Du läat reoenaionen.

ej att fotografera med blixtapparat.
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Box 50

Onsdngen dPn 28

o~tober

fqr vi ut till

•••

Lidingö

N~sby

fqrk

?~r

~~t

h;=ilsa pn en nybildad .jozzklubb d 1 ~r. "~r.nny rrom~s" ÄI' t<-lubhP.n~
ll'3mn. Den l}est~T av ~5 ung?. jazzP.ntu~inste:t• med -r:-;rP.i;r'idPsvis
modern in~iktning under ledning 8V ordf. Erik ~trand. nk~ete
0

roren heter TO"!'i"J'lY Lilljaborg, Vassören G-öst~
programchefen !te nr i k "Hem p a·· s ti!?T nspetz.

Carl~son,

och

Vi sa!7llns ned instrument kl , 18 , L}5 p~ -"npel brektsnl an v :id Di urs hol "1st~ r<m i och för avf'ird t i 1 l N;·:sb:v All~ m6rl t.& g och h j l n :r.
:Jöt~t blir i Yvsrntarns unrdoMn~Qrd.
Progr2m~et

hlir följ1nde:

Gr~~Mofonundcrh~l1nin~ mod~n

vi mors9r n8 vq~nnn
o el: s Ii t tf? r os n.
Kort oriente..,.inp.- OM J'=IZZ rocj~t.y~s VPr"s·=pnnot
av LennRrt Ust~erg.
r:J•i tH:ers~·olR, lf'dd av ·•~tany rrones"
Iazy kgser?r i !<lind :7J.unter stil.
Lit~ n

t:1v1 i ng.
f':lJca .3 1,1 Cus
J A f:1

Vi ses

9llts~

p&

onsdag.

Onh glöm inte instrumen+
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Nu lir det dags at t t räffas igen

n
n

"
och även denna gång är det "van- "
n"
ligt möta" . Den stora lokalen ä r n
"
n
nämligen upptagen av ABFt och vi "
n
får hlll a til lgodo med det lilla "
""n
rummet .
n
~i träffas all tstl på stureborgen "

....

t*IDAGE11 DE~l 2 ~1{WE:!J3ER
kl.

1953

19.15

Pro~r~at

pu
l.

sar denna gäng ut
följande sätt:
Gra~ofonunde rhfillning

2. En a·v mina "f"or argliga."
fa.voritskivor .

3 .. Ellingtonserien fortsätter.

Gua bariittar om El lington&
produktion frän 1940.
Svenne ställer nåzra r~ugor .
Pova ger Gus på nöten.
:nassiskt insl ag.
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"n

svaghat a som vttnkretsen har svårt
att del a och f örstl. Ta mad den
plattan, spela den och motivera
varför Du anser att alla borde
kunna tycka om den.

Skiclca in sw.rskortet så fort som
möjligt t i l l Biblioteksbokhandel n,
sam betalar portot.

"nn

Il

kanske "tvivelaktig" natur • en

Du är vålkommen till danna träff.

"nn

n
n
n

Var och en av oss har säkert en
vi s s svaghet f ör någon skiva av

Dagen eft er detta möte, alltsä
tisdagen den 3, Ur det en "f"orfattarafton" i Biblioteksbokhandeln, varvid kommar att bl . a .
litsas några avsnitt ur 7.'ieu !7ezzrows bok "Dans till svart pi pa",
eller som dan hetor pä originalspraket , "Really the blues" .
Författaren kan tyviirr själv inte
medverka, men vi ko:nmer att få h(Sre.
honom på platte..

Några påminnelser för klubbmötena:
Tag mad penna ror tregesporten
"
" ~xelpengar till fika.
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GUsts<ilictar ooh spisare t:lro hjärtligt V:.llkomna 9 likaO!!J naturligtvis klubbene

ogna medlemmar,

BOOl

vi hoppas kan.':1er mengrnntu

Tid ooh plato är "om vanligt• Stu.~borgGn, Baggoby, kl. 19ol5.,
Lidingövagn 21 frUn Hu:m.1egårdsgata!l klo 18.,50,
Vtil mött~
St~/~laan

allts~

mad

l

A
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n

~l!

t6t) a&'bsto l'r.i~ rw.~.. zn._yckat r;oda rom<l <..at i
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hopp~w o~il·för

na'.;. Vi
~.ntrer.'~t)

HÄSTA VÖ'rE ~l' rrJm&,gon dan

tid och plnts är
s t.u.ro borgen.

eo~

30

novar'...bc:Jr.

vanligt• kl. 19el5

Parker, l!:lJ.ing·

~{,lllo~· frl•mfö~

Det

ms3t

i !r på minot .tiks.

fdi.u r.mdlsmimn>ne.u oida
N~

alH; att

~:tl:"~Vi.il·da ja:r.zakivo~,

rl~orl

tidige.ra

tscr.t

f>."am <lo 10

som t

~n~

into

fi::\nn ::::tt N. i nvonoka. taar;-:nedt7n. Fund.,re.
~il!ca

d\!.:d'ör övs1·

PHOORAr.ti.'E'f. beNt&r d~n.'"la ~!ng

&.V

f"clja.nd!!

skiv-or

vill ha t\'v&i'lllla.

1).!

ITi b~llll~~r på. mö·~et på mfu1d0G ntt ha c::Jn

Clt!l ..

röstning ino:!.!! klubbGn f<Si'" att f'å frem dot

punktor 1

•

~.r.ullign:n,

Gor::-y

tou '~ Rt.:..mp•H in 1Uchmond. t:-{}h en hal dGl an-

o

O

ti.iJ1."1.{ o'"-~o. pk åtsldlli 1

Gr-a:mta:Conundorhhllning

fö:t""ah.g Jazt Sooiety skall HJ:i11a in. Pr-~tk•

~Ianc-Rol e.nd kfl:;or!:.r ora Fat 5 Vfalbz•

tlek!; tz..ge·i:; alla skhor•, eo~ in to fir.nu hlil'

''Fönr;_Jiga Favck•iter'1

1 la_'lldat, i.ir Yal be.z·a., utan epacialuppte.gning·

AndQrB Kling
klt'~rar

Pove

ar f'ör

lodo~ frågospol~
Jint:li~

or:l

rn~rket

'1.'-Uiso ,

:)O!'.l

intG rör u:i:in;yttjael

k~0rGiollt.

I.uncarol:d

liU !iKJ\ VI ·(;livl a cm att förbu!1Cl om&rke. f-Ö. Rike,.

ALLA SOM har nligon r.f'i:.irart;lig fs.?odtokiva"
b~r

/r;f;

kallelr.o tnl förra rr:ötnt/.
~pela

tag.e. med dan ocl1

upp d(;n fC:ir

vurofter vi hoppaa att en vild och
oh~-~~d. oamt elvanda di~kucnion k~~l0r
oar.~

ig,ll.llg.

att vi hnrrl"' c;ö.ka f'å fram ol;t ~cm;·ullemi; mlh•ko

:roi'

J.alltl.c;:;:.; i'Cirbunduenslv.t.,~

att rD..

fl-~!n ~.m

1Slöt6 a:i:;t on

WlliGHÅRIGA :wdaluin~:;.en Ban:munt:rä.dar

li~

.!'1·au~g

aki:;u~ll. Otlh

dan 27 på l::o:::..nerthuo~t. !:o can

4.

ho'I'Onfl pianokonsort ur
Di~on ai~igora

BaohD

a:n Mo:::s.rl8e:t'l$nad fc'f'

!Je~m

Gdur och

St~t

nr

3

4

D-du~~

n~.>"l.ii or'Y~IIH~trat'

h

oo11 Hayd:t.'Hl S;yn1foni rr 8&. kan l."inga
S't"au~E!:"ik . t.l31.

48 Cl 9lf.

ell~u 22 20 2:)

~.n·i~tnvling

ab.:llo u·i::lytafi bland.

åoeM Bkv.lla f'd1•3d~ em lUmp·

utfor."" ting c.v ruärk"t. D.;;!'..:öa

aU t te igfin:;

got·t

JUtH1

uppr.hg~

o~·d~dug,

h;n

att böra u_,})
v-a.~s.

d:t":brcn

ut:l.'örligt
tjl~..a

Ur nu

i: l :l;i

fe:,rnlug.

t~ok!l:\ll'\l -

b~n~d~.lt

t

ei;i;

'dfli'a

miner. lik:.:. e;ott aol!'. tt.ndsr-

utei.·botp..nd(~t

h!r, för-

1:~.,.ling

a.t.la nro1 vill do l te. kan d!.i.•·för

Dn bohö·.r1U L"lto

t:.'r d<Ji, alutgU t5.ga ncr-

kct .. 'i'vo~·:a al H.r:& hJ"co. utcu g tir elas i l!akon

Sl!

/e.nk.6'/./

jnz.:;:;1dubbn.r. l'(;r

J.iil'nplig utfornr::ing av do):;tn ba-

!l!s:11G'l%'1!llt\~n, d'rir

vill hör'a fc'riedrioh fitlhN!l" tlp3la Dc:Htrt.

•

jazzi'Ö:t'bul!dul;;.u fu·emöt.o kot1 dot upp ~tt !'örasla~

~Hlf.!l"t

snn 'tl.liJ,jl:!.g't. l'idon fr~·l til1 don 15

d'?loe:..ub'Zll." otår till tö~·.f'o~~-da, mon d~ mfiGtc

SZ!VO.MHÖSTlliNO. Rik:sj;J.~o:~förbundat inbjudo~

för

rö~tnin~

trud~e ~r~t

om

bandat bör

vilv~ j~~zs~~7o~
t•alro:nm~mdsl·e.

lag<m till utf.iv·aint:.
~,i.ik~rt

! rad till

om~

soro för-

g!·arnmof<mbo-

:}a."ll d~

flosta

könn3r till 11:::.1" -;;idigr-..ro c-:r.-

röGtningnr och förbundetr.

akivk~~t·

aemtlitP

fdrzl~g

b~nta

ve.ra inli:h mad{'t. Dsl;

an-

vändba~a f{::r·slag,~t

komm· e.tt 1Jolöc4a m~d on
LP-platt<!., c:ch wdra tröot: :.·io koJJl,:er ockoD.

er:b utd::.laa. Förulagem kan lö.m.nas 6llfJI' nlindas

till Gunn.n.l· i~o?·eo, Ve.dmaltJ'"ri.i~an

v::L 1.0'i'!.' I'Ä Ht;Tt:l'

15.

Brcm.-na.

/ styr_,l ~en
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Ja, nu är d.et claea för u.t·t aiitte:. ie~!B' klubbverksamheten t'öl' vl\.rstisonesn 19.54.
reontlis.cn 1;1kulle vi Ju ha tör&tat m~ :en ,jomeeasi on, ~d~
in·~s 'blov "nt\s'o't ,.
'"ju~jfl.m u, ·men den stora lokelen iir liknom i doo&nber upptag-en varjo m1\ndttg,

deu

o~ det bli r r 11t s~. ett "vo.nl1L1i" not o som ff.r inl €da. rnden av eo.mrranskomoter
detta A.1·.

V1 hndo hört oss fö r om o.tt f·': hyro. lilla. lok:llen m·~nuag6ll den 18, men a.v n~
con unleJnlr.::- va.r den upptaeen J~ v, ak.ullo bo}=u den . Vi fiok ckjuta p& möte·t
on veckU och :lat blir al~t~"

Plv!"ra.mot ko1:r.:er att se ut un:-cffr s-' hrr:

Kiiser.:.. or.· moderna. l:nrytonoc.::m.ron1ster
rr~r-eepo rt.

i l:;:.e

Pove k."laeza.r Or.J lb.ch och
Dnn1enburc-cr;,:onoortornn
Vieearligen !'!lr.1.-r.or den lilla. lokalen into s·'\ r~r~n::u, wcn \'i s.h.·jlle !ind~ vil.~
ee lito flor t:K:IJlcmrrar p-\ möten-:., b l. c.. n ·~e; l- t:. v del~, oom a.nc:lrc h:ua ·brum r
kOlTUTA p~ .)3.m;oss~ ons.
~om bok.O.n·~ hc...r ju f;voneke Jazz:tlubl:nrnue Hiko:!'c!llund Hin~ pltmora:t en swRel{r1rtoor1fl. !:u ll::1r :!et företa huftet i sorien u·t.k.onmi·iJ, och :let t!!.lnJ.lar om
hur en .~azz} lubb arbetar och innoh~llor r"i.J oc:h anvisningar t'll ny-~t. och e:;wlla
;.l u brer bet1·. 1'fan.:i~ klublnri:>~tet oci1 proerar.:rr.Cll.

3om num:rcr -t.··~ ~ eerie.."l hur plc.nor~te ctr. hilfto, in!"lchrtllan:io .fullt utform!lde
!"orslue ii1ll fr~r-ctrivllnee.r, sr,aon n12 ri.tt ', ·'f,P.C-tivlinear~. ocb ';nnl1["3. frli~
e-eeportor, &L"Tt evcntuoUa !lrtlru t i;"'llinest~rper . !U r!or hnr u~lyöt::: Gn "'l't:\•lincst · vling 11 d ·r ana. me.ilcmr.nr i do anslutna klub"oo.mo. f' r ko!!il"!P. :::el :förslo.c. Varje
i h•·:rtet lrl.fcl'l tf:vling belönas meJ on platta (minst).

Vi unmodo.r ~h'rft;;r alla klubbena medle:n::ar ott titta i ~ina R:ö1r.~.11or 01:1 det finns
n·lleon t:·vl1ll!, som o.nvf..inte vid n~f'ot möte, eller att hitta p~ n?·.:·o·t n;,-tt. Skulle
inte ft5re1aeet bli publiocrot i ht:ft~t, lir det ju ulltld brci ntt ha. till h~.mde
p' ett möte.

1111 e1at den

V'.J.nll~u

ramsan: t:om

ih~"e

att to. med l1 25 till

Vul

mö~t p~

mötet

StYl·elsen

r:ktl,

a~ot penn~ .
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lr det tid ttlr ett mHte lge. Vi triftcua pl mbdag 15 r.ebru.At•:l. tl. 19.15.

och le!cc.len ltT' sea vanligt Sturobcrgm.
Progi'Am!l\Gt
a.~t

u... nUr detta ekrlvea, int9 faatstllllt.
b~uda•

dot kO!ZZ!er a.tt

ll!cm

det ho.r fHrljud1.tGJ

pl en dsl twerroslal!.Dgar.
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Dot Vr nog on del Ball undrat c:a dot iöte skall bli jacsouion et1an, ooh
•l kau m•. tala. am att det bltr cm dal tillf'\illen till jaa sl bbillgoa •

SUndagen den 21 tobruar1 tam=en en jasaträft ~tt gl aT atapeln i Eekila~,
oah de •an •arit med CJm de t1dig&N triiffal",. 11co h&lltto 1 et-e> 'atan,. v3t &tt
man d~r h3r fH~ågan att ordna trlvl~ a~ankometer.
Prog~ t kazmer att innGh!lla bl.a. klcor1 4 frågaBport. blindfold ta l~
och jaauaa1oc. Vi boppao •tt li:lSngn av klubbena mudoel'mdo tlOdlcmmu bar
t!llfttllGl att t~lja ucl pA dCJDnA t.. a ... Am1ä lninps• keamor att tngna upp
pl mAnda€•
oocooooooooooccoooooooooooooooooooooooooooooooo~ooooooooooooooooooooocooooooocoeg

'l'anod'l

LUI'de.~

d4Jn 27 JMrl koamor J&u Society att tilluOJ.!Jllm.ns l!Wd "Many
i Wtby z'arlc anor4na dttns i tmm& lok11l n nr 1 d.l Y!. boai:Sk\;o dem fijr

algen ti . lOdAD. DA blit• d•t alltal ytterligars ett tlllf~llo Btt epoln o
ooh amt digt hj1ilpa klubbGn att tll in lit~ Glant&l' 1 kruu:cn.
§
~GGooooooooooo r.ooooooooooooocoooooocooooooocoooooooooocoooooeoc ocoooooooooooooOS
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På trade.~ i denn& veokn, clltol 12/2, ~~ d~t kon1ert till ~lkcn klubb~a
gUllor.

abann~g

~r

Dirig•nt

Wilhelm

Fu~~ler

ooh

pro~r~•t

upptar

r~l j~d~ T

Sohltbct't o S~tcmi nr 7; h·~oll
Strauao' ~111 Culenapiogwl: •ymton1•k dikt
Be•thO'fl):n: Symfoni m· 7~ A.. ciur
Do 1om fulb.l:" biljetter lwl rin~o. ·i;ill 8vgn-Erik LindgNn, tol.
/bmn/ ~11or 22 20 20, ank. 67. /jobbet/.

OG tleetr,. har Tål rodan upptäckt att
o

rk!

recon~ionQcn~otlr r~~

t1dnin~a.rna~

ltD

01

94

i tcrcdaga-

dl ju 1u:a:11a. P'.'osrem i allmltnhst 11pelat1 li'ftll !;& ontdagcn.
Dmnna gll..g 1ir emallertld data num1·~t utbytt. DGtta ratt Jrunna l!iaa reoan...
licnen l ttSrväg Ur myakot praktiakt 6 dl mall alltal 1 god ~id lro.n lit> ettor
'Y&d

man

~all

t~landen >

tyoka. ooh de•autan undT1k0r

oom tuneko lnto tkulle anae1

~tt

c~

undar kouaort0n gUra

il taut i don
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j·ntHeen kommer det som manea av klubben medlermar vnntat

p~

-

JAI4S~SSION

oob ilet bl!r m'mdaeen den 8 nare. Vi börJar kl 19.1.5 och lokalen är
aom vunl!gt stureborgen. Tac gömu red n!era •giisteo11ster• .
.ilet var ltmge sedan vi hade J9JI!.. con dörför Vf'!lltar v1 ocka~ stor ans1utn1ng denna €".qfle, apeo1e1lt av dem, som inte varit p~ n~eot klubbmöte p~ llln._"e. F'ör ett par ~r ee:ian hade vi en •r.eJ.lup-undersölmine•
1nom klubben. varvid ~tsldlll.,oe. förklaro.da Btt vi bo!Ue fortartta. med
jamsessions, eller till ooh mod ha dem oftare. Att vi nu inte kunnat
ha jam p~ ett tae har s1na. apec1alla. orsa.Lter, men l~t nu oe att alla
kommer ni:r vl lyakats t ·". lokalen.

l.)onna kallelse kommer ovanHet t1111et, men det beror p'\ att v1 även har
ott brAdskanJ.e iirende. Gonom vtilv1111ct t1llmötose~.ende fr~n reJ. Liell•
ström p~ .;;:;~·Ji.lw rr vl 1 tillfälle till f"örhunJsbeställn111€ av bilJetter
tHl Count IS.sie'e konserter.
Vill .:>u beställa biljett, rine genast t111 Gunnar Noråe, 26
~en-~rlj( L1n;leren, 48 Ol 94. .i..en, com sa._.ot, det b~dsknr.
Väl mött.•
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Vet blir m'lnjagen den 29 care, och tilien lir som

vnnl~et

19.15.

Pro,;-rarnmet komn.er o.tt om.f'D.tta presentation a.v nyutkonmo. skivor. .r.:nineton•
k~seri

( 1941) av termart 0:111nder, fr-\:;esport d la 1112 rE;tt •, samt ytterligare

n~,:ro. pro.r.:rampun.icter,

s·~

som al!:l utrorms med tanke

p~

('OIU v~rt

att

niistu t1äte

trcv11c1; och omvii.xlu.nJe som möJHct .
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J:"'redeeon ·l en .26 ters tir Jet k:lCLaa1Dkt pfl. .i.onserthuset 1cen.
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pror-rom.ot

at~r

Symfoni nr 5
:>ymfon1 nr 6, z'-dur { Cbstorulsym.fonin)

ProkofJcv:
'Beethoven:
~1r1~ent:

Om Ju

v111

e,.

~e3n

Jixon

rine t Hl Dven·irik, 48 01 94

I.ördQeen den 27 r.nre id. 20. 00 unorJno.r Jo.zz

(22 20 20, nnk 67)

So ci otl~

tillcarmnns t1sd •.uny Xocea

i N;·abypo.rk :inne för att ettirh:n ekonomin.

Du e om spelar k:on;mor vin

..
t

o

Du som dllnao.r kornmor vtil .' ?
h~ör

ntin:nre upp1yen1ncar rlnc .Sven·Brik

•••
msrt

uto.nf"ör Konaorthuset f"or ett par kvällar sen.
- Vt:u hur

\Ut t

't

- PA Konserthuset.
- Ut'-. hur w.re?
• Jo, de va bra. Ä drottniQ..'"'6n va dtir.
- Jass\ C':\r hon p~ e,,nt. lD.ru no\,:ot proeram e" kun jo. t.!\ fluE..tu pli 't .
•,.JaJ du, vara Beethoven, Ja troJJ.e're w Count lhsie.

Väl mött pl't möt et
Dt~rcloen

•

JAZZ

SOCU1'!'
BOX SO
1L>INGO

att '11 see ett tae igen. Denna g.ll.ng bllY" dcrt p' n tisdag, den 'i!'f april.
Anledningen till att v1 m~te välJa en s ~ian dat" r att lo~len är upp•
tagen alla ~ un:ier resten av april, och . bar w.r1t tV'tlng'IlE1. att
ta don dag vi blivit erbJuina.
Vi hop~s dook att det 1nte behöva r- vUla n-\:)n . 'i ~r1cheter, utun att s~
~ som

•

möJlie't av moJlemrro.ma el\nll

l:ru.Dna.

rr.ed p~ mötet.

''1(.

ko!Im)r denna c~ng att ee ut sA. b.är:

Den

rr~tiska

l':usikallekt

skivan
ko~&ord

o.v

~·ven·

..r ik

•.stt bluea-ryok ". EllillZ"t on· ·urien.
Anders KliD€' kP.ee.re.r on Px-u

•

kommer, som de tleato. vet1 at-t c''- lV ett.. oll' i
alltR-\ tredae• ördee-acsnd.ag. Vi konnor
J:".5tedem som vill vr..ra ~red dtir.. Upplyan nc,ur ?rn rUtt
Nort\e, 26 SS 65.

Eerwald

.1.

rk.öping d.en 7•8-9 maJ,
t to. upp anmtU.n1ngar av
zt räffen Himnas av Gunnar

7 r.aJ. De som inte tänker
!\ pc\ ~neerthuset, mn

att utnyttja. v1tra konaflrtubboilner.n
rosa t111 Norrköping don daeen, ut"Yi

ringa. till Sve n-ErH; 1!8 01 94,

Pft pro~rrurrnet stP!.r:

r ( Ie nnt1n)

Jfo.yJ.n: SY11fon1

P ~ uok~
~'Jajkm, ak 1J. r t

fu. rtok'

ri -errt: fixt
Solist: G ...., •

JJ~

f •• ,

t

u

nr l, b•moll
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Den 17 nnJ,
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. ... .., ~JC: lit C.Oiir*
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ty <1~ ttr det

Vi börjlr ao.n vanHet kl. 19.15, ooh tllz on ,.,a
före hel- ooi.

!I'ill denna

•

h~dvtim!!'!e

rran

GOn

.Ju ret 10

iiumlac.'lroa~ta.n .

c·flne ak.::l.l1 vi konta.ktn en hel dol

or, ccb
lilla

Vi

re r

on.uJti 'ict o.t t

fr'\

p.ltmi nna or.1 att ko rsor

a.i<.:lll vnro i l srnJc. till Jcr.

mycket ator.1 ooh det ör j u

rr.ö t

li"lcntn
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i
r

prleer oo• vi

~til

o~

ti.Cnin~rnr

15, alltRl\ p" lö
fi~L
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c

Ja, go 'fbner. nu bar tiden dr.Ult ivlig oä

klubliDUte. Det har mAnga. glngor

~d~t'

'h'unp& att &e

ca1 om efter nAgon

glendo trlD SkandlDa•iak&

c.tt

p&-60

BmWl

Musikt~rlago~

U!lclt: r

don

framme

ni.t'lilllat~

hur

d~t

~tt.

s

ho.r cll!rftst' •o.rit

·12ndinaviek<l Muciln'dt·lago~

fllbr:,ot av va"~tugRtan/.

pcrt0n l(eoo

rod~ !~l .

ordne.r mod miltipp kl. 19 .00, 19 .. 15, 19930 ooh :2\l.CO Skulle
br~

v·~

t1don.

urön t. sig.

'Klara Vllatru Kyrkoe;a.Ul. '7. l$,.g,

det

v~.(

lok7l.l f:Sr dcrf.ta mttto, ooh te.ok • ·a'l."G tillmtltea..

mlblda.gtDn don 31 ma,j Id. 19.00 pli

l det hueet Kr det emall&rtid sl ordnQt

oäao:agono aiotä
att fl byrt-· 1okn1~n p! fH;um-

~1 ~r

~v~rt

v!l"(la v:u•it

borgezt, oob nu itr det upptagot varje cbg

y

'l

!

18.00, varfBr Tl

ni{~on t~ raa.uM·~ e:&~

att rtnga 11 15 Qo~ el kQ.!IIIlor nfl.c;on oah Öl."~t:n l' porlEln.

-

Prograumet b8rjar •,;ed en"myliltisk eki·.mr.: Pov<l fOi"telii.to:- Elling·;onvrol.·i
hu!mit fram nA.g011ateno pft 40·t0.1Gte bt:Srjnn. g

, cm.1 ni." hac-

blir (et an tl.tvling d" P dot gH.llol'

a.tt

gieR rätt pä 12 dumma frt\gor. En "kritiker.... t~ol " 1''1jor dtirof'-!;oro, oob d:m utlcylnar
•

väl ecm vanligt 1 Jn vild ooh oh&Zllll.d d:ttJkuE:r.Jion. Vi s~..e har

ka:ama och prata om Bix.

F~rmodlig

n Ur dot

utau fastmor tUreg!ngstmmnea pA trumpot
Vl her on boatlitAd

~&m ala

av att dr;t
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d&t!UUl

g&ng.

~t

är ju

med gam,.& ekulder till klubbmsoMl, mal;:

t;.lUl

pA.

JSa~tt•ad

e:a !1 " dfill tt,. llubbeno

· å
lf\-~

Dchlg ·o

lovat u.tt
ot gUlle l'~

kun

t.illl:..runv t Beidsrbeoke,

tltt njuta aw tmblioken av pll lHnge, w, - n p

Paeaa dUrfUr pli

1 ol'

Ro,.r

jrne•

Styrol'Jcn

ar ooo v\ inte

toue elle1• pfl. Vlllllig3.

e~t t tnU1k-'t

nu ·-· t.o

~1dl(.r

ti11!1ili.• t:,t.t

e:.:;-ca avokrliolm

ö:r

t~:i.ll

mHt~m ..

oig

A"f,.

ett b"atka

00:)000000000

~8~

.12 u.. ~

888

8~8 ~~~
888 888

8H
%8
o

0

h!l_

tt och

C~:-1"[;

n. n ..z--3~

år illlge at·t;

verttarunheta~r,

• ao rarens viJA vHJ. vi spar?:B.

B;,sv!':rU ·hc·torrl!.A. r;1

ohcon:;ans

~

_y...,L~_r

dor i b Jt .!ilubrenEJ l O: o

i

o888ooo8

e

:Le r

'11 klub'OO.f'tn!lr igen. Vi inle··

888 a a z
888
88 G O O

88

t

Öl

l

vo.r lic,t J:}. l5 .

tt

... o'

'~ra .lt. ur llX.l
l.

IIIÖ

i..t

· llJ.s ti

n

t~

n

...

•

r.,

V'r

~..t

l

.o
J-" 1

r e. ;

n vi
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Hu~osson

Kurt Joht4'1sson
Sune Jollo.nsson
.tl.nders Kl1ne

(Hedereolu!'ol·ande)

lo.reson

!ng"F.l!'

hane Lidström
Sven -~rik Llnde~en

Gutmur No!'åe

:ivo.rJ Odhra.rrmz·
lenn.r:.rt Od11.nde:c

P.olf OhlsGo!.l
lhns-Ro!Lud Orr:cnit,s
lie.'1zy hih1.m
1..!1. I'S Res·oorg
Gunn~r

von Sivera

Ka.y iielan.:i.el'
Leunart

östrom

Nu gäller det o;t,t narr.:rnnsllt·ta. eu ny Jlc

~'"re.:ftS.g

c'tyrol13e för

~

li~en

se\.lo.n att

lic·~

fo.f,a.:le kuverte·i. utun Hi:nnar

VI

1E

a·

l

u att l ämna valsedeln vid

w.l t . Om Ju inte

~~"Jet

t i, 1 :r.und för e ..

t,

korarnn:le verk..

~et
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Je., sR. t.r det daeS f'dr ett klubbnt>te ieen, ooh även denna gAne; blir de1
pli. en ti~ nämligen den .S oktober. Vi t~r noe t.ö. räkna med att ba
vRro. mutan p~ tisd.aea:r hela. hösten, dA Lidingö Sobaokk:lubb bar bokat
lokalen f"Or allo. mAndfl.B'B.r. Dat är Ju inte sA l~lig-t att be. jo.mseesion
p~ tiedage.r. varför v1 ~ tacksamma för alla. förelee P" Himplig lokal
för dyl1ka t i llställn1neer, som är ledig pt\ m~dt\f'kVH.llar.
Denna. e-~ne är det en del nykomlingar 1 v~'r krets, s~ det är kanske pit sin
plats att berätta en smula om vo.r, när ooh hur IJIÖtet e~r av stapeln.
VR.r klubbloknl heter ~ureborgen, och don lieeer vid sturevl.igen 75 pl
IJ.ciingön. l.ötet btirjar .kl. 19.15. oob tr~n stan kommer trb.ll dit med linJe
21~ som ~r trf.D. llwnleg~.n1Ag8.tan lO minuter töre hel och bo.lv tlrr:ma. Vi
brukar lUta. m&J den voen som g~r 18. 50, eller om rm.n inte hinner m~ den,
kl. 19.20. liAllplatsen heter 18e'eeb1, resan kostar 45 plus
öre tillöre
= 9.5 ör&, och överg-§ng fr~.n stadslinJe cäller. b"'r"n h~llplatsen konmer mn
ut pA en väs som nnn f'olJer ett st,-eke ~ höger tills ann kOlmler trnm till
sturevfieen_ varetter :mn f'dljer denno. ett htmiimto.l meter At vt:nster till
Dtureborgen.

.so

PA mötet t"dl."Skor.aner !"olJande prozitlmpunkter.

Ell1ngtonak sm~bandsJazz ~dra Blantona
.K..8.aer1 ny Lennart Odlinder.
0

Rond 2 i s8riet~esporten. (madtae penna)
.IO.ass1akt insla.s"l lia.ydn 'o symfoni nr 103 (med puk:Virveln) preeenters.o
e.v Pova Eriksson.

I m~ av tid kommer exempelvis en •kritikerakola• eller dylikt att
ut f.yll~ pl~oe_'l'flm!TIOt.
l!"'"or nykomlint"'9.rna kan vi aessutom taltl om att

n. under

kV~llen

b1"tlko.r drioka

lal.fte (eller te). vilket betinear ett pr1o c.v l: 24 1nkl. d.rlcks. V1 är r:J70kot
t:loksamr:a om allo. tar med sie Jälmn pancnr för detta änciwr.Al, åP. det annars

ställer till en

viU~1g

anssa tzv.ssel

m~ vtixolpen..,ooar
1fr~~.

f'dr den som tar upp be•

ställnineoroa ooll 1nkassere.r slo.nta.rntl

PA törre. mötet "faldes f'dlJancle styrelse tör verkear.tlets~ret 19S4·S.Ss
Ord tö rand et,

Vioe oro f. t
Sekreterares
ål.SSÖ11
Proeramr~:

&vi sorar:

I.ennart 0st bo ~g

Gunnar von D1vers

Gunnar NorM

Sven-Erik Linderen
Pove Er.1keson ooh Lennart Odl1n<1er
Holger Hugoasen ooh An.iere U1ne
Väl ~tt pil mötet

styrelsen

- sy

u h.

klub 1t ·•

ooh .

li~v

-sr
F'or att höe"t1c1ll['il.Ula. ItimoDd..Qoeen swnla.8 klubban tiad.ae'en dan 16 novfirnber
tl. 19. 00 he.rm:a bos vAr nre klubbkamrat Kai Braa.tbmtt De Geeracntnn llh 3 tr.
Om det till även'fifnJ torttal:fmde finna klubbned.lernnar utan bil~ ~r det bra att
· ~ mecl ,32: an eller 42:an (mot· Gärdet) ooh etiea av vid Bl.anoh~tan eller ta.
. 8: o.n t11l ändhnlplAtsen.
P;l kvällens· proere.m

et~r

f"ol.)ande:

Fil nyutt:c"'1111el'l bok om Jsll7 Roll Morton prementeras av An.iilre &llng.
Serietr~eesporten

rond 4

.n. Jam ser.slon td:th Eld1e Condon •s All stars tee.turine 1'be Great Bdmond flo.ll

Sjostakovitjs cellooanat 1

d~ol l

presenteras av Gunnar von Sivera

Pl.aceringarna. bs.x· hunnit ändra sis lite sedan förra ~neoo 1 vlr
s~ har eer toppen av resultatlistan ut etter ·bre ronder.
Bven•Brik Lindgren

Lennart Odlinder
.t\nJers Kl1Xl8
Inre ·Resber&'
.Iå'itt ·strand

Pove I::rlkeson
Gunnar Norile
BörJe Anderseon

17 p.
13 p .
12 p.
12 p •

12 p.
11 p.
9 p.
6 p.

Vl.i:l nt3tt p~ mötet

•

soriefr~sport.

( ooh kom 1h~ adressen>

styrelsen

Söndae

den

-s-y

28/11

bJuiet· vJ\ra. kolleeer Jaza Cl.rale ooh olub minton (f.d., r~or;rvill~ Club)
p-\ ja?.zträff.
1'1"~!.1'f'en

börJar kl 12•.30 och programmet ser ut sA här:

12 .j o S'.d.vnrtt
13 00 t.()tet öppnas. Ett mr sm~bllld presenteras
l.J,. 4o "~. Jellr Roll Q • L!t tarärt ooh mua1lgl.],1ekt draua 1 en akt
av Alan Lorrax. översättni~~ fr~n ~elakan av carl•Erik Lind
er<:n. Faraoner: !lr. Jelly Roll (JBzzens uppf'innara·l) BB.l4t en
del a.nJre. underliga fi:urGr .
Reei: Oa.rl·Erlk: Lindgren. Prod.uk'ticmt Rab~ & 3Jögren
Omkr. 14.15 J1etr1ktsmä8terskap i muoikaliek fr~eesport.
l

•
•

15.30 KJel l St6noan blindfoldtestas.
Jamsession till kl. 22.00

lomlon är Jobanneshovse-Arden, som ligeer vid Bll\strtvlif'en 38•42, l:hekade.
:.nn ltter Jit med tunnelblne.no linJe 18 fr"n Slussen ocb etieor av vid hiU.l

platsen B1•1sut. Al le. ja.mlye·tna tar naturHetvis med

si~

sina instrument.

•

o •

$

1 l

12

~

• • *•

o •

~

~

• o • • • • • • o

~

~

$

•

•

o

~

d en

•

*• •*•
~

o •

är da.t\111 för näeta klubbmöte. Ettersom det iir sista mötet för .l!.ret kOlliilar
det att bli testlignre än w.nli~. Lomlon är aor.1 wnliQ't stureborBOD1 och
vi bör.j9.r kl, 19 .lS. Till dem eom ~lter ep~rvu~ fr·~n S'W.n vill vi ft'tlr.lföra
önekeL:i·~ l.srt att sA r:t~nca som har rr.öJliehet d&.rtill ll.ker med vu.cnan som c"x
18. 50 i'rAn llumlee"rdsentan.

Proero.1nmat denna

~~ l!r:

S tc.vorlter ur Gunnat Norlies skivsamling.
iiur eiok Jet mad etatab!dra,eat?
Seri. efr~sporten, rond S
"Folkmusik 1 .)'lzzon•, kt\a.sd av Lsnnart Stenbeok
Poves JUl:rebus
kcod InJieo ooh lite annat. Gus pr-atar Elli~nton.
ReaUlft..atUstan 1 sor1 ef~eaporten har efter 4
sven-~lk Lindc.,~en

22 poänB'

Lennart OJlinder

16

Pove Eir'Hceaon

17

Brik S'tra.nJ

L.n..!era Aling
Gurula.r Nor6e

17

15
13

ootf!~neat'

I.ara Reabezg

•"

Gunnar von Sivera

Il

BörJo J.nctersson
Pehr sc;uerrran

•
Q

JEitta utseende:
l2 poäng
o
ll

Lennart Gustafseon lO
stie llöebem

•

lO

Il

8

Il

7

tl

Ettaroom det nu snart är Jul am vi vara euälla. Vi bifocer en lapp me:l ot"l
D1lfiiJnlll\ o oh om Ju to.r meå .Jie dan f.P.r ~u 11 Jazz Boa i et y' a mystiske present" .
Väl mött dan 7 deoember

Btn"elsen

Jan. 1:955

s~ var det n7tt dr ooh en ny atlscme 1 Jo. z Sooioty. Vi börJar denna
mod ett kl ub~te pP. stureborgen

tisdag dert 2S Januari
och vi

litter

ic~nc

aora vnnlict kl. 19 .15.

Procrarr.:net upr,tar denca. ~e f"olJand.

punkten

Lennart Östberg k"leera.r om GcClClnnnskivor nl nl.drie hört.

Ivan talo.r om favoritskivor i största
sroan sifl!l 5 fo.voriter.
SeriefrF~eaport

nllw~~t

ooh spelar

rond 6

Elli~ntonsk smt\tnn cjazz ( ad

la.nton)

Vi hop u e " en 11vli.::- o.nol u 1 · t 11
EJO~~rtnrtcn ooil att a.llo. tar
med si Jt.ilnn.«l slantar tHl f k!lt (l:SO ör kllffe, 1·25 för tö) oomt
v, lväa aJe blyertspormor ell r brukbara kulerotejiton för aer1afrl\ce•
Oi)OrtCl •

... Ii

ln n.:-er. i aer1efr"ces.::>I

ven-t:rik LinJ..,"T
ove Eriksson
Lemnart OJli.nJ.er

Il

nd rs Kline;

a

.L.Saee Resb rg

"
l

Strand
Cunnar Nor~a
St1c nbc;:bere
wennart Gustafseon
Eri~t

•
Q

l

von Sivera

Il

Pehr Söclorrran
Lars-Görun Ahncll
Bör Je hnJeraaon

Il

Gunn~r

Il

•
n mot

p~

mötet.'

PaRila väl de neata vid det b1lr la,et btirjat mlaatriS.ta kalner 1 alla tall
Jaa& Soo1et)' att 1 nnllg ordnillg aYhllla ett m~ l nliata neka. Vl ha!" hatt

aton lokalavårigbeter, sl d\irtlSr kCIIDII8r deJma kallel• d. HDt. ~"Uteada.c
blir den hKr glngen mlndar; oob Yl lc.-er att l&'nlaa pl S&ler, n\ImU.gea l
Sofia UDgdc:.aglrd, folt\mgagatul 119, den 1W2 kl. 19.,•
.De 10111 lbr apAnaga tar lbaje 6 eller 9 och atiger &Y Yld Bratagatu, oob

tortaktter Folkagagatan e't't atyob 1110t tullen, al ll.:ger lotcalen p! riDater
hand l ett gult 3-vlnblgabua t. en 1lteu park.
Det preUmlD\lra progi"UIIIet ..r ut •an nfljer,

~

Yl reeel"ftl"&r osa

~Hr

~rt.Dp.ra

•Danden enurrarW
laaM PerDe1d spelar upp Dlgl"& a• absa balldupptagJl!Dgar.
•The Jaaa Soene"
Stt wsikt llk1Y&lbaa aY ltormu Gftll&

•
•

Serletrlgeaport rond

7

ADdNa Segovla

Vl hoppaa att medle:umarna, trota att kallel HD lcGmDer Milt, inte skall ha
evAr1gbeter att nlirwara, och

~skar

VXL MÖTT P.l 86DSR

HUr upp, pllle klubbkamrat.
Oudapn den 2 mar• kl. 19 .oo kallar
JAZZ SOCIETY Dej till hillDantrade i

Sotla t7b&daDeg6rd, Fo11NDpgatan 119
p& StscSer.
Anled~Wsgn till detta orl8daga8te
81" ett oelebert be8Uk pl klubben.
Del1 OlDdebatterade janabgtreataten
BjUrn Prner trAD hmd glt•tar o•s cle
lmUle oob bar lOY&iJ att liga tra
sina hUgat peraonl lp ~punkter pl
aktuella jaazproblea.

DesautaD har Yi till detta r.aUte illbjudlt
Premer• ttsrete ooh argas~ opponent,
red.eekr. Carl-Erik Ltndgnm pl Orbtetel'-t
Journalen. Reaten kan Du •Ktert tUnka
Dej 8jli1Y.

m

Klooka 19.15 exakt g'r A.ttcmde roaden i
hyperspiUmaDde HJ1,.etrlge•port aY
etapelll. Ltmnart har i ttsrtroeDde lOYat
att det iDte ska bli orglar den hllr gbgen.
s& det ~iUler tör eemtli;a medlemmar att
kamma i tid . Bj öm Fremer tar tlll on1a
kloataa ltta, och rid elft ab. möt<tt vara

dr

&Ylutat.
VlU mött pl. Sader om ODadag

Det ilr ........ Tlrklllal~

lDw:l

btrUftr

dra . . . . kl.
all •piearlvn

eml2lar

oob tltYliDgalwr
pa•sar JAZZ 800Dtr pl
a~t bUla 11Dauett
lam!D&Dt~.

PlatHn blil"

BCID

'ft!tligt

IIlDeN

8of'ia

Ungdo:~agår4,

hllloa t114agft

den 19 april ooh tidpUDktoD 19.00 - p1p.
Vln. programrAd bar llt1t llllDp plattlgc men har mte deeto ain4N

l;robta plooka ihop ett drpigc1S program. Sl hKr har 4•

t~ MBI

P• teaUiga faYorlteJ"
... Erio Sti"UJd Wezo tritt ur hjiil"tat ..
Serletrlge~orten

.-purtar in pl rcmd 10

•A 'l'cme Puallel to Harlea"- ett cadtabtorat Blli.DgtoD-nrk
- apelaa ooh kCIDZIIC1teras av tennart Odllllcler •
llaeatlk•12 ritt•
- Po,. alltter oaa pl det bala Dl trlltf'as rl pi.

S~der

oe tiaclag ..

Wl mi.Stt med epe"tlo.dtt pennor - tungor • ooh gott bumUJo.

•

Styreltcm

JAZZ SOCIE7Y'S LILLA VÅRGASK
{ pro jubilo )
VAren kommer.
Vintern lommar
snopen bort och rikedomar
utav alla blommor blommar

pA en f~ng.
Staren s1f 1 holken ru8tar
alla fAelar sit förlustar
kvittra, sjuoca. Därtör pustar
Puh sin sång.
Ja, käre klubbkamrat, som Du silkert minns, bastämde v1 oss för a ·t t fira
den s.k. v~rens änkomet - och dt!nned J'azz Society's säsongavslutnlng mad att remenaamt v~rgaska en smula.
Vi träffas 1 detta villlovliga syfte torsdagen den 5 maj kl. 19.00 p~
Drottningholms vUrdshus, dä1• vi har en trivsam bitrna reserverad för
oss. (Smoking not allowed )
Delvis kommer vi ocksu samman fBr att förrätta pr1sutdelnlnc till de

tnppraste kämparna 1 vAr konditionskrävande seriefrigesport "sju nv
sjutton~. Klubbgrn~mofonen Ur med so~ vanligt, så vi kommer sakert att
f~ en "mysig" kvilll l f1 n ~aamal klubbstil. {Dom som e'V. tänker jamma
1 skogen medtar Grova skorJ

Sup~n kostar ätta kronor, och för att få vnra med bör Du r1Qfa till
Sven-Erik Llndrron, tel . 48 01 94. och anmäla Dej senast onsdag kväll
kl. åtta .

Dom här har chans att fä lerrt>kar 1 pris:
<48 poäng)
Sven-Erik Lindgren
Arrlers Kling
~~~ ~ ~
Erik Strand
Pove E rikas on
Lennart Odl1nder
~ ~8 :: ~
Lennart Gustafsnon

{'l " }

Stlr riögberg

Ounnar Noree
Gunnar von Sivers
Lara-Ctsran Ahnell

Då trilffs vi

p~

Drottningholms värdshus

p~

( 28
(28

~~~

"
"

:

)
)

~

torsdag. Var sA välkommen.

VI

SÅ.1'1'&R

IC!liO

hösteä.So.ngan m5d ~ ~te mAlne~ den 19 september
kl. 19.00 1 Sofia Ur.€do~~ro. Fo~tnn ll' •

är l\rsmöte ooh en etyralee f'or d~ koarnnde •~n:IJc•
utses. Om 'Vad som ror d~n saken kan
läsas p~ det blad mei w.leeiel, som b1f~s tlll D.lla

.Jet

samheta~re" skall

1::edletm1r•

•

•
•

som t1·or att 'ii. e.ialll k\mnU eissa l2

rä:~

Vi hoppas att allo. medle;::.u:ar ha.r eller sk!lf'1'ar El~
t1llftille att vara. rned p"t r:Dtet. l~lltst\, vlil mött
i säaonestarneo ~
styrelsErl

•
trättas v1 i;on . .Jet ;:r o.llts.l\ dm 11 oictober, och
lomlen t:r Sofia. tJncl;1ome!:'·~l'd p~ ~·ol~~tan.
iJ.oolaln 19 . 00 ~.. r oto.rtcn.
F-orutor.J rootert::.n.le rorhan.ll~si- ren.ion
n.ötot ie.ln vt dt.n hör C"'nc.oo bJUia p•'

fr~n ~rs

Foo tcworltsk1vor ur LonDart OJ11ndors
ät.1 vhylla. •

.t~eöron !lvenne (nederst t. v. ) har tar."! t p~ ale Ell
bister mln och s,?linnor ueonen 1 U1e (Ja. Just J la )
ooh frAenr: Lur Ju bet~lt nv:-lften':- l.o.r .Ju inte
:..1ort dot ek3ll Ju 1nto :-lörrun bort ntt ta. med Jie
:len dfr alanten .Ju nuturlictv~ EJ lQC't undo.n 1 hög re
b~'%'·~11\da.n Just för detta Findar.J·' l. !nr .Ju f.'lör.lt att
lä!"tu unJa.n pon._J?flr. Ja j :l tAr Ju förstAs 1n['E:lt Wlllllt
att f'Öl'O. ön att :.~ pA sto.r.:pon med L 1-r'i-o.nllieen1~on
ellor emp1re~onJylen.

Trots jen fruktanovGr.ia hot elsen hop}'.Xls vi pr. en
vvlfylld l&knl och c~eer j c rför

Styrelaeo

&\t

Yil.Ja. en ~yrelso för yark6amhetaarat 19.55-1.956, ooh

p~ ~ sU.t;t

aom -de seno.st.e

~en, all~slt med röst~r.

4.6\ ko:r.mer nftt ~ till

Till uiedlel!l:nm:t.s leJnlnlr n~mner T1 bär eblil vila som nn lz'mebar de olika st11'9l ae.postemo_· eom namn~ plt Jazz 8oo1Gt18 mec.lleli'IDU'.
D11'f8.1'8.ine &'tyrelse.

01\Vorars:t.el

no·e

o%dt.1

SGkret;etara
··Kaw.tan
P~~
IOY1BOI'Ol"l

L&zmart <,nber!-

Oozmar YOtl 81ft1"8
Owmar Rorila
~ea·Rrlk

~en-.clrllc

l.o.n-Göl'Wl Almeli

Börje
~

f4n4!AD
Cmuar ftoTie
Iwn· l
()Sbftomar

~nåersson

r Anderseon {Lillebror)
Kai :8J:Oathtm
Pa~loY PoYe Br1.k88on

Snn

~lUDd

.iieozuut O::t11ncter
Rolf Ob.l880t'l

uana-Rolaai

~men

Lelmart <Jaa Otts1ahecn
lians liederbel!;
.uo~r· lioee u~con

Vt 1z UöebetW

lAnr Ie.q Re.sbe~
L6:Dnarft Ro&tl.lldsr
Ct.lQ%Jar YDD s~vam
~1k ~1T.I.DLi

Pebr

r~e:mnn

KaJr iielGl.ld.&r
Lennart l.etbe.t!-

Gm!B Johc.mlson
~~e~

~us

lienry IBblm

138rt11 !rito Oebtus
lesse '1tnnl \Dl

·Oum:Jår

Ltnd«nm

Par-Vlaw ~n o® ~ ~Uodor
iio~r ~DSOD Ooh ~n .U1rc

U lng_

r.~ next ps d8tto. blo.;1 flmwr Dn &b va.l.Dadol a'ti" fYlla J. ooh Ut! usr /&1YOtf1s
c till at-t d.et blir. C!l1 Yerkl~ s1Jleiaaft1!- stn-alse. Valsedeln tu~ mGd. Jl~
ooh ~r p~ möt ~ t".en · akUUe Du u. n~ o.nledniag w.ra Cörhlndrad a'" näl"ra.:ra
T!.d ctetta. laln ~u lir:.d~ dal~ 1 v.lo1 eenom &tt efilWa SGteln per ~ ·uu Qunne.r
l'forio, Vaå.rralm:!!GQ l$~ ·Bzo:wa, BOl:l ~Å& la åeQ 1 aln bmvl&Ja SSi:ISSt ~
(ltll 19 s•ember. ·
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Revlaore~t

•..••••.••••.••••••••.•••••• ooh ••••••.• ••• ••••••••• •.•• , •• ••• ~

m

ny lokal har vi att bJu:ia pR. t i l l nästa möte. Detta
öeer rum ph yfglda.a: den 31 oktober, oct. vi träffas

som vo.nlie-t p~ Sofia Uncc1oms8-'hu, men denna. c~
i ett rum, som kallas "XJärhovet" och li.a;er höest
upp i buset. Tiden iir son va.nliet kl . 19 . 00.

Procrammat till mötet hade vi klart, men en a.v kAsC:Srerna
fick förfall, sA. proel'Wi'met ö.r under onnrbetni~.
Att vi eknll
höra Gus fem favoriteldvor ä.r .iook
itla rt, oon vidare f1\.r vi ~ra. belro.ntskap med ~obs
•sonat för eoloviolin", som kommcnte~s ~v Pove.

f"

Lsnno.n skioimr hem plattor.
För att visa. o.tt han inte helt har e lömt bort sin
klubb h!lr termart skioknt hem en bunt fi:irem ~
platto~ oom kommer att föraäl~s pA mötet.
Där finne: Billie lioHdo.ys .Jetour aheo.d m. fl. (l· ex reserverat för Gus ), Colarnn iilt:Jkins me.:i u.iles oob
Ka.i ,;lnJinG Clifford Bror:n t.hs a:1ble> med Zoot Sims,
Gerry r..ut l1can Q).lifornia. Conoorts, Cbet lnker
iliscmble I & II med arr a.v ckl.ot: I..ontrose ( 1 första.
hu.n.:.l för :Juno och Stie ), Lestor Youn,z (hoJa. Fove
m. fl.~ Dob Urootmeyer ~rtct (l e>x till St~ bl.a
Dud Sbo.nk und Tnree ~rombones, samt en special sak
med Ben .. ebeter -\t ~rik.
Priset för dessa. nyu LP-plattor ur 8:- per styok.
P~ m.~nd.ae

var det all te-\.

Vi.U ni:>tt !

St:•releen

ss

Ciety ... a~

w.r c18t ~ fUl" 8tt klubbalöte !se. K miad~W dE 21
november träftae .s. pil Sofia 11DtJ1~rdt oob n tar -.aa

lokal som C6na ~ alltal "!i!Jätilovet• 2 ttappor \WP· Vl

börJar kl. 19. 00.
ltll!gt \11.11 berrnr p~ med4elar fAr Y1 bara .ADler

~YOr1takiTOr. PoYa konmer a"
llnt: a., n~ ela«t ooh ter

etttta osa

tJ.n

p~

11iJJII

4ot bala mlll • MY•

tlaaeie.ka 1nalat"ail

811ll&:r

Q:111nder, eom lAter osa böta Bolero av Bllvol •

laman

•

Svealika Je.gllkl.ubbamu B1katörb'ID1 bar nu ut;•

kouln1t m81 eltt förata
o

ett t %7Qkt

m~emeblad,

nU~DZ~er

av ct.Jasstimn•,

som är •

eftert"olJiu'$
till det eteao1lerede •förb\lldtml'"•. lir. 2 lJerODae utkonma i börJan av 4ecllllbsr. oob 4S.
eom bar D~ ~erl eller nfteoa aktuell notle,
eom l~r .te för lntts~ t ticlakrlftttn. laUa
VlnclA ele tlll Brik st zemt.
Fr&. t'orbmll• h&r crt;t ~M~e m.wtel&D4e &D•
länt. at avtal bar !'Jon• med l'foNS.e• J..ual&•
tzsrl.eee'O att medleDIIIal' t1llb8-.Me 8JR alrall

konma 1 ltnJutaud• aylO l zalatt pl SIUIDOIGD•
skivor, som ~pla ~ tinan. In tameättnlrc
Ar <1oot att .t6paren kall uppria SU].t

me41-·
e."
tillbaJWtbll.la
de mallenrar som inbetalt f'orb\mdeavrtft.
ton,

aom

n

auasut koamer

Väl ~tt p4 m~
~nel.aen

Dea &T med1C2llll&I'Da

al lb&o

ettertr~ade

lo-lratestea
kaner att gl av stapeln
ctaeen deJ: 1 deoomber
kl. 19.00. PlatiSell tur
tin.Ddet Kr Rest • Gttta. Gille
ptaD 7}. sea tilltugg
tW de ~ plattor, se.
temsart slikert har med ale
trin aln kontineDtal tul"M •
eeneraa atort fDits~'-sbonl,
W.nll'iltt, ltatte, m /reep.
RamlUsa eller amat ))Deum&•
tiaJet vatten/ samt na,

ooh all t detta tle t8r ett
prla av hUgat 20 pletoler.
RJNm ed Cooa Cola, Gin

f1r

Christmae aller annat
~fttten in!l;lr aj 1 pri-.t.

W a JB-medlall'tlar och &DD.at lUst tolk,

&CID

denna inbjudan ailndes till, biU.eu blitmed 11lkc:111Da

till 10-An-banouetten. A.ziiYlu 1\tmoaa till Chamar von Sivera, IClD trättas UD<Ser tODtoJ".tid
pl telefon 34 02 70, eller pl Wlllal'D& på 61 57 85. !.~en hen mlsta ha besbel MD&St p4 mADd•&•
SA kan vi ookal tala en att Lingon /Jan Cirole/ bjuder p& jautr\ltt pl eUDdag. Dea bUrjar

kl. 13.30 och lokalen Ur Slcaualcvama Folks'..-olae Aula 1 Johanneshov. Det komer att bjudae
pA trlgesport, ~sarier av bl.a. Carl-~rio Llndgra!l, jamseaaion, m.m. Sld.ft&r med Jaoattis
rabatt MSr :'lledle:~tmar 1 tarbundet, samt en bokutetullning med MJrt\Ujningadlak /jasalittentur/
Ur ooJceA en del av attraktionerna. TUl Skanakftm kO"'Iner man lattant med 'buse nr 90, sea
avgår trim Bru.nkebergttorg. Etter oaa 15 mla. tutel ati~r man av vid Skth\torpa plan, varitrAn

pilar visar vUcen.

styrelsen

~.. .,.,ODl~eftO.Q;l'

•

o. a. •. aät'er 9!

~

mas

~Aat

Uubblm, ooh å&.J'Cal' 1\r 195' awl 111\t klllblane A11A'Slt.!eP aep 184.

De

~~~Sr ~D

"~ oob

bar

.t

t~t

proeramr'4ene

1. Poft epelar

a.

~ecw,.lllQS"CD ~Sofia~

~ ~l'l

n~za

Attt• bw-kbert

3. leuart
~.

lotale t

a• elra ta'f0r1bt1Yor.

a" Ou•.

~11D1er pr-~erar

LP•aktwn

•.:JQno~

to uute•.

.stt•Jh•er pneenteru •• Lenaart CH.tlHtze.

RlteJasstamatna publ.1lla,1on Jaln1mee bar uttanmt1 caed a1tt aDSa
ra~~

l dlJt-' bl.a. ttsretoaDor _,

ttlltllle att {.\Olta t llampc om

kozwo~. ~r

pd~ret.

at' &lla atall 14

ea tr..ttw_ bttor;a.r Yl c

awtrtft aw &oreorJtlt me! <1enna. kallelse.

N~

ex. u•

~sntmee

klOnDer a" ttonu ttllefln!'Uta p~ möt-'. • .- att rnecUecxrama t~r ttll-

•

tfille att ltiaa

1Q4

3Ut: och Lenrart mr att moJ.jolo. Sverl!'OS ""••·

klubbister.
Väl Qjtt p"

m~>tet

ooh eo !'0'1 tonaättnlrJt

p~ ~ D1ttoahmd.R

ooh femUoaex

Vu~or

vi föreslö ett Se'TI:llflnt6de mr~rldagen den 6 fl.')\:>ru"ri?

Att ha ett möte under

oly~piavockorna

ot:~kbnrt,

Ur .r.ivotvia

dtt alla sitter vid sinn radioapparater ooh hör :-nod b',ivnn hur

raf.nge. r.i&l Tro :<ronor

rc.r

i baken l'J'Iednn laG BO Jjtirn

ur

Dan 5 sko. U det dock vare undanstökat i Cortinn, så

utvisad.

ovnnn~.imnda.

daturs tror vi s'·all ve.rn liirr.pli&t för ett möte •

•

Vi börjar Gom

vnnli~t

kl. 19.00. ooh så hiir ser progra':'l!Oet .ut r

Lars-Göran spolar fem fe.voritplattor.
Anders lC.sor or:na överoilttningar ur den
nyut'<onma boken "Jlea.r !.'le te.lkin to ya".
#

Pove jubileumsprntar om ··ozart.
:ikiv-lennart presenterar nyprc::;sedo plattor.
Till dettB mate hoppas vi rt so, ('örutom dar.• som ro.,.olhundP.t ni'rvar
~ivon

pr. mi-'tona,

•
•

tbl~ to~et

styc~en,

vars •1edlo:-:1sh1-n pf ser., re tiden prak-

inskr::ru:t sir, till att

)pcoiollt s':ullo

tr:'f'f'Ande

n!'.r:re

~od

föreko·~rr;e

i ,., ubbons !"mtrikel •

ksr.seGkricsförvc:~ltaren ~Fc!ja si~

dc !li:}bt'ii'•lnde., vil'<'ot ptpeh nr:c ·Ji

·"·t ett str"::-nn-

~OPf." o

in to ::;kall

h!l on avskr:.;okando vor':nn •

Lokalen befinner sic fort.!'t~rnnde i ~ofia --n:-;co1s ·~.rd, r.cm denn:.. 1!:'~f.
l tr. upp t.h.

Väl mött

p~

mötet

styrelsen

Wu. Jd1re klubblcompie, btsrjar dot dn ihop dg igen. Wata miDdag. den
~ februari., l
r ett klub Ut p! lu!' • scm vanlttt pl Softa Urlgdo:Dagbd. Det blir ttsr roaten late. cAngen tare DSD STORA DISR'USSIOtiEB. J1&11
till den aakon ber n att tu A.terkanmm IODOft. Vu Dllmaat Ur det JATP
oob umat dagaaktuellt d alm utgjuta oa ""el'. S lng aCID 'ftlll1&t
klookan 19 .oo, ooh Dllr dl' "ekozsadohet" SwUDB 'riDJcar Jd ra1gl1fll, d. v. •.
ledan hm kl~t lt ni&ra av cle V'urata avgittaakolkul'll&, alltter progromat
l&Ang meds

•

"Vänd dom inte ryggen". V\:latkustklsert av Stig •

"FrAn bud till pressad platta". In&. Sture 'l"'ahlberc
lnvig~r oae 1 sk• vtela11aka problem.

"1\r ni

110<1?" Tyat frAgesport av eekretUrt VIPNDg•

Ptsl' tswigt kan v1 hjlU.pa till mod ett cmsdagatipa. Den 22 februari kl. 19.30
Ur det LillgOG•trllff' l Ha!l:Jarbyelrden, JohalmeahOT. vilket limebir att Jan

Cinle hiller mtste till vilket umtliga atooldlolmaklubbar lr tllbjudna. Bltmd

utlovade programpunkter mUrka ott Charlie Ohristian-kleeri. Jtterligare smak•
pro'Y ur "IIeu me talkiD • to ya". ant'tJnnd.e af herr 1'1:Srbundapreeiclent Erik XV
Strand, samt trlgeaport. Ett beatSk

rolcC7.tl~enderas

alla oob.

GDftl'

tur s va~ neM'91".

•
•

t~o

den

27•• vill vi se dej utvilad t~n på Sofia U~4ml~rd •

styrelsen

med inte allt·

HeJ~
p1l

tiG dae - dc.m 20 nnrs - tir Jot klubbträff och det

blir f6r resten sista cAnc.en föro p~ek. Jassutom är
don Wnkt aom att r..öte att bof~ vlillEliclpon ottor
ollt oom för~c 1 samban~ med den sto~ vr.a~~t
dleiruss1onon. 801:1 p:'. eruncl ~v pro~Ot'llti~in.z korn
o.tt c..,:-a rum roc.bn i'lSrxo. el\neen.
'l'is~ens trG.lfpunkt

bUr som

v~nl1ct

Sofia un._rodomo~eer - och

eJ\1\1 - f"or kvilllon lo!allon hö.:-ot U!>P tUl
oamlinL-oJax nitton-noll-noll.

ooh 1nv1~er oas 1 ,
Problw.. · ~~~·r~n bl o.dvtckniokn
Pla.ttu • tir :,.~s rin.;z till preaOO(l
- e oto tltol.

att Sr1k Strand~ Lruro 1
loon1nc rrlot 1nstUlln9.

öe',:11l~ln1nc pA

.föreko:m.en an-

Väl mött o.llcsa.r..r.nns - testaj.o aom otosto.de • p~ rn'itet
tio:.lae! Och t.a. clirM med on slant t111 Svon-...:r11;
s': bUr tuln s'L clu - för a.tt 1nto ta.la. om den övrica

nästa

styrolom.

Efter en na.tts etärkande eUmn pl en krävande
Kenton-spisning träffas vi n~sta gång tisdagen
den 17 april, som vanligt pl Sofia un,damsg&rd,
ooh likaledes som vanligt klo 19.00 . Lokalen
ligger l tr. upp till hHger.
Etter det att Lennart Hppnat nst>tet och berättat
om huruledes de väldige vikingar uti Calmare Stad
firat påskblotet ooh druckit de aälls~~aste
dryoker, släpps kvullens program ltss. Sl här kommer det att te sigs
Programmakare Pove spelar sina. favoritskivor men inte alla.
Lennart Odlinder inleder sin "kurs" 1 arrangering.
Förata avsnittet handlar bl.a . om orkesterns inatru·
ment.
Erik Strand presenterar musik från den tid det into
fann l nAgra LP-mappar .

Sr

kan vi avslHja att ryktet fHrtäljer att Svenska
R1keftsrbunds lrsmHte kom~er att gA
aT stapeln 1 början aT månaden maj - ooh på sA nära
hUl •oa i trppaala. Progra-rme't är ännu inte fast;:.
stilllt, men Ti kan gi ssa att, tHrut0111 tHrbendlingat·
blir det bA..de banquet te och s·• i jautr~gesport.
En siehtseeingtur har ooksA planerats om stan hinner städas upp efter Valbors.
FUr att A.tergt till t isdagans mHte, sl säger vi
Ja~iklubbarnaa

viU lllBtt

Styreloen

2

JAZZ

lWre vtlstkustare., mapptittare OGh twriga. nonaala.

SOCIBTY

Oaveett • bäste klubbkompis, till vilbm aY cmmatlende kategor1et Ou rlllalar Dej 1lr Dta m.er b van.-

ligt hjUrtligt YHlkommen till nästa Sootety-träft,
BCID ungdanliga gamle Sophie. Till
aa Dej pl mAndagen dGil 7 maj,
kl. 19.00, dl Ti Mlltle.a t8r med-

lemBzJtttnetl'in&en tnr8r Uppeala

jamzrixdag
och

C1m illa.

näa~lJan~ l~rdag

a~dag.

Idoekan

"Se:x"

Vi träna!' fBr S!~, gnuggning inf<Sr den sto!'!!. !'rlgaeportk<llnpen
i tJppsela.
i:elodiuppbyggne.d, stämfBring ooh klanger.
Lennart Odlinder fortsätter sin kura tmn musiktetmik . .
}medtag kvintcirkel/.

Ker om

And~s

Segovia -

~en

nu av Anders Kling.

TGnorlod

Vi sea pl m3tet p! mAndag
styrelsen·

•

JAZZ SOCIETY HAR BLMT LIDINGÖKLUBB IGEN.
Eftersom vlr Tanl1ga. klubblokal, Sofia UngdcmagArd, har
Blaglt 1&en tUr elisongen, har vi nri t tvungna att se
oee an et-ter en annan lokal fiSr näet~ mtfte, ooh det 13.g
dA nJirmast till hand• e.tt välja vlr go:mle. lokal, Sture•

borgen.
N~TA I.:ÖTB

iR r'IÅNDAGEtJ DEN 28 !.!AJ
Vi btfrjar matet kl. 19.15, och ftfr att hinna ut till dees,
lker Du Ulmpligen mod linje 21 trAn Hualeglrdsgatnn kl o
18.50 till Baggeby. Vagnarna gAr 10 •lnuter f<5ro Yorje hol-

ocsb halTtimmG.
PROGRA?.. 1ET ItillEID.LlER WTNA GÅUG FLiWAUDE FUllifTER a

Lennart Stenbeoke faToritekivor

Cab Calloway-klser1 a~ Roland Bollaten
Etteranack om SJRst Arsmate
F8ranacsk om testen
Stadråetnnde av bestUm~oloor tur Js· vandrin~spr1o,

•

Dessomollan flr vi sUkert hHra n!gra av Lennorte nya plattor •

Du är hjllrtligt

T~lkom~en

till

styrelsen

o~aongena

sistn

klubbmUto ~

l u har tiden nt.tt e& ltnGt fram pt Aret
tt d t Ur d cs t t v l u
•t r oneon . ::lom pt aenera
r blivit fijr
d, ~~~or d ttn tt c~r&e 1 o ~band med
en eup&. •om denna Gt ng n ~ti r v atnpoln p6 R ot~ur ng
f'oreet • LltJL,.,cts.
Ds t'Um 1'Hr evenfJ:1an:, t Hr anod~ &(!tl den 6 j•,.n!.. o~h i
·~ l 8 oo:krinc Icl. 1'1.45. J e
k:cr.M~er rr·n l.1tJ in&lS8
ftS,.. d Stoekhol.m lic er 1 timpllpo:on le l • 19 .20 nod !1.1 ..e
21
l'uml8 ...~rdage.ten till ltorserud, V'•rt.rr~f1 , •n ,· r
upptl'Sr bl'lekon t ill ro~tsur n ~4)n .
n 90'11 vlll c~ iir.:
rrr.CI rt"kO n!lt ndor S bu~a nr .} frl.n ftopa~n, O('.h den !;".r

rrrtn

kl . 19.?0 .
~·uv'n

anfettf.tr oandY icheo, nN1rYtt oeh dettsnrt och betln"'ar ett p rle "~ kronor toh·.

llm:tilan kan Ulmnos pö d (;" r n• till len!'lrln UutbArc
tel. l 01 70 til l kl . 17.30 oeh åhreftftr Allor p&
Hnd ~ tU l Gunn•r '!on\e, te l, 26 55 65 • .~eM~tt p
t l de ~ kl. 17 ~ .;o ale 11 n:r.nl ~ • ro inne ..

Du ii r ltjörtli~t; "'i.'l ..~ "u t U l sU ongoavsl utninten,
oeh eftersa:s dttt varit st !n~,. fi.lrfracuinc ar 1 ..,~r
ot do t slcaU ~l l n• ; on fe s t ana rt, tir t iikro pl
at Ou )o:a:n.nor.

.

.

1956
9$,.t11Ql(l:·····..

J~Stl,TE

Nu bar v1 kommit fr..lm liill d.on tid p~ A1<ot, a~ det. &r daes o.tt a&tta i."n!: r.oo
Jazzklubbsverksambeten 1:~an . .i.von v1 har cr1ptta av den nllmlinna. val~"l'Wl ooh
sätter ic'*ne mai röstn1!1,!;, son, orr.ollort1u. inte ~!illsr ...oc1aluKrolXlten-,a., Floo.l!."
rnrtiot och Bonlaforst,..n~Iet, allor vo.1J .101:1 hoter, ut::J.r .fD.at.mc;r vilka utav klubb·
mOO.let.."ll.'llma vi vill se nom Jazz :Joc1otye atyreloe.

Liksom ti.Jieare "r ak(:jr Jett11 vul ne::l vulaedel, ooh till ':le.ll~, .arnr.tJ l
nerrner vi hi"ir A~Viil n{imnen
Jaz'Z ~oo1etya rr.odla:nrrar, eorr. v1U:L. eou tH
do o l~ lm atyre'tscpostuma..

v"

HI'llO 1\b:ro.hllmFJBOD

Cunna.:t Nor6e
Jvon u..tliu r.ma.r

lars-Göron almall
Bor Je nilJersaon
!n~erm.r LUlebror hflJ.orsaon
:.al 13ro.a't.14C1l
PovtJ ~r!k:ason

{prO!,'. r'-td

LennE.lrt

r' u,

~pro~

UJ. linuer

l:iana-Holt4nJ. Oreen1 ue
Ulf lo.ln~rm

UJ.eae Pozneld

)

.!.JJ.zy Resbare:

~vert ;~spoluni

Rolf Roth-:>ff

Len n~ rt Gua OuEJto.taaon
Rolund Rolle L.olleten
u~)J.e'()l" ilo,r.·~e ln~osson

Gunnt\r 11on ~ivern
!Jsune.rt :.:it onbaok
Erl.!': ~Z'6.Ytd
Pehr SöJ.erc:nn
iav ·•ola.nder

( ra\riavr)

st iE' 1jö,:-bo:re:

Rolf Johnnaaon
Sune .iohansaon (v. oro:t. )
.~~nJa ra :...line
(revisor)
::;ven-.:r!k. Li.n:lt;rc·tJ

(se..! r.

t.urt 'f'!·ren

Lennurt uatbere

( ordt\Src...t.mlo

(kassör)

Ltin~at neJ p-R J etta blAJ. flnuer i:Ju en \,~l sc.del o. t t :{'ylla i, o oH .;u bo r r
oo Ull att iat blir eu ver.4lit."'t alt'a{·kl;...ft1c atyreisf.l. Vnlawcln tur . . . u
oclJ lt.irrnc,r P' rr.ctet, meu skulle ..;u uv n~n a.nle.::~1!1.!: vuro forh1nJ.rad a t n rwre
v1..1 ·lfitt.a, .kan :Ju är.ldl\ l.ioU~ i rostu1rtr·oo ecnom &.tt st:nJo. arooln per post tlll
Gunnar Noråe, VaJrrl.lJ.svF~e:"on 15, Bromr.u. som m~ete ho. u.on 1 a1n b.covPJa Aon·~st
0

m..tn:in._ ·en den
.,..
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ll

l

l

2.

Var med reda., fr~l börJ:ln ooh sarr.:w. v#irdetullc. poiine
till det etoretile.dS pr1a. aom v1 kormer att dola. ut
1 v·~r.

3.

Pove pratar trltt ur hJärtat.

4.

~rt

Lokalan är doona eJine Stux·ebo!E'en

vstbeiE

k~eezar

p·~ L1~.t1~ö,

om sina 1.'Uvor1 tv~Ussor.

och vi atltt.er 1e-Ar,z kl. l)l.l.,S.

Dert t'~ta.l klubbmedlmJ.ilir, eoru numero inte lmr b1J.. lt.ker lämplieon irf.n Humlegli.r:1s•

kl. 10.50 (ellGr 19.20) med~ nr 21. ~enorn dot är ltreliiÖtn ooh serie•
viinotar vi llvHE:' (Ulalutuin& .Je ao:11 är i Sp:.mim oller U3u. bobover uoo
...ute avta7ta s1no. rosor.

eo.tan

!r~eoor;.ort

l Stureborgen, torGdagen
don 20 eeptember kl. 19.1;

Bix OGh bana tid.
Gunnar No~e kleerar kring

ett 25-lramtnne.

Jlya eerietävlingen, rCJld 2

Upp till kamp mot eorie-

ledaren Po?e .

Limettet.
Jaazintr,yct Yäeteritr&n
Ulf" Hamrin

a'Y

La Valse
aT llaurico Ranl
preaenteraa av Erik Strand.

'.
VI SES PJ-.• f.'JJ1DAG
•

Don

a oktober,

alltsä och tiden är

kl~

19

Denne gång träffas vi pl SUder igen., lidressen
~r

Folkungagatan

119~

Sofia Ungdomsglrd.

Rollea favorlt.okivor
'
loriettivlingan,
rond

börjar mGd

fortstitter med

3.

ooh med

"Pienostile.r'', dialoVle av ::i\fen·Erilc oob
IAJnnart.

avelutas med

Kritik~rskola.

Efter ~a r~nder i serlatavlinGen är stullningen dennaa
Pove Eriksoon

32 poäng

Gunnar

26

~Jo~e

r.

Gunnar von Sivers

"

tt

n

Erik ~trend
15 "
Anders Kling, Hans-Roland Or r,enius, Dick Schröder

14 poäng

Sl Yar det t&ja ~r ett klubbmtfte i«en•
Pl Sofia Ongd0111eglrd hade n tUukt 088 , och pA
miDdag den 14 oktober, 0111 ingen har nlgot emot
det. Tidpunkton är !lom ftllligt kl. 19.00.
Derma göng bjuda p! f'mjando meny:

Ett aiSrgllsbor d . bestående aT lag nr 9 , d.v.s. Jorlm, IYaD. ooh Uft6 .
En ElliDgtonak Yarmrä·:.t, Sw nne spel81 ur och berättar am "A drwn b

a

waDaJ

Deaeert 1 f orm av lagtYTlingen, rond 2. a'otto: "Kroaea faYOriterna".
Sut slutligen katfe ooh aveo, d.v.s. Gus trlgara

"Vart'~Sr

bar v1 gltimt
dom bllrt"

F~Srutom alla dosea dolikateaeor fiSrekanmer givetria en paus i programmet
med kaffe i mer kODleret form.

ställ ningen 1 l agtävlingon lir etter en omgbgo
tag la

"
"

."
lt

2•

3•

"
"

8 poVng

Gunnar B.
Gus

7
lO

"

"

4•

•

SUD8

4

5•

"

Stig

l

6•
" 7•
" 8•
" 9•
" lO•

JI[f_ ___ _Jj ..

Lagledare Pova

"

IAnman o.

n

STemte

•
"
"

5
lO

"

"

•

"

Alld•r•

5

Srlk

7

•
•

2

"

GUD.Dar

~.

VI HAR KLUBD'.~ÖTE PÅ TISDAG

på Sofia Ungdomsgård kl. 19. Det är alltså den 30 oktober
det gäller.

Programmakarna har kokat ihop en kompott som ser ut så här•

På Birdland ooh Bohemia, reseminnen av Lars-Göran Ahnell.
Serietävlingen, rond 4.
Quo Vadie, skivkåseri ev Gunnar Lindquist
The oonsummate artistry of Langston Hughes, presenterat
av Anders Kling.

Pl tätt som oftast förekommen anledning påpekas härmed att det gMr ingentv1g
am Du har med Dig växelpengar till fikat.

den 4 november har vår namne frAn Eskilstuna, The Jazz Society,
distriktsträff med kåseri, frågesport, jamsession, o.s.v. Lokalen heter
"Kvarnstugan" i Skjulsta, några lan utanför smestan på. vägen mot Skogstorp
S~ndagen

och IIjUmaren. Evenemanget börjar kl. 14, och priset för deltagandet 7:50
inkluderar kaffe me brö. Förutom eskilstunaborna fnr vi där träffa jazzklubbister frAn Borlänge, Uppsala, Nynäshamn, Norrköping och de övriga stookbolms"'
klubbarna.
Fundera på saken ooh meddela
Eskilstuna.,

Vål mött på mötet
styrelsen

p~

mötet

p~

tiadag am

Du

vill följa med till

Vi aea 1 'ftbltealen Tid Ropeten pl

toradag kloekan 18.50. Kom l tl4.

Detta lJ"

8ll

t"åYliy.

lkrl'f' pl en lapp rllka
du tror teolmillen
tHreatäller oCh lämaa
lappen pl klubbaldftll.

till GRAT\DIOO n.uaB!·t nOAG med utet1kta jas u~o i litete r
och många spexinelat t orsdagsaftODen den 3 oktobor
detta lr.

V'årdskapet konner att hiUldhas av en l tl ru l!lslig lera t
som ROLF STinSTfDT, vilken kvällen till Ur loYet uppträda i sina bert1mda ektnnböxor •• t~ rol enodel l •
dymedelst anslAendo tonen för vA r~ jubileu uävn tn~a r.
Lekamlig spis blir i form av smti r~'-•bord 11 d snf1vcrmt,
en hör,at CSverreslrande varmrUtt ser.t t 13ua-br ed. "'rtse t
för all a de ssa Ulolcerheter är 18 kTonor. • rl ä vc,n i n•
glr öl snor och serverin~aaT~ i tt.
Saml inr, vid pumpen. ·;u l"'lare

ho ~ t\~mt

den

mitt pi• l•dborgarplatsen, Yar i frUn • •aarsch äger rum kl . 19 .00 t l l l ett nbr•
belijget värdshua med ~~~nerl igen f ria
riit ti ~eter

ooh eed vfinjor. SA ltom 1 tid ,

O. Du vU l Yan med cm a ll t tlett r ol t
• plus en hel mVngd aunat am Ti e1 giirna
Yill aTtlt1j a i f~~ • bijr Uu r i nga ti l l
Owmar Uoree och anmllla Dej onarett ra~j l i r,t.
Dock ej eenare än alndag kY lll . folefon-

numret Ur 26 55 65.

Sedan vi nu för so.tt Dej t hH· ~ata teetet'fJmning
hiilsar v1 Dej väl at1tt p& Sö•lers h~j der t i ll
JAZZ SOCJETYs ~l planerade l?.·lrsgask •
rosten som blir "annor l unda". Det lovar vi .

t.:Andagon den 18 november kl. 19.00 samlas Jazz Sooiety 3-ter. Trllf!"punlct är som
vanligt Sotia Ungdomsgård, Follrun~agatan 119.
Inoeblllor1kt program enligt fijljende•
•
Jazeen 1 religi~st perspektiv, käseri av Ove Hahn.

Skivkurioea, Sture Wahlberg
Lagtllvlingen, rond 3.

g~r

en liten inventering

Jack Teagarden, den oförskyllt bortglömde, Rolf Dahlgren kanmenterar.

ställningen 1 lattllvlingen ur efter tvA omgångart
l.

~

7. laeleda.re Svenne

4.

" 3.
" 2,
" 6,

5.

"

6.

"

7.

"
" 4.

2.

3.

8.

9.
lO.

Il

l,
8,
9,

10,

"n
"
"
Il

"

Gue
17 n
Gunnar N. 15 p.
Lennart o. l~ Il
Povo
12 "
10 n
Andera
9 n
Erik

Il

Sune

tl

Gunnar v
Stig

" 5

18 poUng

7

fl

~\h

/-J

_,/.

s. 6 ,.
3 "

PA l~rdag, 16/11, har klubben dane
tillsam:nana med l~an)tones i Kvarntorp, N"alsbypark. l lodlemmarna, med

eller utan damer hälsas hjHrtliet

v~lkCIIIll&. Ring glirna 400194 /Svenne/

Vl:il m<1tt i trdebypark och
pl Sijder
styrehen

'

ZZ SOCIETY

•

Hal' Du mllrkt a t t det l a ckar mot j ul 't Om några de.gar btsr jar vi 1lcrin
julmånad. FHr a t t inte komma ol i ka halgf~rboredel aer f ijr nära har vi
~sett det rådligest att kal l a klubben till oeml ing redan rol~dagen
dan 2 december. Vi sea 1 vanli g ordning pli €'ofia UngdanagA.rd, Folktmga§atan 119, och l Umplig tid fUr uppd~kande ur 19.00. /dot dl r msd att
d~ka upp" skulle var a on finare pik åt dot fåtal klubbmodlelllllar vi
inte haft nöjet et t se pä nti.e;ra gång3r • ••/

Vi skryter Äterigen med jUtta f int pr~gram t
VI I V]:.R/1. T LAG
Svenne & Co avsl t5j nr ett och nnna·t.
JOUU BIRKS GI LLF.SPit

Lennart Stenbeok klsorar om
LAGTAVLINM'il'l ROi\D FYRA
Siet a spännande hoa~t

fnvori~n

Diazyo

rur t c:n"mi Uiln.

SYIVKURIOS A

St ure Wahlborg gHr

e~ 11t~n inven~ering.

Sam do fle ata Vijl redan g1s a8t, är dnt vlr hederstecknare Jerka, aom
sYarat flSr vårt nya brovpapp$r. Ilan son tryckt e beter flSrst!o BHrj e.
Vi

h~l sar

al l a medlGmmnr ooh gäster

vtilkcmn~

t ill SHder nästa måndag.

Styt"Ghen.
StKllning i tävlingen ot t er
3 rondera

,,4. "" '·.
1.
2.

Gua

" 6
l,

5.

6,

7.
8,
9,

to.

24 -pollug

lag 7. Svenne
I.onne.!'t
Pove

o.

2, Gunnar N.

"
" 8,
4,
" 9,
"
" 10,

tt·

Andera

Sune
Erik

Gunnar v.s .
5o Stig

23
19
18

18
13

"

"

"..

12

"
"
•
•

6

"

13

12

----=....

ZZ SOCIETY

GO,. POWl'Sh'lT.ltrn •••• ••

pA a.,n nya tend.nan 1 Jar.e Society g'nsbr 'Vi alla och euftr.

llubbos träg.;,~ortare komm•r- att ta ~ tag inf'tir el~11& 1 dr lagt~vling och prog~en at!r kla~a ~ 1Q'll uppelag
oeh idch,r.
t'bmaeto tl1r~e ettende Ur dr plem>NLdo sld.YinS!)G~, Yilbll al

amArlingan ska 11

ä.~

rum uta bos Europa. i'il1Di Vlr tlSrsta tlubbcammankomst tör vintereli11on~en bl1r tioc.tagon dBD 14. jaDUari pA
Sofia Un~dems~ård, Follnmtagaten 119, och t1don tir laD 'VUltgt
kl. 19.
PÅ PROORA!.J'ET :

Ande r <J Kling "oh lnget .
It.

~ou 'o

~~ot

The

blao.,, git back.

cm Dig 3ill Broonr.y.

Ja&~

Sooioty Reoord Sesaicn.

Pnrt I. Vem s palar vad1

tagtä.vlingen, r ond 5.
Petl"Usjka av .: gor StravinoJdj.

L:ennnrt Odlin!ler fo rtottttor klassiska aertea.
STÄIU' IlJGEW .. ,. . .. •

i lagtiivlin ge'l Ur etter

l

2

'

IAe7
tf

•

If

6
~

l

5
6

et

1

8
9
• 10
6

e

9

lO

tl
Q

"

,

2

4

Svenne
·...ormart
G ua
Pove

o.

Gunnar Il .

Stig

34 peang'
29
26

Il

24

u

24
23

Sune

l.ndat·s
Erik
C•unne.r

4 rond"r:

19

T

S.

18
16
6

If

tf

"
"

"t
f

"

V"ål mtStt pl SU&w

At·:;cntion, please.

Achturw, Achtung.
JHzt. ~oc_ety

pu

hullor sin femte lagtima

27

se~aion

för höe.t-

s~·$onJ:""on
tisdar den
novnmber. LokAlon :ir SCY.':l Vfnlip;t t~l'>-en i Sof'ia t:n!';:7or.s•::'.rd och !docksler.;ot är 19 ..

• -:tv

unl<

pi i>ro

·:efr~~u-r~r~Gn,

c ter
p

,·n~,

-

·~rn

·r~. 1-:ei:

allr

render nu

? Gunner ~ on~e
~-~=

35, 4

·~s

blir

Ft~llnin~en

~r:

l Pove

46

35, 3 Gunnar
31, 5 tig 2? .

. 'ldcr:· 23, 7 ..» ;s-ltole.,d 22,
""
,./ -'I.HO
,,..,
J.U 1
.Lit

. ~ r"1 ~er inr::;nJör ('ture ''t~h) ber;:;' scm nn':n; ter
-c:ll sitt f i"'rs-;:' ende f~rcdror; om s1pi•Jtillvorkn 11:; cc!-: nu ber:'t.tar om ''-·le.ttn ft•in pren"l till :'ove 11 ,

pil 'c18.ller.

~p~~lar

:-p·--~.~1.:-t r;:; c~~.

UE:!.-

':11.tnrar von ·hve:·s

~W:':~.. t~l.~j('" ~·.'

Väl mUtt pt mltet

styrelsen.
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J AZZ

Box 50

SOCl ET Y
Lidin3~

Torsdag den 6 december, i

Hvermor~on

alltsA,

är det klubbmtlte pi Sofia Ungdome~!rd. Anledningen
till att detta k~er så snart pl f~regAende möte
'är att vi int~ k.n f! lokal p&. l •rmplir;are tidpunkt,
ooh att vi, om vi flyttar fram mötet, hamnar mitt
i Luciafirandet och julfUrberedelserna.

Lara-GUran tyol<a snart vara

pl väg att bli seriefir,ur,

eftersom han nu tv& ~&nr,er
blivit fijrbindrad att hllla
sitt klseri "Från Birdland
till Bohemia" • .,en det heter
ju tredje ~&nr,en gillt, s!
vi hoppaa att vi nu äntligen
s'<all fll hCSra an hans upplevelser i staden New York.
SA är vi framme vid sjiitt~) ornr,lnr,en

av den olidli ~ t spännande aeriefr~ge
sporten. Hur stllllnin ~en är dUr förbjuder oss v~r blyzsamhet att tala om,
och dessuton har vi ~li::imt proto·~ ollet
hemma när detta skrives.
~ängen

blev tiden för
Gunnnr vo~ Sivera
fiok inte spela sin "El amor
brujo" av ..anuel de Falla
för oss. Vi fur höra don
den h&r ~åneen i stället.

Förra

~napp,

su

Sam bekant r,iok vårt fr~gesportlag
upp i allavene~a jaEzradiotrå~esport
serien, och eom en extra tränin~ her
utlovats en fr~~esport, som vi givetvis f~r delta~B i ellesamman.

Trots Rtt mötet är förlagt p~
en för oss OVAn:ig dag, hr;ppas
vi på livli~t de!~~~an~e .

V"dl mött

styrelsen

Vi

bnr

t

klubbmöte

nesta

vooka

-----------------------------------------------

Dz;.~

:

Tid:

noAr~

4

)lnl»rl 19.57

.itlooknn 19.1.5

Plafs:
~å rd..si.lf:

dan

ureboreeo pli LlcU.n._..-"Ö

uom

aom inte IUtcr l7ao
Fl)llal. ell
l !aln to. vaen linJe 21 klool::Dn l
t~ h\rlll 1\r\l~'tatl till Iemeey.

o

lp

'

J OC1e1rt .bzsene cus1kor ooh 1d6or. I'resen'tation av förtottarm ooh boicens innelll\.1.1 snmt t:c.no~ o.v en stil.D.no.lya.
ProJuoStter: Lenno.rt VstbeZE. .llllJers Kl!~ oob Lennnrt Od.Unå •

~r6

SerletliYlifl..l!'ea, thriller 1 ett otal avsnitt. Åttonde avsnittet
ProJuoenten Sven.. .!rlit L11Xl!!ren ooh Lennart Öfrtborg.

tlAskpoetJass. Pr()J.uccnt: L no.rt Lstbere.
Ja.azplllol'WI!l me.i ra...1totr~es r..orten Uppsulll-Luloo.
?roJuoent: Olle liolanäer. :&Yer~n.1e: U1:11e 0 T1ose!!un.iarl..~r"'
Jobtlna9tzl. Goikänner ~rternn valet o.v Sune Joh!lneson som Jury.

'l

----Kursvorksambsten vid
Stocklolma ~gskola
iimnur 1 vl\r liksom 11e
senasto terminerna.
trtarto. en etud1eo1r·
kel mfF.J jn.<aZI:Ius1k p
pr~ llll'lat. .Z..OO.are

l

l

blir .La.zy Reaberg ooh

l

ä.'mlot blir nl'J..tem J0-2
musik ced fiterbllclwl'
pa h\lr utveokUnem
lett from till deeans

1

s1tlllt1on.

l

f:uree:n kornmor att bör
a~ sna.rt som möJli..."'fi
februlr1. ~~vd.ftell är
40 kronor, men eventu
ellt kommer jazZklubb
ter 1 ~.tnJutnn.:le av e:
prisreJUktion till 2s-

l

,
l

l
l

l'1uen är vu r Je to raJa..
kl. 20 ooh loknlan tir

n"UK viJ Brunnseo,tan.

Prel1mi.ntir a.nmäle.n 1Dl

t l::im.'l!l.a till Cunna:- .No
L_~:e S t'ebnnr1. · - 1
j

'O•

... "'

p~·ogrrumnat ot~· .f~rst

SO!!t k~or

eu mystisk Itr. X
att kfuuwa om n&.gon:;ing som an

tagligan har mad jazmudk att göra.

Stlllln1ngen i

oe~ie·

r~·&gacporten är
GGX omg&llgart

of'ter

Gunnar "Jon Sivoro har

t~rdligen ijwJ"'"

tagit lers-Görans plate scm

sorie~

1. Gl.Il1na1' Noroe
2 . Pove Eriknaon

3.
4o

5.

G~r

•on 9iv01'"1!1

Lsnnarl Guetafs~on
Stig .Ht;gberg

6 . Andorf'J lU!ng.

1. Sune·Jahaunson

s.

lo.

11.

tennart OdJ.Utder
Dick Schrolldor
Laeao Porneld
Brik Stnud

12. Roland

Holls~n

11!\1.'

\.

ZZ SOCIETY
Pl mlDdeg. deD 3 tebJ"Ual"i, st yr T1 Ater vAra gUlttiga eteg /eltrande bUar/
lllOt Sofia tilldCIIl8&l rd ftir att i nträffa dUr vid paae 19.00, 4eD tldpmkt 4!
vira ldubbaemm•nkCIIIlater bl"ukar atarta d aalctellga ~ den bertbila ela1tleke
1Dledningea kallad "Pntsanl!la hal 'Yttmman".
Vi b j uder dllruttswr p4 etG rikt arrttixl ande progNm ooh ge~tli& klubb-

aamvaro 1 ftDlig Ol"d.niDg xaed Fika pl G\18'" via. samt baake ett ell..- Ulllat
t1Uakben ~r don aom vill ta l t alg.

Gunnar -

Bal - Putte

Lag 2 preMDterar sig.

Detta Yr ..tng - det har
Johanaecm lagt.

<D j a nmusik 1 tretakt

/med diakueei~

•

Utttare tiD •lat
LagtävlingeD rond 6

Fr&n Fletcher'e band till
l'inton"a P19houae.
Rolf Dahlgrea berittar om
Chu Berry.

Vlll matt pA.

styrelsen

sader

Sista klubbträffen röro Don Storn Resan till
JAZZRIXDAOEH 1 Eaktlatuna hiller Y1 torad~
den 2 maJ • FUr an'Vblinga akull rlbs n dn

här giDgen ute pl Stureborgen, LidiDga, dit
de rAtaliga av klubbena medl~, as IIUlDtra
lAte lker i egna eller andra• bUar, lUlapligen
tar linje 21 trAn Uwlle&lrdagate kl. 18.50 el•
ler eenaet 19,20 •
•tiger aY Yid B&&&eb7•

••t

a~erligen attrakti.t och aatatt r tUr nullen huwdsakltp.t traatrtldallden a Y ett par ~ld.b:ada krattor utant~r ..-Are gna programatarled. DeD f'~rete
kletsren . kalmer liDda trAn Ual.JIIJ.

RallcJ• Bene:cione
Lett Amtenon

•1!1&• The Blu.ee

Den •f!!nande aerietUYltDgen
Rat aiata ronden

Bl lUt det dl
Phonogratiakt kleeri

aY

hederamedl• Sture Wahlberg.

StK.lhdngen 1 aerietllYliJ2pzl •r nu etter 11 c.g&Dpr a
l. Guzmu !loNe
126 ~
2. ADdera Jtlirlg
107 "
' · Pove Erikaacm
91 "
4. Galmar YOI1 Sivera
87 "
5. Sti' Bagberg
85 "
6. LeDDart Odli!lder
72 "

7. lelma.rt Gue GuetateaOD
8. SWl8 Johanseon
9. Erik Sti'Ucl
lO. Di ok Sohreuder
11. Roland Bollaten
12. Lasse hrneld
./Utte PalmgreD
1 3•\IJana-Roland
Orgeniu1

68
65

"
"
11

52

"
"

50

"

6o
59

39
39

n

"

Mecl tanke pl 4et loobnde programmet aamt elen tUrestAende Eakilatunareaan. "rilkan vi
behltnr diatutera ipnaa, hoppaa n pl apeoiellt liYlig analutning nllr JAZZ SOCIETY

eaalaa inatUDdaDde torsdag.
V\U. mUtt pl ·~

StyrelMD

llrE>ts jalllzriksdag, d. v . a. SvEmska J'anklubbarll8.S Rikeftirbunde ~ram(Jt& •
kommer 1 !r ~tt hålles p& Su~db~nol~e ~lott ot~ 1 mtl ut~nf~r B~kil!tun~
ltlrdagon den 4 ooh stlndegon ~en 5 maj .
Sl bttr har mtm tänkt sie; proerammat :

!:2:r:2,a~ den ~,~J

15.00 ... 17,50 Ankoatat tL.::.. Su:Wuyholtl,

18.00 .. 19 .oo I.rsmHt.eal'~rhcandlin~"!ir

19.00 .. 20.00 su 1

m:~.visnitll;

uv rU1.'ls katta

jaurr&geespo~·b

20.30 - 23.00 /omkrinr./ l1u?6 m~d bl.~. p~1~~cdolu1ng, ~äsori dV ~r3 o~M~sson ~ .~ .
2,.00 • 02.30 ~ens, jamBaa&ion, rn.m.
L)ondag den S maj
10.00 ~ 11.00 Frukoat
11.00 •. 12.30 tltf'lykt
12.30 .. 13.30 Lunoh
13.;0 ... 18.00 F"örhftndlingar~

knft'e~

sltä.mttävlibgnr, nvslutrd.ng

sA

kommer de tvl da~araa att te eigK ~an naturligtvis blir det även aud1~ fUratr<:iolser. Erik Toll f'rlx·l NordiE.l!n ....~usikf'ti:rlagat kommer även i Ar att befinna sig
i en skivbflr diir ser-vuring sker 1'1•än n la oo.rte listan.

Sveriges fU~sta akivmappsutsttlllning kcmrn0r att finnas disponibel under ja~z
rtxdag&rna ~oh det rinn0 nän&a underliga ting att boek~da ~ det garantiorar utställning$kammissarie~na Erik Strand ooh Lennart Östberg.
Jau11ttel'etur av alh. de sl);'\g ko~~~er ooksti att v1eao ooh silljaa i en särskild
bokllda. andra sakor ej att r~rgl~mmo.
F~r

det musikaliske rustbAllet borgar den nye pianiatetjUrnan Jenne Wallgren
ooh han har ~n ensembles &om tillfredsetullor b~de den dansante ooh ja&lhungrige .
Vid det obligatoriska jnn~ot frgmträder ~edGn ~~da ~usiker oOh klubbists~.
Priset ~or hela progrQmmet är eatt o~ lågt aam till }Oi•• ooh däri inkl~deras
kaffe vid nnk<ncst, supli~ .f rukost. lunch somt logi och aerT&ringsavgift. Där.-r.not
ej

mUtid~tdl-yoker

ooh :sprit.

Ett .fåtttl enkel· och dubbeh"\ml rinnas disponibla ooh torde ni ange cm ni tinakar

sädnna. En

e~tra

avgif''t o.v 3~ ..._ uttagen härrth•.

AnmälningsQvgiften tir 1:- per

~orsao.

De prdiminärn nr..mälniugar vi f'ö.t·t in ko.mner ntt r.ikrdls som binde.nd8 .. Sk:ulle Du
något rorhindor m&nt~ Vu ~11teå ringa Gunnar Nor6o. 26 55 65 ooh meddela
detta. De scm ännu inte h:mttilt si~ till resan kan ockae g<lra detta pA ovans't3.euda

h~ f~tt

tel~fonnummer.

dot unr,s iGon fclr ett Hubi ,Jnzv. :·;ociot;y.
~An p;

r.r.n

l !~t

blir do-

n~~·nl i t~en

on ti. sdnr;.

april och l olmlon Hr

3<T.l

don 9

vnnl i~t S- ·

ofin lin-dc .a-urd, oc': t.iden Hr lrloo~:r

1

l~

. 00. ProGrv· r tidot J\ndors m·

oddalar Att vi dcnnR hunr,en fur h-

Urn föl,inndo:
l. •'nuers ltiser ur "Jwnsoasion", d.
v. a. don svena!-::A

övors~:t

trl"in•·.on av

"!:oflr •le tnlkin tu ~o", och opaler
plutt.or.
~. ~oriot~ivlin.:;cn,

rond ll.

3. :.>tic;

inlodor dot n:;. a pror;rrunmot

"~'~ivor

· i ~ ,irm::~ non ~Hirut", vorv·

~d

ht\n opnl ar skivor

n~

r;lV.nt •non

r1inns.

'~· 103 selrumlo r opora. i)por,, tUr:
~:uno

I

.Yohnnason.

3or1.otHvlin~en

."~r
.1..

Hr ut.Hllnin ~on e ·

lO o~~ ···? 'll':l! r:

'i U!! ·

='r

or6o

116 po>inrr,

C?. Pove 1·:rik:;::;on

')1 poi.inG

;.
4.

>-6

il.ndors

'~ li:1G

f. u ~lt''..11 r von !ii vortl

?. s t;i ;

J:U-;borr,

6. Lennart <Jdl inder

...: . lonn n r t

poi~nr,

rl poiing
70 poiin~

65

po:jllg

Gus Gustafnson 62 poiing

B. ~ril· Strand
9. u no Johanasen
.l

Roll o i'ollsten

lo. Oick Bchreudar
12. Loaoo Pornol d
Viil mött ptl mötot •

Styrolsen

6o p oting
55 p oung

52 poi·ng
52 potinr;
lJ2 poi:ng

.JJ.ZZ ?Å LP
:a:::OOKI~YER/STI1S QUii~IE!·

•
•

J.!'lERIK/.~fSKA

"W"iOo::s:s··:

ORIG:.-AL

'.:hc King- :.:.11::-by c~ t;..,., Lea·,·es - I Can 't Get. Starteå- Snai<e Eyes -:~Qrnir.g F·.m -··1:.cccec2 - :~edl : - :."7. Car- . r 27: s::.F 714
Ct.riDIDO feat.t:.ring AL SOEN: Har.b"" Inr.- I ' l:. Be ar!' ='rr .,r - Stcr:pi:!b at the 3avvyCandi Bar -Broadway - Perdidr - :nd~an ~urnsr -C~naido's CamGr~ - PoL~ciana -Cheek
Kr 27: hBC 125
JOE ChRROLL SINGS : :L·:·tHePn the Devil and :.r.e Dt;ep Blue Sea<'u ' "'3t que ce - It Don't
t1ean a Thing- ioutc. 66- St . Louis .olue.s- Sctocl o~ys - JUlTip Ditty- Jeepers Creepers Oo Sh0o Bee Do" B'='e- Lady Be Gooci- Cne Is Never to Old to Swing- rhne3uckle Rose
kr 27 : LN 3272
AL CCHN ON THE SAXOPHONE : lie Tr!!'ee-Idaho- Tte Thint,;s I Lov~ - 3inging the Blues- Be
Loose-~~en Day Is Donc - Good Old Blues -Softly as a Morning Sunrise- Abstract 0f
Y0u- Bluc L"u . Kr 27:DLP 1110
AL COHN "THE ,:;.z 3ECTION 11 : Shazam- The HE::J l oH Sid\.!- Shutout -Doublc Fracture- vJhile Ny
Lady Sleepo- .:ihorty Geerge- The Rett:.rn of th1 1-'edhead- hlla Rm.;boats - SolsvilleD"n-t Horry A.bout l'fe- Blues for the Hightbr"w- Tear:J by "ia Out the Heart
kr 27: .
ur 3278
::DDIE CC:t-.1>0N'S 1REJ.SUllY 8F J.t..ZZ: I ' Jr Gorma Sit Right Dmm- I ' ve Got a Crush Cn y,uDuff Carit'bc>ll'::; Revenbe - Don ' t Get Around l1uch /,nyr.~ore - Som.:!day You 'll Be SorryI ' Ili C0nf --s"'in '-':'hre-s /~i·: 'J , One Bl'.les - Sinc~ l';y Be3t Gal T·.rrned r-re Dm..-n- Just Friend s
Snr:etirnes - ' n happy- I' ':e F'Ju."ld a I·ievr l)aby . Kr 2': Ci. 881
I.EONAIID FEr-':' ~n "5\-JPTGI:lG ':"r:E -·:BCRES": St"'!"lFing at the Savoy- Charcoal- Overtin:eBluesoloery- Sl-:ini'in;; "n the Vib"ries - People '-iill Say :·:e' re In Love- OrnithologyABC 110
Body and Soul . Kr . 27: .AROUND THE HORH 'diTP MAYN....F.D ?ERGUSON : Mrs Pitlack ReeoTats-Never You 1·1ind- Pork PieDream Boat- 1'/ell , nardly Ever-The Ro8J'ling Shot-nnan- Dancing Nitely- J..in 't Life
Grand - Idyll-Open SeGam- C' est La Blues -Wildm~n . ~r . 27 :MG 36076
Trtrr FOREMOST GUITAPS : Jimrr:y Raney: TT:ro Dreams of Soma- Schalar ·s Nate- Gone ~Tith the
vlind - Yeat• rdays/Garcia- Purla : I'm Old- Fashi,ned- Time Has - Ai n't Misbehavin ' -Li' l
Basses/Chuck \v:;:.ynes : Y••u Stepped Out of a Drcam- Easy Living- If I Love Again
Kr 27 :ADC 109
A MESSAGE FROM GARCIA r11ed bl.a . TONY SCOTT : Have Y··m Met Hiss Jones- If I'm LuckyKirnona My !louse-I Don t Hant to Set the 1.-loll'ld on Fire -D eac 0n- Stompin' at the
Savny-LikL Someone in love - Potatoes - It Could Happen te You- Every Night About
This Time . kr . 27 :DLP 1106
J OHN GRAAS UFRENCH HORN ,JAZZ": lady Like- Egypt - J\rgyles-l:luc Haze-PyTamid-6/4 TrendNot Exactly- Cord~"~va - Be 11y Guest - Frappe - Bananera - Sequcnce . Kr . 27: KL 1046
ThE VINGE GUJ\RlilDI TRIO : Django- FenW'Jck Farfel- Nover Never Land-Chelsea BridgeFascinating Rl''(,'thm- The Lady' s i n Love l·:ith Y0u-S;.;~;;t;t and Lovel;t- Ossobucc oThrec Coins in ~I-.e :'ountai..11- It 's Dcl,.,velv . Kr . 27 :FLP 3 - 225
?RESENTI~'G ERNIE HENH.Y : Gone Hith the i ~ind -Orient -Fr_, Flight- Checkmate - Act.ive L'1 vedients- I 3hould Oare - Cleo ' s Cl:~nt . ~~r . JO: RLP 12-222
J . J . JOHI\SON QUINTET 11 J IS FC!1 JAZZ 11 : :Japtmm JSA- It Hi15ht as Hell Be Spri..""lg- Tumbling
Tumblewceds - Angel EyeG - S• lar - Overdrive - Ur.de:iäed- Never Let Me Gr -Chasin~ t he
Bira - Cube Steak . Kr . 27:CL 935
DRE.ki\ll ~-:ith tP" ELLIOT I.Av.RENCC Oh.C:. .:ES'.:'?~\ : Once Upon a Tir:e- I'r, .Ah1ays Chasing ,RainBm·Ts - My ' s vialtz - Frel,lde- Lullaby-Drea."1- i1ore '!'han Yeu KnoH- Reveri e -April in
Paris - Heart to Heart- If Yea .~.re But a Dream . Kr . 27 : FLP J - 226
THE E~LIO'l' IJ:1\'RENCE DA~ID SHNGlNG ;_T TI::"E STEEL PIER : Blues Alley-Between the Devi.l
and the Deep Blue .:;8a - Ponce -Tend~::rly - Sn~,pped Cap- Meten S\v"i.n!;- El' s Bells - Alone
Together- Haybe - Good \'io:)d- l·!alking 11y Baby Back Hornc - Hand Hade . Kr . 27: - FLP 3236
JAZZVILLE vol 2 : Frank Rehak 3extet: I nsonmia-Yery Syrian .dusinee- Never Do an Abadanian In- ZatTCob This/AlGx SI'1ith Quintet :DonnyBrook- Limehouse Blues- Darn That
Dream- That 's Ear1. , Brother- Nothine C"uld Be Finer Thftn the Minor .Kr .27 :- DLP 1107
KNOH YOlffi JAZZ : Billy Taylor : Indiana/Jirnmy Clevi:l::md :Embraceable You/Oscar Pettiford :
Nearness n:f You/K~;;;nny Clarkc : In a I1ellow T on~/Tony SC'ott : If I Love Again/
Al C~hn : Thfre Will Naver Be Another Y0u/Jn~ ,ol~nd : Laura/Charlie Rouse:3ut Not
For Ht../Mundell Lm..re :Em·i Abcut You/Donald Byrd :Stt:lla f.r Starlight/Gigi Gryce :
Come ?.ain or CoMe Shine . Kr . 27: .hBC 115

Vi trHftae nUeta elng kl . 19 pl Sofie Ongdanaglrd Tid Folkungaga tan

p! m!ndagw 18

ma~s.

Haus-Roland kammer dl att hllla sitt Ulnge uppskjutna 'kåseri. betitlat

"Bl8nd grevar och baroner i

jaz~landet", d .~.a.

ooh aT bl ~ •• Barl Hinea.
~rter

fika ooh aerletrlgesporten talar den
enl. uppr;irt era "sitt liT pl Radlotjl!nat".

•

VYl

ri~bekante

p& mtitet
.Styrelaen

m~tt

vi rAr

h~ra

en del om

radiorösten Sune

Som i'ram~ått av bliinkare i JAZ3'l'! ~s
kammer årets stMrste jazzklubbnov~ne·
mang att ör,a rum den 4 och 5 maj i
Eskilstuna. Det iir m.a .o. s.a. s. jazzrixdaxdax d~. Pu ett slott; vars ~&mn
"\

bevin~at fluL,it i var mans mund, kommor det heln ett försigga.
·

Som vanligt: förh~dlinger, frågeaport, banquet_ j~
session, skivbar, H1nerier BV seviil O'- som ökände,
r:lod floN\ fiidustelsar /mon mera åurom Fnet·e rreml.
Arnmgörema Till ha p1'&11m:lntlrt bask:Gd cm
anslutnf.ng4m ndan till deD. 15 uae.JI'a. Om Du

n.

är itttresaerad av att
mad till 8aldlatw
kall Du r inge. Guzmar No~, 26 55 9,;, men gUa
dat sl fol"t 8Cll m6jligt.

tU ooh flata t'iJr data

cziS~

~
den 25 tebnari

kl . 19. 00

sona OJid. .&il'd
loltuDcapt&D

.

:.i
....N beatlk l BaY07' 1 lupelalDganudio a hlladel

aatt l aow.-.r 19la!;.

t.IID&rt

Uatberc •Jelar

rik

ooh

berl1ltar.
SerietiYllqn, rond 9.

OCIDOerto f'or Cootle. t.Jm&rt Ocl11D4er 1pelar oob
mt Hodelrt Hk.

k~ru

De1autc. l;veaar n pl . .t.rtDalc l radiou juatrla••pon.
I..Cltel CDt:IDc Jass OUole, hu.de. OOiltn lfooc! JbaM,
Oftebora•

,
'

.

'

....

..
..

Jazz Society
BOX 50 LIDINGÖ

~~i E

o n 'i a n _a___s_l__
..,~ _t_a_ _ _
k_l_.u_b_h_o u 1n

ullr,

Tj

S

'ilonl l~t nog; på :itl~robort~OZ:.

DJ

n n Je o xn s t

\3 ; l.J i! lclmda.~On dan '"'{) muj

ch r m ~H':" J til1. ilvcnt j r!:l ön olruii' fiird!lr l:

nn:u lt l;. ;~ r l vanlig ordn rij

ti J:'b
1

1

j

9

~

frt.n liumlegr.rdst;tJ.tfUl till Bac;gohy hi'llplat:s •.~ktirion: 18.4.0 olldr sonest 19.20.

Vi lookar moc.l ett fint avslutnin~spro~.\·em:

Vur lilla orkester.
Stig gör IfogsanSationalla avslöjm:tdeu.

Ställnin~on

1 serietuvlingen

inför finalen:

Tvti vi.ilmatade veckor ja~rnusilc:.

l

Andors och Lonnarl pretar klubbprop;rftll1.

2., Andors .•U ng

110

3. Peva

Ser1etGvlinr,cn. rond 13.

4

101
92

Finalen

! !! ! !! ! ! ! ! ~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! t

I'ore;,y and Beos

Glimtar ur en ny tolkning av
Geroohwins opera.

~dl

mött på mötet
St~·relsen

Gunnar

Nor~e

f.~ril=iJBOll

Gunnar von Sivoro

134

5. Stig Ilöe;berg

90

6.. Lennart Odl inder
7. L. Gue Gustofssou
8 , Suno Johuneson
9. Bl· i k Strrwd

7'7
75
73
65

64
54

10. Diok ~ich:•eudar
11 • Roland llulleten
12 .. Lae3e lle1'11Bld
13. !Jf'fo Pnlqr;ron

h3

16. Putte r,indell

22
19

14. Ilnns-Rolnnd Crf;onius
15. ::urt Åg ron

17.

Gunn~r

Li ndquist

52

39

19

Jan Soolety
Box 50
LIDUIGÖ

p

f

'

lker vi p~ tisdag den

4 juni

för att göra strandhugg på nlgoa

plats som ännu endast stiindiga fostkommitt4n ooh källarmästaren
känner till.

Vi s~las kl. 18.30 Tid Kornhamnstorg iförda ett glatt humör, nlgot
plagg utanpå kostymen /det bl&ser p~ havet/, l st. glas eller mugg
av normal t dricksglasfonna·t 11 samt v·til tvättade fötter.
Priset är o:a 20 st. piatolor, som

in~luderar

smörgåsbord. småvarmt,

varmrätt och måltidsdrycker plus resa och frisk
ICastn Dig

sj~luft.

pu

tele fonen och dng in Din anmlilan till Sven-Erik Lindgren,
som mhste ha Din an~älan fradag den 30 mAj eller senast lHrdag morgon.
Telefonnumret är 48 01 94 hem eller 68 03 60 till jobbet.
F.ö . utlovas många och gladn överraskningar, ooh med tidigare klubb·
skivor i gott minne ken sitgsa att löftena kommar säkert att bAllas.
Son. aagt , full fart på telei'onen, så hinner Du föret 1 kön.

Vul mött p& kajkanten
styrelsen

l

DEN
NYA
KWBBSÄSOOGED
STARTAR

l .. : ·r n g inte u trm att vi lit.e t i l l mano
; b-y
inomhuc iben o e n t1·äffa d ..l t gw
l ' bg"in et. Rikt.· gt llings eadal1 Du nane.o
(,{ ') poet trln JAZt.. SOCIETY i Din braYllidul'

1

•

lH.tgt1r

, f o dr
h o rm n bl •

kammer htJstena t~rata samlingssignal. Jtlnd2gon don
9 september kl. 19. 00 trli.tfas vi lU>r. Möteapletrson
~r aam vanl igt SHder, men t~r en g!ngs skull vändBr
Yl Sofia ryggen och far Hornsgatan upp . Den uya
/tillfälliga7 adreuen Kr Bastugatan 49, n.b. där
en hemtrevlig lokal atlr till vArt törfogando .
Eftersom fHrata htJatträffon enligt stadgarna ootså
är lramHte tAr programmot en n!got annan uttonnning
\in vanligt.

Vi har sålunda ttnjnnde punktert
l. ÅraHte

Vevas 1 raek takt av Suno .

2. IntHr nya aKaongen

Vi diskuterar kommando progrsm.

3c

Frlgesport pA· n~t aätt

4.

Min tavoriteoliet

5. Skivfloden

Le.gtävlingen pre entflrac.

Erik pratar pereonligt ..

tom inte ea:m:nantorkade

Lennart t!palo.r okivor 1 urval.

Vi hälsar var ooh en hjärtligt välkommen Ater till gomytliga
hHatkvällar med JAZZ SOCIETY ooh alla de t~r~atarka porsonlighotar aoa d~r trivs ooh gästar. Lät oea ~o till att
det blir tull f a rt pl klubben redan t•r&n b6r jo.n. Vi hopprul
alltal starkt pl just Din närvaro •

•

Väl mHtt på

S~der

Styrelsen

.Årsmöto 19?7
oaz&&:caaac:::.=a:r::

[ enl'iGhec Jlted gam•.tal i'in t ·vH t on i JAZI st ~tl;!TY försiGgf1r et~·rel so~·ol madolr.t
Erös,;nin; rred val~edlar. r..r.,.. red an et komple et förteckning över klubbena mocllelil!~ar
.1ed an;•;iv3lsa inom parenteG h!.!r ö.11 ol ka s~ 1 3lseposterna varit f<:lrdelade fram till
ja to.
:>tudora l i a· on nOg[,rnnt och s'.jtt so:hn snrr.mar Ditt i'örslag till ny st:yrel se f<:ir
JAZZ 'lOCFTY inf<:ir dan komnotvie slisonce:1.
Sven-!:rik Lind~ren /kassö1
Gunm•r ~~oree 7sekreterara

Arne Abra 'lrunsson
Lars-Göran tJmell
Jörje 1\nrlJrsson
[nr,.~·mar Lll 1 e >ror J ndc. r r; son
8ri'-::

Ivan )dha,.·nnar
l.enm r t Odl in dar /procramrtd/
l~Etno- 1.olnnd Orgeniua
UH T limgren
~SS( Ferneld

l3lan.)el'~

{ai Draat:-~et
rove Sriksa n
/n !Thor/
Len •srt r: JS Gu~t.afr 30T
1cland Rolle Ilollsien
!ol~er Ho";r;c Hu~oston /rev· D">./
3ti.""; flö ....b3r
Bo Högber~
June Johnns~.on
; .... o1·dfo:r ndf./
\nders Kling; /p ror r arr r!i.d . /

Rolf {othoff
D1ck 3chreuder
Ciunner von S:!.vl3i'S
Lcnn1 rt 8tenbeok
P.rik )trWld
Kurt f.gren
Lennt ~ Östberg /ordförande/

Ii litar pu att Du e;ör Ditt allra tö.s(a. i'C'r EJct vi p~ själva rtrsmötet skall kuntta
..,-ialja en srj enerr,hk och iderH· n. st~ ralse f 7!1 möjligt.

Skulle Du av n&gon anJ odnin vara förl indrad ::ltt niirvara vid detta viktir;a rnöto,
(fln Du ändå del tage i valet r.:er om att ~er post iusiindA valsedeln till Gun11ar Nor6e,
lladmelsvii;o;en 15, Dr·omrr:e, sol':' mfstJ 1<t d;m ti)lhanda senast mimda;,en den 9 septoTTJber.

VALSIDEL

st:.~ t'€ l

Jazz Sooi3t:,·s

se för

verksmah~t

öret

l~

37-58 föreslAs få följande utseendo:

:Jrdförand 3 :

..

Vice ordförande:
'lekreteran:J:

l

l

'r

r

ri81Dll:

~~~

La~uppstäl l nine

inför den nya jazzfråeesporten

Lag l:

Pove Eriksson
.,
1
.•urt ~ ·r.ren
Tlo~r.e :tu17,osson

Lar:

Gunnar Nor6e
!<Ri i3raathen
Putte Lindell

2a

Gus Gustafsson
Lennart stenbeck
Gunnar Lindqvist
La~

4:

Sune Johansson
Dick Sohreuder
l·! rik 31Qnberr,

Stir; llö ·berg
Lnrs-Göran Ahnell
Bosse Hö~berr;
Lag

6:

Lennart Qdl inder
Lasse Perneld
Börje Andersson

Lag

7:

Sven-3 rik Lind1~ren
Roll e Holl sten
Arne .1\brahomsson

I.ag 8 :

Anders

~n in~

l!ans- ~oland
~";ö sta

J r r.enius
Carlsson

Lar, 9:

.., rilc ~; trond
uffe Pulmeren
t Vfll'l Odhammar

La ~

Gunnor von Si•ers

10:

Lillebror Andersson
Rolf Rothoff

1957-1958.

St~p

off - let·a go •••

••••••••••••••,•a••m••••

11~Rm~LJ~ck

en fin start vid ursmötet 1 den trevna
sooutk'iillaren på söder. Efter mli.nr;as önsleemål samlas
Jazz Sooiety liter redan den 23 septomber - nästa måndag - på Sofia Un gdomsgård pll. Folkungagata:n. 'l'iden
som vanligt 19.00.

Denna gln~ hoppas vi inte behöva spilla s~ mrmga ord
oreani&ationsproblem. Vi inriktar oss i stället pu
det lookande pro~raro~et1

Quo vadis?

Gunnar LindqTist ställer frAcan varthän •

•

Hl:S~berr;

Brothers
Sisnaturerna Bomon ooh Stieman fr!n Dagbladet,
SundSYall presenterar sitt tävlingslag.
Lagtävlin;en rond I
IA,nnart spelar t~: pisk janmusik .
!~or

Stravinskij
PoTe inleder vAr klassiska avdelning.
Inför ett s~ lookende pro~rsm hoppas vi var ooh en
r;ör sitt allra blista för att stolla upp på mendag.
Inte minst med tan~e på den n~a la~tävl in gen är
varje mans DUrvara av vikt.
Vi ses på. Söder
Stj relsen

Vid

~ rsmötet

framlades försla~ till
följande:

tillli g~

i våra

stad~ar enli~t
Tillä~e

till parar,raf 11:

Den medlem skall u t eslutas, s~ motarbetar dessa
stad~ar eller anses ~dagalä0ga ett klandervärt upptri:idRnde.

ny

pera~raf an r, uendeo~

hedersnecle:'lmar:

'l'ill hedersmeclem, vilken endast l<"an viiljas vid
omröstninr;, ml· utses repr esentativ person ,
som på ett utomordentl i ~t a~tt ~nnat klubben ooh
dess s~ ften. Eedersmedlem lir hel t av:'.:iftsbefriad
och i övri~t oberoende av gällonde stodeBr.
alml~

ZZ SOCIETY

Ulad~

den

24 te'bruart

har Jaca Soolety

~~Ummtrflde

pi Sotla ODgdc.ar,lird kl. 19.00.

Din~- ekall apeloi'dld~ Yid klubbena enrmotODiiUipelnlftC cleflDlt19t bettliJI.
••, varf'tlr do t ilr a Y attJrata rikt att alla Winner Il t pi llb'tet.

Pl proe;nmmet atlrt

lfln

F~RSTA

LP-sKIVA

SUDe berlittar cm altt l~ ooh en hel dol anat.

JAZZ 1 ,_TAKT.
Orlentorlnt ooh 41akueetoa.
SKÄRP Dt.!J JOHAN

Hy ap\mnando trl~d.

USrdar;n den l Mrl hlller lclubbon byo dat pl Kftmtorp tilla&.'!r181ll ael!

!am1lng •id 1J3urilio1•abanan p6 EJ\telbrektaplan tcl. 16.45.
Toredafån daD 6 ..,.. /prel1a1n'irt/ Vpr d.rt
planera e etudlebia8k pl r uetkhlatortska
l"a4et r.. Vl t..Vttae Yid Slottebaclceu 6
kl. 18.50. Beetntwt ~ mud.t tar unget'dr
en tt.zre och toatar en Jcnaa. Etterlt bju•
der t.mlljeD Stenbeok pt katre h~• pl
Tentdahlaeatan 28 pl Söder. t Protl'8l"ll::et
l.D~tr preeenteticm ••
3. d .... a. Gua,
Lennart stonbeck ooh GUDnar LindqYitt.
F~r delta~ande denna ~11 fordrat apo•
ct.ell amnUlan, Yil bn U.an led en per
teleton tU l Gunnar t: o..._ 26 55 65 pl
kY\llhtid.
VKl mHtt aamtll~a tre kwkllar önskar
atyrelBOD.

ta,

StilllDiD«8D 1 l agtU·tl t ngen •
l.
S~riJr
ta~ 7
2.
6
teDDart o.
"

'·

4.
5.
6.
7.

6,
9.
10.

" 3
" 2lO
"
"• le
• 4

""

9
5

Gut
GUDnar !J.
Gum~ar •·

Poq

ADdera

s.

42P~

40
35
32

30
29
29

SUM

28

F. ~k

2'

Stil

9

•

•
•
•
"
"
"•
"

rr

PtU\ r. RW'1'" ~.. "
...,.,c:,t.:U:'t' NO..I~"f" ~~,.
IOCO tOl;r, -I>Clt;;.,Jt.."\.C..'T"

A

'"an~tonea.

ZZ SOCIETY

hYr lra kenoke d~t h do vcrit l~plignr~ med ott jas, men vi har
be1t t olJa ftir ott 'YtUll igt &.nmf'..ntr 'do i alln i'all. Det blir mindagen
den 17 11ara lclookcu1 19 ... 00, oeh v<n~ vanligt pl SotiG Ungdomaglrd. Follr:\mgagatan lJ.9.
Juet •

JAZZ FaJiN RODDINGE . SÖnER OCH SOTIO

Lng 6 pr conterar nig.

ncPROVISATicm
Gih:dir ktör It~am r

\1 -

- -

GAYLA SR!VImruwTA t

Fr6.gaoport n rOD<i . t ta •

. .....
V!ROllTER AV IGOR 8TRAVI SRY

Gua

VlU

kote:~

nt•rar

l1tt p& StJ<iGr

u.ttctn m& d g

u p

mAnd • dgt

lthlgG ple r d
vi att

kaa:m~Gr

~r d
31 ~c, ~r Jacz Sooiotyo
grmmof'onincpolning rum. s
utlovnto

lln till i inapir rond r!liljH, nlmli·

g n AB Ettrop Fi
oderna ooh hi-tiwiga studioc uto
1 Sundbyb•rg. Adr IGCll lt.r Annodalcvtigon 29, aam limt r
vid Bäll1ta bro åt Dr~a-eldan till. Vi oattor ig&ng
kloolmo 19.00

Landot trKeeto plattli:akcre inom ja:nfe.akot, vUlklindo
ljudingonjtfr Bengt Run ten, tldigGLro hoa UQtronome
ooh 1 hHatea ro lUlakap A.t Harry Arnold 1 USA, har
lovnt att 1l.cat upptagningo.rna.. Dosuft:irinnen tlr alla
tUlfi lle a:t;t b
hol den ljudonlär;gning, vnr t lighGt '11 kn · ttn pll hlrda prov.
ll'CJljand

ouoembler opgl r ett nl.ltiWSr var:

l.aty Ba berg ~-tett
LG!mnrt OdU.ndero Good f!ol!.
Bon lnJg rg Trio am!lt

en jam-grupp o

pel ugne klub

anaatt e.v o'fTiga
dl~.

Vi rAr oolrGlt. en otund ö

t·

till bi'fornct oob au

extra pratlitund d it1g. Runeton. Blond aakkul!nelra.pon
ing~r ook1 klubbona hoder~dla ing. &ture il'ahlberg.
re tHrtjtin•t det är ntt denna inopolnin~ kunnat kamn t.i l l at bd.
d tanke p&.

Tilk~t

unikt till:tällo clotte Mot• ntt fl

Tara ~•d om on lldelo rikti' ~kivinepolning - m8d
nllt vad det inneblir aT prooioion1arheto coh op'11nn~
inte 11inet - hoppaa vi e;~t Bamtliga inbjuliDA gör· oitt

allra biieta f'tJr
d l tngo.re p
n
ingå ett s. av
bli~l• vi fAr

att. ka:m:sa :raed. Vi m:.u;to pungelll w.rjo
tia. men i det prisot b(lråkna.r vi ska
d n BP-platta. ~re nucik3li ka till-

bov1ttna.

F~r obligntori k anmälan till doltagande
dEiD Tic'it l d~ musikanter aom undorrättso
lod re/ ~r god ril3g Gunnar Nor6e senact
ron p! kTiillBt1d 26 55 65. Gunnar läs:!'.:ne.r

/gUllGr ej roav re op. bondtrodag. taloalla upplyc-

ningar om lämpligt f1ird1U.tt till lEuropn Pil • Vi rlUcn r
d att klubb DG mängtaliga biltlgar 1 edTDD!ig
flott til etU.ll r oinn •krindor till törfogand~ 6r
transport aY ~&liga instrument och musiker.

V\U

6tt 1 Sumpnn pl :r:ill:ndag
h\ilD8l'

JAZZ SOOIBTY

ZZ SOCIETY
lii.U' mnåkade liggtoddyn .. och hur många blev dett Qn den saken och mycket annat
kan Du t å berätt a p#l mAndag ni:tr klubben sammanträder på nytt. Sofia UngdomagArd. Folkungagat an 119, kl 9 19.00, ä r aorn vanligt plats och tid ~

Ockal denna glwg har vi ni:$ jet att presentera en r;äst. Han heter Bertil Sund bl
~r vdlkänd medarbetare pl o.J.

ooh

Programmet ter sig som fijljert
Ett nytt

s~tt

att mijta våren .

Al l t om jaurt.xdan pl lyköpingshue.

•

~ster

Young och Kansas City..tenoristerna

Gunnar Lindqvist framfar synpunkter .
LagtUvlinr,en rond

9

Slutuppeijrelsen stundar.
Några sociolocieka ainpunkter.pl jaz~en.

Bertil Sundin kleerar.
Uppgifter om SJR'a !rsmHte lämnae ockel per telefon av Gunnar Uor~e. 26 55 65. FHr
rar aamäl~n sl fort som majligt a• dem som ~nskar

att vinna tid lr vi tacksamma
vara med på jaurixdan .
ställningen i

•
•

lactävlin~en

l.

2.
3..
4~

5.

6.,

7.

8.
9.
lO.

lir etter

utta

rondert

lag 7 - Sven-Erik Lindgr en
• 6 • Lennart Odlinder

Lennart Guetnfsson
" 2 -- Gurmar
l~ or6e
"n
l - Pove Briksaon
" 10 • Gunnar von Sivera
" 8 ... Anders Kl il)g
~

9 - Erik Strand

"
",. 4 l

5-

Sune Johanss on

St ig Högberg

56

poäng

55

"

47

42

31
36
35
32

31

12

"
"
"..
tt

n
If

"

l

'
~

'1

ZZ SOCIETY

Plr ~ bor\ltta hlatorien 0111 mannen san hade fru ooh en liten GDJ"'ID!rlant 1 Wll1nf:by'
Jo, det var el att han bUrjade ve.ntrin.e i sin dim1nuti'Ytl lägellhet. Sl hlm bellUt
\)J'ta till atUrre. Ooh det fantastiska intrttftade - han lyckadel.
lu bor han med •in tru i en jä.ttedniDg 1 Bromma.. Ibland glr htoD 'rilse 1 den stoN
lägonheten och bittar inte sin käl"a hustru p~ 1'1era tilllmnr. FUr att llltta pl glee•
bygelena problem bar hu nu benluto:t bjuda in eina vänner. Ooh det lr nu eaa pobgen
kammer. Hiator1ena hjälte, det ~r Andare Kling • och Tännerna det är vi l Ja&~ Sootet

Pl mAndag den 12 maj eamlna allts' klubben boe Andera ooh Aae, l~baoktvigen 71•
lob blU.ater Alrer tuzmelbanan till BrC'.til!l plan. So vidaro lmrtsk!pet nedant8r t~
banana tn.ppa. Ftir deltaganda fordras G.!IJiälen i fHrv'åg. Ring Anders 26 94 75 eller
Gunnar Nori<t 26 55 6; senast sl:Jndag kväll.

Pa programmet st!r:
Bn lyoksd klubbr::lisot:!g

Ande ro och l.elll!art resumernr.

Tid till

~rtertenke

Final i lagtävlingen.
Satohmo - A
Po~

~usical

prGaenterar

Autobiography

Ar.~stronge

album.
VlU mUtt i Bl"amna den här gbge.

Styroleon

StUllnlngen i lagtUTlingon
inftsr lutCllllg6..ngen r
l. ~ 6 Lennat't Odl • 61 po~
n
2. " 7 S-S Lindgron 59

3. " 3

4. "

"n

l Pow
9 Erik Strand

"
"n

5. • 10 Gunnor Y s. 39
6. n" 6 Ande:rB Klin6 39

7.

8.

n

9. " 4 Sune

10.

"

n

50
2 Gunnar Noree 45
Gua

J.
5 Stig Hijgberg

37

35

31

12

n
u

stora

Hu 'Vill ri berätt,a om •••••

ZZ SOCIETY

VM IIYCDT GLADA

V!RFFs1'

Vi var ute p& DjurgArden bltrom dan ooh rekognognoseradf) för klubbwe muntra virga1k,
ICID kommer att h&llau tredagen den 30 WJ.j. Har Du aj.alv w.rit ute oah upptV.ott Tiren
fUrre1tent Det Hr bijg tid nu •••

Featntlll$n tamlaa vi kl. 18J..S utanf~r ~rikanaka Anibcaaaden, StJ"and-rägen 101 t
i ooh tur a~reob tillv.,
l .Wiga .tal! brukar 'ri ju al leekandet eom mHjligt mAlo ut allt oca ska eb pi. dn
teater. Men den hä.r gln~D tlmko!' rl g~ra ett undctag. Vi vet att Du WM.er Stllndiga
Peatkommitt4n tillrUGkligt vtll f~r tt inso att on hel del ~wrraemingar liJ' att Tlmta.
Bog 1agt.

•

f-dr deltagande i vlr Jtol"a makiY tordre.a &1211llUm aenaet tl8deg tdll till 8ftn-Brtk
Li!ldgzoen, tel. hma qa 01 94 eller till jobbet 68 03 6o, /eller till GuJmcar Bor4e, tel
hGII 26 55 8;/ ooh dosautom •tt ekono:dekt bidrag pl 25 ler •

Bu tyoker Du kanaJoo att prilet f15reteller btsgt, mGn dl vill Y1 avd8ja att n hel del
ädla dryoker ooksl Mr inräkn•de . Du kommer bl.a. att bli eerY&rada
Drink ~ S~ör&labord - Hl &ller ~tton ~ lilla p~rlan eller juioe w
~ätt - mod vin till - a~t dossort - katte däre~r - med tillbeb~r •
.Att Du kammer pt. v&. r f'e ot tar v1

8017!

ajlil vitlcn-1:, men g 18m 1'6r don skull inte att

ringa oeh anzHla Dej snarast aöjligt.
~

mHtt 1 btlsta teet•tHmniug den 30 maj
tltyrolee!l

HALVAN

ZZ SOCIETY

Glada ämkal1

Gamla vlinner, halsen brUnner

utan tarat.
glasen t~ea - dook ej gl~mmea ,
skUa f'8rat.
Skål r~r glada stunder,
skll för 'Vtinskap vlr.
Nu ej dr~jes, glasen höjes,
Halvan går.

Fritior Anderssona

•
•

paradmare~

Här kommer glasen immiga med ~~llning upp till rand
Det skall bli gott
när vi har fAtt
känna don långt ner i maeen.
Ifall att vi blir dimmiga, sl stöder vi varann,
lova mig att
faller jag platt,
al tag mi9 uti kra~en:
..
Och ~rajden er, go vänner 1 ~rat glada gang.
Och ingen ttlr r,ä ,trumpen hem och sussa 1 s~ sang.
Sl h~jen era glas och stänm:en upp ett eamf1lllt vr!l.
Helan är här
\1\tlkänd ooh ktlr,
Yl tar den med ett "sKÅL" ,

uti dr hage •••
Uti wr mage där växa ~lir,
Kom hjiirtana fröjd.
Vill Du ha n&got sA. finns det
nog htir •

!:am l"enat ooh aquavitae,
kan copao och allt va aprit l • .

Aok kom lilla tersen,
Kam hjärtana fröjd.

ZZ SOCIETY

•
•

POW'S TRE Tit.!S ... • •
atartskott~t till en ~ händelserik klubbensong, den fjortonde i
.Jau ~ocist~a ruinr1oamiittado historia, knallar kl. 19.00, tisdagen den
2 aeptambor. dA alla modlemmar her den angeniima ~likten att infinna sig
Ii sju trappor, Gyllenstbrnsgatan 19, Stoolcholm ö, där vi i fN·ta&ttningen koraruer att vs.rs. hedr&de gtister hoe nyvalde hedersmedlemaparot
Gun ooh Pove Eriksson.

var !·crstfA. hUsttrl:U'f Cir san var ooh en vet årsmöte. Vi har e.n h.,l
del v1.ktigt• i'rilgor att ta upp,. förutom det traditionoll a valet av ny st;trelue,
men ~L tror oas l~na lova snabb~ förhandlingar med vår hedarsordfbi•ande
Sune so:n lodaro.

•
•

Knllens janmusikaliska underhllluing kommor 'bltmd annat att bostA
av Lennart Ö:a pre5t>nte.tion av da~efärska plattor. Den pro~r8!11p\mkten blir
regelbundet Aterko~ande i vinter har Lennart lovat •
._. . .,.._

... ______ ..,

I b~rjan nv augusti samroant~ädde den gamla kl~bbatyrelsen ooh skisserade
planer fijr varksamhetslret 1958-59- Den nya styrelsens utseende diskuterades •
Vi korn fram till ett pro~ramrådons antal i fortsättningen bör ~ra tre i stället ftlr t-vU. V~r gamle kaasilr Svenne yill gärna byte. plats med Anders i styrel·
sen ooh bli progromrld . Andoro l sin sida tar gärna hand om kassaf6rvaltninr,on,
om klubben ger sitt godkjnnsnde. Broder Gus är villig att ~ter1nträda pA sin
gamla. post som programrlld, en det är medlemmamas lsilct att Ti bebi:>var en uttskning sv program sektionen.
Enligt klubbens stadgar sker st~relsevnl medelot valsedlar . Vi uppmanar
Dig dUrf~r att oftor noggrant ~vervägande fylla 1 det medelinda for.mulKret,
vilket ska avlämnas pl lramHtet. GlHm allt~l inte att ta med Din valsedel den
2 eeptembor. Skulle Du mot n>nnodan n<:sdgas utebli, kan Du sända den per post
till Gunnar Noree, Vadmalsvägen 15. Bromma.

Vi gläder osa lt att aterknyta koutakten med klubbena all~ medlemmar.
Väl m<Stt till an trivsam säsong med Je.u Sooiety i ny maknll'ia miljt;, htilsar
Dsn avgAende etyrolson.

ZZ SOCIETY
Hcmk pl d

g!

Tisdagen den 2~ september kl. 19.00 har vlr klubb lter begivenhet hemma hoa PoTee ,
vlr nya triftpunkt o/o Eriksson. Gyllenetlemsgatan 19, eju trappor.
Det vi bjuder pl är ett verkligt attraktivt program. Eller vad sMgs
om

e

att OJ:s hi-fi•axpert Benny Allslund spelar upp
nlgot sA tullkomligt unikt som Duke Ellingtona Blaok- Brown and Beige i originaltappning trb uruppf'orandet 1 Carnegie Hall •••
att Lennart Stenbeek "Ur det okända 50-talet"
plockar god traditionell jass. som mlhfinda kan ha gltt dr ä. medlems nlisa
t"örbi • • •

att Lennart Östberg fortsätter att turnera oss
daga f'åreka plattor, bland vilka - eom vi
hoppas • klubbona agen EP ska finnas med.
Om det w vill eig väl. 14en tyvärr tlr
inte alltid alL fallet inom just akiv•
induotr1n ••••
att vi har en hel del annat att prata med
Dej om som vi into gitter lista här, men
att vi riiknar DIOd att r&.
klubb om tiadag ooh
att det

blir~

eom man

80

sUger~

just Dej p& dr
kul.

Varde Du alltal väl mött!
styrelsen, den lika nya som gamla

ZZ SOCIETY

Warden helaado, Ih gode harrelZibn ooh mombrar utt.f th.en olub Jazz Sooiety,
statten opp och omgjorden Sdrom l änder och c~ngen Ih alle ooh en war till
Oyllonst1ern3gat on 19, sju trappor. dl r hijgVrllborne herr Pove EritltOD bor.
Klockan 19.,00. t isliqen den 14 oktobl)r bt>r J>u vara där.

Bland muntrat i onerna

rörm~rkaa:

Skrivoloor, rapporter ooh fijr slsg t ill ändring av ordDingsatadgan.
A!"De Anderason spelar upp !odbitar ur dn V-diao•~aall.D&.

Vamp 1 kla-.oret. Bo lfdcbors talar till folket.
Quid n ovi ?

Lennart tunmar eya. plattor.

Väl ml:Stt att drioJm ur vlra

D,ya

toppa r.

Styrt)}BOD

.lrsmöte 1958
N~dauat~ende ~r er. r~rtookning ~var klubbens medlemmar. Inom klammer
~tyrolseappdra~an varit fördelada under f.6rra verksamhet•-

anees hur åe olika
året.

St•.1dora !ister:. anaor€;afull t och

aä'i.~t

sodan oruno.n Ditt förslag till ny

styralsG.

Arne Abrahamsson
LAra-G~r~ Ahnell
Börje And5rason

Putte Lindell
Sven-Erik Liudgren /kass~r/
Gunnar Lindq·tht
Gw nar ~Jo1·~e /Sakretere.re/
I Vt 1l Odhe.mma,.
l.en."l!I.Pt Odlillde1• /,rog .rA.d/

Ingemar Andersson
Erik Bl Ol.Tibcil•g
lai Branthon
Gösta Xarlnson

Hana-Rolc.nd Orgonius

m.r. Pedrogran

Pove Edksnon /prof:_.r . suppl./

U::nnart

Gu~:~tafs acn

1&:1ae Po:rnalrl
Rolf Rothotf
Dick Sohl'auc.nr
lem1e.::-t S-,;en')eo'c /revisor/
Erik 3t~e.nd
Ku.--t .Z.grf' n
l.el.u"la:·t Öutborg /ordfö1·ande/

Roland HoUsten
Holger flugasson /ro;,iso·4·/
Stig m>gbarg
Bo Högberg
Suno Johatwso·~ /t. ordf./
Andera Kling /p·og~räd/

~~ Du e~noer att v:l ~ Ar bör hfl ·~re progrerorAd . fyll d~ i tre namn. Sätt i
&nnet !'all ett st ro k vld trl3dja r •.den.

- - - - - - . - - - - - - - - - - - - - -- - - - ... -- - - - .. - - - ... - ...
~·

V A LS E DE

Jazz

Socic~~ys st~

-- .. -- ... .

7~

rol se "'ör vs-ksnn·

ots~re

195J-59 ör:>sl&s f! fti::.jende utsoendt

Ordf'cirance ·
Yice oråföl.·ande:
Sokrotern1 u :

Ke.aaHr:

-------------------------------

Programrid:

'X ill revisorer bC"r t1tees t

o:,h

-----------------------

Rttr Du nflgot emot att klubban etm!JUmträder p! tisdo:Jar i fortsiittningen~ _ _

Namn•

ZZ SOCIETY

Bäste klubbkampi& .
'l'iadngan den 28 oktober har vi en träf'f. a001 ve:r•kligan är nAgonting utijver
d~t vaulibc. Mad stura Wnhlberg som oice1·an kamnar vi att besb"ka AB Svenok
Grsmmofoniuduatri i Dro, dllr vi tdr tillfälle att bekanta oss med den in-

tressanta tillverkningen av grammofonplattor, pr0e~trieer, m.m. sldent
som tillhör slriVbransohGn. Att besUket blir en händelse lika intressent

•

s~ unik~

br;bövor wl k:na.ppast pApek s •

Ungefär tre och
bållat tnl. Vi
.fflrfogo.ndo lika
turligtvie d.e la

en halv mil lh.. "Vtlgen ut till Bro.. som ligger lt Enk~pingt•
hoppao att klubbens hrr bU~gare ställ~:n• eina ekipage till
vUvilligt sam tidigare . Kostnaderna fl:Sr bansin flr vi na.pl.

Vi at.mlae kl. 18.15 utenfflr Automobilpalatsetj s Jt Brikegatan 117. Fijr cieltagando i dr utfärd fot•drae. .f'C:Jrii.D!lllUan, nom Du 1•ingor in till Gunnar Norie,
teleton 26 55

65,

mAndag btttll,

111311

eller Svon...EJ•ik Lindgren, tol. 4B 01 94, allra senast
vänta holat inte oå länge. Boräknnd hemltO!ilSt 'rid lO-tiden.

SA har Ti bara att tSr.toke.

Di~

val t:Htt.

Styt"alsen

•

Inbjudan till Jazzträff i Stockholm den 16 nnvember 1958.

Med anledning av Club Mintons 10-års jubileum inbjuder vi till en jazzträff söndagen den 16 november klockan 13.00 på Johannesh~vs ungdomsgård,
Blåsutvägen 44, Johanneshov - St~ckholm.

•
•

•
•

Så här har vi tänkt oss programmet:
KL 13,00 Ankomst och samling.
14,00 Husik.
14,30 Kåseri av Olle Helander.
15,30 DM i jazzfrågesport, för denna svarar Lennart Östberg.
16,30 Kaffepaus.
17,00 Musik.
17,30 Kåseri av Bertil Sundin.
18,30 Jazzfilmer med bl. Duke Ellington.
19,30 Jamsession.
22,00 Avslutning.
Förutom dessa programpunkter kommer grammofonaffären Pick-Up, Stoekholm
att ha en skivbar, där den kände jazzklubbisten "Abbe" Jehanssen svarar för
rusthållet. Dessutom kornmer Östen Forsberg att utställa lit~grafier över kända
jazzprofiler.
Till aftonens jamsession är ett flertal av stockhalms kända musiker inbjudna och vi tror att det kommer att bli en trevlig dag. Vi ber att få påpeka
att förbundets medlemskort,gällande för säsongen 1958 - 1959 måste uppvisas
vid entren, entreavgiften är 2:50.
Vi hoppas på ett livligt deltagande och ber Er vara vänliga och skriva
ett par rader om hur många som beräknas komma från Din klubb, till Sune Johansson
sturevägen 59, Lidingö l.
Välkomna
Club Minton, Johanneshov

Svenska Jazzklubbarnas Rikförbund.

ZZ SOCIETY

Vi altmar

oe~

tiden ftSr ni1et& klubbmBte. • • blir hu Pen ttll4apa da

18 comnber. Adreaaen kr, 011 det lr n&soa, •• inte balmit lin
lnnu, Gyllenatiemagatan 19, sju trappor.
KYäl.lens tswingar inleda .,.. OUa,

BCI!l

pratar •

•le

FnDt SiaaW.. ooh

r.~el

deG

,__..

Sedau skall t.enu.art ~st~rg aKtta 010 pi det hala .et e Mgeaport, oob
medan bu granekar dra ltsaabtpr. be1"1lttar baD c:.~ plattor. S• • ..,
alutnbag lcGumor n &lstklaHr att framtrltda.
akri'ftllde atund ej klart.

JDeD

.Sllrn det blir

•r

l

'Ull •Art dansat& Mdleatn&!" kan uddelaa att Jass Bool.ety ooh ~ta.,ytaa.a
enorcmar d&rls t lftl'lltorpa Unpaat&lrd Dl plllrdar; 1 dea15 llOftllber. t ..
Rllabyparkatåget tUl Waby A114 och gl. all4a lt Yb$r.

ru

m!Stt i lftmtorp

ooh hoa Pov..
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Ur ohä.kta tt vi otör • men vi h&ddo l·

LITE

GRA

""OO!a

tiinkt ! f' resl6 ntt vi skulle foatn p

D

LidinglS . JUubbcn fyller ju ul', ta. vot. 88 varf"or sl-ulle vi inte ta
tje.nge01'1 ooh gC::ir d tGemm&. Vill sUga. · te är, f"drotb .
Fr de.gen den 28 novombGr d.ll . al..-:ulle do~ bli. .öx• fGmtcm sptlnnoro fllr 'ri en go ' mitidng,
nom inklusidernr amij~, bröd. sill. nubb vi.aor, potntia, varmt kijtt~ Påm-Frit.te. deoeert1
kni'fl , tll och drix. Det oisiio ske. man bjud vektmäatarn pli .

t i l lammnano uta p

•

st
o 6. bli en del a .k . rnu.ntre.tioner oeb endra dulllhetor, recn det "till inte faatomm tto ,al om . Ock sä sku Yi ... palu lite ajlilva ooltaA., sA. var snäll och tn ced intru act . Inte pienh;torna f"ö~·atåo .
Vi
la
trax rtor kleekan 19 .00 vid Llåing~vagnnrna vid Humleg~rdugatan f"dr att i
od id e barkor n~rc. 21J eom tjueo T.linuter ~ver l~per ut till Baggeby, vnrifr!i.n vi
lir e '
tegon ti:l Bo.ggebytol•get, dUr "Li.ttle Gnmdn är beläget .
Eftersom Du clil:Grt ingenting h llre
vill iin vara mad p! denna. lulallli k1
m gnif'il:e.. ge3!ytliga och till hl:iwoJ
nc g~onda knmratfeet med Jazz "LeatE
l~ops in" Sooiety, så oör Du kaeta
Dig ptl telefonen ooh ringa Svenne
l.sB 01 94 eller Gunnar 26 55 65 ennrast möjligt. Allra sista kvallen
at·t frivilligt anmälo sig är oncdag,
mm vänt11 bal st into · fi länge .

P!sd Ditt glada hum r p!
toppn! vl ~r Du v"til m(;tt
på linje Lustig dan här
gAngen - p! v'sg ut mot
än mod stort "L"
l ingondrioka ~ ••

&<mi

i

V'ilk<XInJI.!l

Styrcl BPn./Festkanmi v~

•

ZZ SOCIETY

Perneld-Produotlon proudly preaente

•

JAZZ SOCIETY
Wrldapremiilr

"En festlig ~ munter ooh generese DAiaioal" ,ktan _.!JV

•
•

•säaODKODD obnrmigaste film"
•-river ne r den onaelcrattsalvan etter dn anchoa•
Det giller alltal den stora premiltren pl l&aae Perulc!a tilm • •
klubb.
Tiaclapn den 9 december tir allts! ett dat wa sam glr tUl historla ooh tiden

1U- aom vanligt kl . 19. Gyllenstiernegatan 19. 1 trappo1", .,a adreaaea •

P.u . t lr vi undet> krillen

h~ra

en g\latklaur, ft.retter Oua

b~rtltt&J" GID

Frank Sinatl-a och Mel To1'!1J6 och Lennar t Östberg apelar J:1Ya aklYOr.
Det 1lr ai sta a'l:ttet t'dr säo on~en , o oh vi boppaa pA god analutaiDe Il Yl
flr tillf'"tllle att tfrlska varandr a God Jul.

styrelsen

l

'i

I:ore lilla OUe

zz
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•

Helan

l

l.

Svarte Rudolf

Vi fattar med stadiga bänd~r
Vbrt iskylda stelbanta glas,

•

•
•

ooh supen i magen vi sänder.

el gör man p& alla. kalas •
För strupen den skall irriteras
a~ hickan blir stadig och lAng.
Vi hoppas att in~eu blir "sopen"
ooh slocknar 1 våran oalong •

Helan så sakta i magen gick
undrade var f'dr hen aUll skap ej N. ok.
Klubbmästarn eäg, "tar itr hal nn 1 kväl l?
Bed honom komma h i t ne r, ilr du anlU l •

ZZ SOCIETY

Dot var- tidig re msddelat att Arota ror·sta mC>te skulle bli den 20 januar-i, men
dA ishookoyf'örbundot fflrsummat att frliga om vi är upptaena dl, ser vi osts nödsskada a~t uppekjut mötet. Det är landakamp mellan 3•-- ooh CCOP, som eliode
i TV och vi rormodar att flera av vära medlemmar vill oe mntohen.

•

Vi tr~ffas i atället pl~åljande tisdcg, den 27 januari, kl. 19.00 hemma bo
Pova, Gyllenstio~sgatan 19, 7 tr •
Pr()grammat blir a
En stjärna

fr~ arnn~epoken

RoN'o Dahlgran kAserar

Skåneka

{~c4f/t- it

ja&~upplevelaer

Gunnar läser High Societya protokoll
Frln GAs-Andera till Tegelsmora ky!ka

Oppltindsk rapsodi med ljudillustrationen av
folkmagister Putt.o Lindell .

•

Lonnart spelar ooh pratar
tennart pratar och spolar.
V'ål mt:Stt.

ZZ SOCIETY

Obsdagen dan 18 februari

fij r~tar

klubban en atereofonlak utflykt tlll

Haga'iltr a . Vi Ur niillll1r,en i nbj udna till prot;r

•
•

I"Adet Svormot eode

~än

och l ovenmtHr. ra.diobanulare ~iaee Walli». acm 1 ein Ur,andet aff"'tlr,
Porl abacken 26. kCXIUIIOr ett demonatrora on nybyggd ste n>o-anläf:&ning ,

vare kapacitet vl flr prUva mod on eerio ol i ka skivor. meet jat& taretl a .

Kl. 19~ 18 startar ett T-t &g - nr 19 • frtn Odenplan. paaserar Gullmarapla
19.18 och Vr 1 fiijgdalen l9w29 · Klubbmedlemmarna sitter 1 sleta •agnen.
Frlm Högdalen l ker vi med mat • rbuaa 19' til l Mllplat n Porl backen.
<J>a . ber,lir biljet t dir(tlct t ill Porlabacken. Skulle Du miata dtD b\lr ftSr ..
btndelsen, ~lr et t nytt tlg tran Odenplen var tolfte minut.
Vi hoppat att alla och envar pnasar pl tillrullat att under aakkunntg
lednl :ag stifta nUrnare bttkant skap med det nu d aktuella fellc.enet
stereofoni. ~tt par ti.nm:ar pt\el1r spianin~:Oll och ri blir ootal bjudna
pl r~rfr1.smitlear.

•
•

deltagande fordraG roranmölan eenaet
tele t on ~ 01 94 •
~r

tieda~

St)'l"elaen

kväll till

S~n•

per

ZZ SOCIETY

Iiet Ur nu dor;.s f'"rlr ott njltt
sc:n det. tttli-a.rc vP.rit tnl

•
•

Vi

trU ~J'as so:n

______

Jaz~ ~ootety-mi3to, ooo~

o~,

bte tisda~en den lO

_;,.;...... clc11 17 m.,rs.
utAn tioda;:cn

VC"'li;. t kl. 1S,.IJ'1· he;ira hos Po"lC,

r::·lla~stiems~aten

sju t l".ut:.por •

Pro.. roli::Cit inlocls av Putto Lin de ll 1Zed dot Hseri, set:! o; r1cnserr.dos til l

.f'Cirra

t::~c;t:ot.

Lenne rt Oclinuer avlt>ser Putt'* ocr

bor~ttl!r

o:·1 don r,lace

spelmn!')nen Fats ·::aller, och· diire fter f't.r vi.

h~ra

r-t:.

r.:ed sie; vttxolpont;ar till

am::cdan av i\urt i..gron bar vi aamtlir,a t

on

.-:::ctk~.oär.

l'i.ket, vilket dock inte betyder att han önskar 1- och
roli~t

ska vi intA hn.

Vill mött .

•
•

19 ..

St~. relsen

2-ärin~nr.

SV.
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•

Bu har Yl lter att • tn:a emot en trnltc tl"ktt twaaa hot Pow.
Tiedagen den 1 april 1ala1 Yl kl. 19.00 ooh adNI881l lf.r toa
bebmt Gyllen1erucai1ua 19. 7 tr •
l•lllena progna 1Dlecl• aY Sqmae, ._ dtter 011 p& 4et hala •d
n "12 riltt• ..w•llml• Dl.rett.r 1'nlltr1tder a gllattl.Ur trb Jan
Cirole • oob ett.r ett antal koppar ta tre t.r Oue till orda ooh

l l ter ~·· h6n
Det Ar cc

CD

ooh pl Bela Bartoka l ta ltrlldrftl"tett.

~lpeDgar

till t1kat gilller torttal"al'lde .

ro

•
•

lllStt •

ZZ SOCIETY
Nästa klubbträff äger rum tisdagen den 28 april kl. 19.00.

Det påminner om ge.mla tider, nlir vi den levfillen ställer

mot Saders höjder. Klubben är ~igen hembjuden
till Lennart Stenbeok, Tengdahlsgatan 28. Om man inte ha~
bil, ~ker man 59:an eller 6:an till UndhAllplatserna •
~ården

•
•

Kvällens värd har lovat tala om Jimmy Giuffre,
och s! kommer en tyvärr numera royeket eälls~nt
klubbmedlem numera, &rik Strand. "St'link och

flikar" är rubriken

p~

hans trivselsnaok.

FHr att vara med på detta möte rordras
~orhandsanmälan allre senast rnända~ ~åll.
~ånta inte utan rin~ r,enast till Sven-~rik
Lindr,ren,

48

01

94.

Vål mCStt häl sar denna g ung Lonnnrt

stenbeck oc.h

•
•

styrelsen
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~ra

klubbmedlemmar

Vi Ur nu framme vid YlraUaongens sista

26 • j

klubb~te.

hemla hoa Pm"e, Gyllenetierna~tan

aa. blir tia4.,.n

19. 7 tr. Tiden

~

lir • • Yanli!t

lcl. 19 . 00.

•

•

X'VV.llene program inleda av Bertil Sundin, som i vanlig ordning har nl~ot
intressant att berätta. rer oas. Sll Mjer "Ol~ inte rUkna l'DGd tonetllen•,
musikaliskt f'iska.f"ånge med Stig U~gberg. Sedan har ri kcmrnlt tn.m till
andra avsnittet i eerien Bartoks Strllclcvartotter, oob rlr av Ou• h_,ra
stritkvartott nr 2.

Som en avelutning pl vårsäsongen kom'ller sedan Kl\lbbtoeten, tredageD detl
5 juni. Vi Aker mod linje 21 fria Humleglrdegatan kl. 16.;o ooh ati~r
av vid Aga och e;lr till Kun~avltgen 104, clllr vi f'bmer Ol.ngelltra Herre;lrd.
Prieet !"dr me.t, tsl och kaffe, men exkl • aloohol toa är 21•-.
Anm1llan m!ate ske senast l juni till Sven-Erik LlDdr;nn, W3 01 9.4.
eller Gunnar Nor.le, 26 55 65 •
Uedverkande l muntrationerna Hr Gert BriaeU.ue, Utgh Sool•ty, Ual~.

Vlil ~tt elväl pi. matet boa Pove som pA teetera

Styreleen
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ove
"C pt.

-:·.ler 'r ~l
ctn- ri·
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-:~n

ri'·sson.
l>e r

Il.i~rtl5.r.t

v:: ku

,
h'"'" r

st., r •lsen .

·n .la klu~l>
· i-1 i ..t np~ "l.i r..,. •
l

11&

'l n c· n n
to.., ""i'k'tnr
on p• klu~ en qllt~~,

si~

1

'Cl p.L~nr ,

till Gun och

~isdn·~n

dan G
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•

•
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Hej.

Det ~r möteakv~ll pA tiedac. Vi s es al .tsr ~ll•~an
Gyllenstiemagatan 19, e'trax &!'ter ejunla~:ot .,

vs börJar meJ <m,·f101) ; 1 v' r
apänne nde serietdvHnr. Joker.
n Hi
~Ang koras ~r ~reta rcndsegra~, so~ bel~ g n.~ ett fin~re ~~
pris.

19.30 pJ"ec1e aät'ter

•
•

~~ n ?Q o~~ ~or.

~ern.skande

underbtallnln ~en l g{.og.

oeh nu

s~rekilt

20.00

~r vi bee~k av L&rs emur m.,o hae1•t,
berätta om sena lcon1poJittoner •

~1.00

lir det t ikadar.s ooh som !lata pror- n rr' punlrt ror btJ) ler fr,. .. • ,., le r
tri viUkiinda klubbf1 ..urer mad otr:ot 6 0W dt:on ene .," •1em tl ftr u . 't.
"Anders botl\ttieerar l 4o- Ale::a f'n.Uun nfloN! . •U lör: ":ur.,,."

Detta Ur poängetnllningen 1 "Joker" o "'.or
ohane pl rorsta rondene bckprie1

t. • •

JQTI

'-<"(l::'lmer ..t· epeh o l

M: ·l, r ""'".

to
lO
9

Lenn.-rt Cdlin ter
Bert ll Soi uh,..
T'\l-eto l.i n<lell
Göet.11 .;ar l non
l.eUd Pe~el d
F: i vor C•rl eao
Ul f tftnburg

c;
$

8

t

~une Johan~ !'O :"l

•
•

Ounr:fl r r;o~e

t.m:art ... 1ata t aa o

Ingemar
Pov~

;·eder

~ti:•on1e ho(•pt G

d ..

Anrter~a~n

...:rJ l<saon

nuf't•

a r.ll nr , . r.~·

etappr\e oo

sluCftCrldafi i vfrt
I.Annnrt
Aro~r

5
5
4

.)t "nb~ck

Kl ing

Roll e .loll eten
Ua r- ""'" l hr
Rol f Oahl ·ren

l~

4
4

Lenr~rt ~a rle won

Ano6rn OJörklJnd

4

Kur t

'

Sti

l1~r~n

!Hi-~bo rt

Carl- ~aran ,.ors

Ul f

~

:-&

}

2

f~lm~ren

V~lk~•n

pr.

t11da~

s tyreltten

Ju po•

V'.! VÄLJER VEfJ TILL VAD?

ZZ SOCIETY
Enligt vlr& vlilbekenta otadgs:r äger lretD!Stets atyt"'elseval rum med hjlUp AY
1 fflrvllg avlämnade tl$ets0dlar. Du hUler just nu en sådan i Din hand. Du be...
också en f'<Srtookning tsvor klubben8 nuvarande medlemar samt hur de olUm sty•
J'eleepoetarDa var ftll"dolade uuder f'Hrre. wrksf111'1hets!ret. Ta Die; en grundlig
tunderare hur Du vill att Yår n;ya a~ rolee rc;r säsongen 1959•60 eka se ut.
~~l

därefter i

aodanstäend~

formulär, vilket lämnas till Gunnar

~dre

lra-

m<:ftet. Skullo Du nt!dgae utebl1 vid rerhandlinga.ma, Ur vi taaksamma t<Sr Din
r~st per post till Gunnar nor6a. Vad!nalsvtigon 15 1 Br<llmA.

Svan•Erik Lindgren /prog.r~

Arne Abrahamsson
n~rje

Andersson

G\Ulllar LlndqYiat

Ingemar Andersson

•

Gumuu· Uor&e /sekr./

Lenna~t Odlinde~ /prog.råd/
Hans-RolEUld Orgeniu
Ul f Palmgren
Lassa Pernel4

Anders Dj~rklund
Kai Bro.athen
G~s-t;a Carl ssc;n

Pove El'ikssoo
Carl-Göran Forsberg

Lennart Guata:saou
Roland Hellstan

/prog~råd/

•

Bertil Schulae

Holger Hugoseen /rev1aor/
Stig H<:fgbe~g /revisor/

Lennart Stenbeolc
Ulf Stenber&
Erik Strand

Bo titJcberg

Dag

Sune Jaho.nssc..n . /vice ordf./
Andel'e Kling /ka.sstlr/

Lennart 6stberg

Putte Lindoll

_,.,

Rol f Rothott

~faltep

~ul*t Ågren

..................... .... .. __ ............. ·fa~e

/ord. r./

.. -----·-· ----

Soeietya styreleeval bt>sten 1959

Undertecknad rore rlu~ roljande madlemmar pä de sju styrelseposterna aamt
t'ekcmmendenr nedcns·t;åGnde tvi revisorert
Or4i'CSranda ;
Vtoe ordi'th

lde e

zz sac
FLODBl!SA'VEN'l'YR
8 QZil vi k<lll!li t

•

ÖVOJ"eDD Qll

«lr Ja&E Sooietye 14-Araw
r.tet e.v atapeln med buller

ooh bAng tisdagen den 3
DO'Yember. Vi konmer

4t

~t t

bestiea det stolta sksppet
Lady 14e vid lkeppabron .

Det blir .tor middag ombor4 och massor av l!:.lntra..
tiCDDr i eadvanlig

etil~

:

Samling eter hGDna hOfl dr

ordnsrtmd.e toDD&rt, S rt Eriksgatan Sl /vid s 1t Brikaplan/ tel. 34 -,7 10~ mellan klockan
17.30 och 18.30. Bfteraom det vtU. inte blir aktuellt med nlgon temlljemiddag den lmlllen.
hoppas 'ri det l1" llltt att pasaa tiden. Etter cliverae provientoring beger v1 oas ner till

kajen. 'ftrit'rln &Y!'U.rden sker etrax efter sju .

4t

Jlataedelll

101" ~

aam .f'"oljer •

VW. komatdrink

Delikateattall rik
Snaps
Ialkan l la I&dy Lee

•

Vin
W te
JUr allt de'ta !Dklu.aive eorveringsavgU't betalar Du 25 kr. S<ll!l vanligt anordnar vi
ulgon lKtt oob rolig tKvlbll ooh vi lovar att vara tr1koet1ga med priaer. Vi ber~Jba•
lter trampa Skeppabro:na atonar etrex erter ett p! natten.
Anmäle till festeu, vilkell kan glfrae unaat nu pl fredag den

Sven-Brit X.Sndgreu per teleton
till s1eta

48 01 94.

30

oktober, llbue till

Vi h oppaa Du riDger ~ende ooh blte v11ntar

~len.

Vål alStt pl tlodbltatur hälsar
Foetkommitt6n

ZZ SOCIETY

Uäata mate blir t'8r ovanligbetens Bkull pl en cnsd&g. Den 18 nOYember lir

•
•

Yi bjudna hem till familjen Stenbeck. Tengdahlagatan 28 pl Sader. l.em1art

bad att vi skulle komme. "strax före balT ltta" 1 el llt osa
den tidon.

ttJrs~

passa

ITällens första klsar blir Gus, som tänker underbAlla oss med . gamla treY•
liga 30-taleplattor av Lionel Bampton oOh hane många smlband •
Ett programinslag

aY helt annan karakttil' evarar Ylr -.'Etrd ttfr. Pl begäran

kCIDID9r Lellllart att spela nlgot aT Johan Sebastian Baoh, OCD ingh l hus•

arkivet.

Ny rond

:!.

vär serietävling J O K E R är oeksl att v"t.inta.

Vill matt hos lDnnart p& Söder den h\tr gbgen

•
•

styrelsen

ZZ SOCIETY
Gilta trllffon Mire jul blir p t1ada,, dtm
8 doaomber. he
hoa Pow, Gyllenatiei'DI•
r.atan 19. Vi 1 1 a atre.a etter 7.

Pl proe;rammote
Fl5rbundaordt1:Jrandea Arne Arlderaaco pN1821terar
Duke ~llingtooa V-diao-1napelntfttar.

Uy

om~ung aT aeriettiTlingan •Joker".

Etter fileapausen e~r Ti t8118DI..t eD ~DCIII~~
aY den avena1ca a'·i't'produlrtimen under lret.

Vi seo alltel p

tleda,.

StyrelHD

Detta MI'

atUll~ i ngen

i

"Joker" etter t"drata

~-

r.lngen i andra ronden•
p~

PoäD&

1 2'•

aftallall•

rcmden

Inr.emar ADderatoa
Gtsata Oarlaaon
tannart Ou a ta fatCIIl
Suu. JahaDIIOI'l

Andera Til in(.
Gunnar l!orle
lceee Pemeld
Dertil nchulte
Ult Stenberg
~al

Braethon
Rivor O rlason
t.nnal't CarlseOD
Brlk Strand
Ult Pablgrsa
Lennart Odlinder
Putte Liudell
PoYe P.rikaaoa
Cerl-G~ran toraber~

t.nnart Stenbock
Andera Ujtsrklund
Kurt t~nm
Rol f Dehl1ren

itolRnd Hollaten

O.e

~alter

Stte TIUgberg

4
4
4
4

4

L
4

4

la~

13
16
16
16
13
16
12
17

14

4
3
3

6
16

2

9

3
3

12

/5/

20

•

11
7
1
6

..

---

-..•

3

J4

6

t4
3

ZZ SOCIETY

Hoj, go' 'r'änner

oOh gott nytt nittonhundrasextio

•
•

Vi bHrjar lrete <5'minger med att
trllttas hemma hoa Anders Kling, K'Y8.nlbaoknägen Tf, Brcana, tisdagen den
12 januari. Tag tunnalbanen till Brcmnaplan och matarbuss 116 /den 8('j!11 gA.r till
B Ullstabro/ till n8msl8jdsvägen •

Pl programmet stAr:
JC!aarl om Teddy Wilson av Isnnart Odlindar.
SerietäYlingen JOKER, tredje etap~n i
rond tvA, d.v.o. dags för ett etapppr1t.

Bartoka tredje
av Gue.

s~~Akkvartett,

pranentarnd

ställningen i JOKER

•
•

lDgemar Andersson
Gunnar t7or6e
Gasta Carlsson
Lennart Odlinder
Sune ,Johansson
Lennart Gustafseon
Bertil Schuba
Anders Kling
Lasse Ferneld
L$nnart Carlsson
Eivor Carlsson
Erik Strand
Ult' Stenberg
Kai Braathen
Pove Ericsson
Putte Lindell
Carl-G6ran Forsberg

9
9
8

Sammanlagt: 18

1

7

19
19

7

16

e

1

7

6

6
5

4
3

3
3
3

Vål matt på tiedag bos Anders
styrelsen

21
20

23

20

15
15

19
5

14
6
14
17

lO

ZZ SOCIETY
Vlr plikttrogna programeokt1on har rt~at ut för en eerie besv&rligheter ooh nästa
klubbträff kan inte bli farrån tisdagen den 9 februari. Vi hade t6rsäkrat oas om
ett upptr~ande av premiärdansör Willy Sandberg och hans partner Mnrtit Lithander
trAn Operan till den 2 februari, mon s~ bokade TV dem samma kväll. Dessutom plglr
omfattande reparstianor hemma hos Pove just nu .

Uötesdatu:m blir diirftir tiadagen den 9 februari kl. 19.00, och lokalen heter denna
gåne;en t!ariebergeglrdeu, Lilla salen, Walandars Yäg 8. Stadabagen. Buss 41 till
J olm Derg& plan.
Pro~rama

Willy Sandberg berättar om sina USA-upplevelaer
oeh demonstrerar jandans .
Sjunde omg!ngen i "Joker".

•

Rolf Dahlgren kloerar om filmaktuelle Rad Niohole.
Dessutom p&ninner vi om distriktsträffen i Huddinge den 7 i"ebruari . Prororammat llr
som synes av bi f. blad myolcet omfattande. Dat blir bl .a. lngfrttgesport och Svenne
tar hand om vtrt tremannalag.
Lämpliga tAgtiderr
Av~. Stookholm C kl. 12.43 Ank. Huddin~o kl. 13.02
~~~
tf
«
Lämpliga busstidor:

13ol5 Av g. Zinkansdamm kl. 11.45 -

"

n

If

13.34

Ank. Huddinge kl. 12.21
11
12.30 ... "
n
13,06
Det bifor.~de frbcefor.mularet från SJR it.ylles ooh lämnas till Gunnar snarast
möjligt. :~ningen med denna underso~ine är dels att få veta am klubbarna
huvudsakligen sysslar med äldre ollor modern jat!. vilkot lir av stor betydelse
rör redigerandet av JAZZ TI'-~S ooh av SJR!a bandprogremseria, ooh dels att t~

"

"

"

rada p~ önslcemU om SJR:e fortsatte. verkse.mbet. Ju fler svar som kODllle!" in desto
lättare kan SJR areanisera sitt arbete.
PoY.ngställnin~en i "Joker"

•

seden hal va tävlingen nu är avverkad:

Isnnart Odlindor
Gunnar Noree
Eivor Carlsson
lsnnart Gustafsson
Bertil Sebul~e
Gösta Carlsson
Putte Lindell
Ingemar Anderason
Lennart Carlsson
Sune tTohansaan
Anders Kling

lasse Ferneld
Pove Eriksson
Ulf stanberg

25

Ulf Palmgren
12
Carl-Göran Fo1•sberg 10

23
23
23
22
21
20

Dag t/alter
Roland Holsten

9

Anders Björklund
Kai Bre.e.thon
Kurt lgren
Erik Strand

6

24

19
19

19
18

14

14

Stig Högberg
llane·Rols.nd Ore;enius
Holger Uugosson

8

6
6

5
3
3
2

ZZ SOCIETY

Vlr nitsta klubb&ammsnk:Olllst blir redan tiadagen den 23 .februari, etterao;n

•
•

~1

pl sl eä'tt tllnkt tjHna in lite av den tid vi förlorade under januari.

T1'1ltf1okalea ir danaamma som förra glDgea, niim11gan HariebergeglrdeD,
Lilla salen, W'elanders vtig 8, StadshagGD. ;intes

41

tUl John Beres pltm/

Vi rlll töra8lt:a. kcm:aa iglng Vid halT ltta och ber envar att am mUjligt

inte kCIIIIUl aenare. Bist Ur att djlka upp redan strax ettor sju. t eamman-

hanget 'Yill vi ooksl betana, att det skulle ~are. e~erligen angenltmt
att lteree de senaste glngerna• 0 skollcare". ll'lr Yi ben'lira Cllll ett tratttag av Dej t sam juet nu har skamznens liitta roch:wl p&. Dina kinder.

Programmet bar taljenda utfor.mning:

•
•

ltoli' Dahlgren kAserar om filmaktuella Red ftiohols.
Sjunde amglende - den san vi ty.ärr ~te hann mad sist • 1 Joker.
Tänk p l att det ltr en ny rond som startar.
Gus spelar oCh berättar nngot lite ao B'ln Bart6ka str6kkTartett
nr 4 trb 1927 •
Den som har luat o.tt fylla i SJR:s frlgetormullir - uts"dnt med nsrra kallelsen -

kan

lUmpli~

lämna sin lapp till Gunnar nu pl tisdag •

Deaautom bar kassesren Anders am en halsning till dem scm restarar mad avgitter.
att ha med taolcsamhet tar emot alentama pA tisdag • i synnarbet e am klubben
llr 1 behOY av pengarna.
V"d1 matt 1 Quirmohueets skur;ga

blUsar
etyreleen

'SV r.tlS !rA
JA, ZKl..IJBBARNAS

RIJ,S FÖRButiD
Ir1~~.:..

3\ n ska ..Tr: :t t k·· ubbor"lt..~ Ril:s .,.orbumi lrSlilö ;.1 kcmz3r ~ . Oiil t- digare moddelats,
i l r e.tt. f'drH'ggns t ·u Si;ockholm, llh·dagon den 2 och ~<:5nc.egen den 3 april.
Hi 'TI19.l'O boatön.t till Strand Hotell .. t'estvön:m~ ,t1~ybroknjer 9 / dur vi f'orr( t:ar ÖVE>l' :nyoket kom.l'ortHbla loka l i -!;eter •

Li ·dar,

KJ

f"t);;esförht ndl~1Gn.r

16.00

lO.co Ja· zkonso~t
Su 6

20.00

di.i1-efter nans i: :.1 d.

l. ;o

Fi ·utoo d t

; 01 flll n ii n tio. kt .nor E:.:I koncernetl un.:br !C'
onstrcrn O 9.V S U .1 St(IY'OO•al1lii g tir' r, a •• I a ;t o.n
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jaz
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l '
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so 1 de "tu(;
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ZZ SOCIETY
Si\ vnr det daga a.tli pCuninna

klubbträff igon. D~n bUr gG.ngen är det 11~

Oll

extra nyheter - till att börja oad betrUffonde adroesen- Vi aoa tisdagan den
15 mnra 1"1. 19~00 pt.. konditori ·arra Tullen, Norrtullsgatan (:/:). En av ('le

trevliga am! tunstugorna etltr rn::;orverad f•ör Ti1r räkning. Du 1'Umer

på vtinstcr Bidn, n'iir Du inifrlhl sten pas erat aror Nar••a
mittemot den a ;ara bensinmachsn. Du hi tte.r

d~n

Stations~atan.

siik:m~.

r,od rmelutning ho.r vi, e f'torsam progr~m"'ot
~er :myolce·c lookenda ut. LARS \fE!runm. t Cinl!ler ntt Uisar cm r:ues Da·ris /att
ef'terlY.ngtat p ·c;.rai!I/ och har lovat tt opala. UJp n~rc. unika skivor at? d t
s ..k. tub~bnndet. STIG H002ERG s o. ·s.r .Fur 1: 'Ilen
tntr insl~g m3d eitt
11
nys opus kallut Spr.ltfyllnnd". Dos Ut07ll h>r v. 8:o ~g&ngen &".7 vltr DU
myc cet spän:nnn .e sar5.ettivling JOKER, d ':r in cm l r r~ d t t micaa poäng.
Vi hoppa ver ~ i en c.-".-t Du st''ller upp.
Speciell anlGduing att ho:?I>nB p

V'dl mött vid l orrtull, häla&r
tYI lcGU

Polhr,stiillning i JOKER i l:runpan
~ivor

'ti'(9dje

!~alm

f

;appi: ioet:

5

Car o ·or..

AncorB Kl
U.ff'e

a:.1

5

~

5

ron

Sm:c Johmls· a:t

tennert Odlinde~
l tsa Por.acla
Görta Car
~
Le~nart C rls on
Putta Lind3ll

"n

3
3

n

25

3
3

IngG!ll!.U' lu: dor Ga.:l

2

Carl-Göran I orab

Dag Wnlter
Roland Hol l tt.n
Anders Bji'jr!·lund

Rai Bc-aatlen
Y.:urt J.gren

Erik S+.rru i
Stig ltägb, rg
Holeo• Hu .ooccn

n

n
n

u"

"n
h

l'g

24
17
29

3

Pova Erika on
Ulf Stenbor

n

"

4

GustafB3an

n

4
4

Gunnar tio "o
Bar~il Schulg
L~nnart

sammanlagt 28

"n
"
"
ff

"n

"

Il

23

22

22

26
27

26
22

23

14
14
lO

9

8

6
6

6
5

3

2

ZZ SOCIETY
Hej, go Tdmlel".
Vi 'träffo.e pl tild_,;, 29 111ara, likscm turre t:b&en pl Nom. Tullen,
lorrtulll!lgatan 69, och tiden llr eom nnllgt tl. 19.00.
Programmot hc.r tBljande att bjuda plt

Vi l terser Ylr Ylirl ler Reaberg •

<D

borV.ttar ca

11oderna p1an iater.
Immart stenbook kå.ooraP om

n

Oderale under

1950-tal•'·

Sor1Gtr!teaporten "JokBr•.
StiUlningen innsr tr dje etappfin lena

9
9

Andera Ding
Ult Palmgren
SW1e Jobal1sae11

8
8

Lennart Odlindor

po'L1ng

"

•

•

•
•
"
•"
5 •

BiYor Carlezon
G~ata Culuon
G\Dmar Nor4•
Bertil Schul!e
Putte Lindell
Ingemar Anderslon
Ll.aae Femeld

7
7
7
7
6

4

Ult Stenberg

Dag Wo. l ter
Stig Irug~rg
IAmnart Carluon
Lennart Guatat1aan
POft Brikaaon
Carl-G8ran Forabor~
Rolmul Bollaten
Anders Bj8rklYAd
ki .Braatlml
lurt .Ågrn
Brik Stn:D.d
Hol~r imgoucm

4

•

•"
4 •

4
3

•

aaJ!JmMla~

28
21

"
"
•..

2'1

•
•"
"

30

29

"

13

q

..

1f

"
•"
•
•
•
•
"
•
"
If

v.l •8tt pl Eorr.Q Tullen
Styrelaa

~3

30

29
~~

25
22
18

7

22

23

14
10
8

6
6
6
5
2

ZZ SOCIETY

Tt dagen don 19 april har vi lrlubbmtite J.&on• Tiden Il' kl. 19.00 oo1l

•
•

lokalen Ur Norra !Ullen •

Pl procrammet atlra
Let t' ttatte&CDI

Bord- aob Sydamoribnaka juei•ent,r

Andera ll!n§a
•~

trdgar •aaYe you • t mr Datle traD the tc.a ot E.C.•

Jobr

lOae omclngea, d.v.a. laa
Ult Palmgrell

ftDD

amg~

3:e etappen oob et1UlD1uga .._.,lagt lr 11111

Lennart

Odlind~r

Gwmar Wor4e
BertU Sobul&e
Elvor Carlsam
G6tta Carltam

•

1 4se etappeD.

Aztders Klin&

Paatte Lindell
SUDe JohanBaCill

IDcemar AndertaQD

tennart Guatateson

latae Femeld
Ult Palmgra
tennart OarlttOD
Ult Stenberg

Dag 1!&1ter
Pcmt Brilra&CII
Carl..08rm Forsberg
Roland llollaten
St1g Bögberg
ADdera Bj6rklund
!at Braathen
lurt lgr'Oil
Erik Strand
Holger llueoaacm

37

35

~

"3131
29

28
21
26

~

e2

16

14
lO

e

7
6
6
6

5

4

W1 ml:Jtt pl Norra Tullen
StyrelHD

ZZ SO.CIETY
Till TAr n~sta klubbtrYtt, 6om blir tisdagen don 3 maj, Hr vi hembjudna
till J.snnert Stenbeck och hons tru, Tohgdohlagatsn 28 pl Sader. Vid halv
ltta vill de ae oss dUr.
Pror,rammat blir taljandet
tmmart ~atberg spelar upp val <la :ven i t t fr!ln konaert3r 1 Camegie Hall
1938 ooh 39. •spirituala to Sving~ lyder ~brtken och vi kommer att fä
h~ra unike upptacningar av a~tistcr som Ida Cox, Bi~ Bill Bron~y. Hot Lipe
Page, Jame• P. Johnson, !.satar Young, Charlie Chriatian ooh orkeaterka111•
binationer som l{f.lnaas City Six. Benny GoodmtiDS sextett samt Count Baeies
store band mod olika cUetaolioter.
t•ed aDladDing av den Ellintf'veoka. oam just nu fina över hela -vitrlden,
spolar vi e! någon sldvnl·het av vAr garrle "f\ln Duke, sea fyller 61 lr nu
pa fredag.
Kvallena avslutne 1119d att Gus läter oss l yaena till '89la Be.rt6ke femte
strltkkvartett från 1934.
Dessutco a:vg~rs näst sista amgån~n i vlr populöra aeriefrQgeaport "Joker" .
där ställningen mellan de olika delta~arne nu nr :verkligt tillspetsad in•
~r slutetriden om de ännu så länge hemlie etämlade priserna.
HUr nedon resultaten efter tio c:aglngar, V1lraT en i f,jlirde och sista rondant
~art

Odlinder

Bortil Sehulze
Eivor Carlsson
Gunnar Nor~e

•

GBsta Carlsson
Anders Kling
Putte Lindell

Ingemar Andersson
Lennart ~tstarsson
lasse Perueld
Sune Johansscm
Lennnrt Carloson
Ulf Palme;ren
Ult' stonberg
Dag Calter
Fove Eriksson

Cnrl-Göran Forsberg
Kai Braathen
Roland llol>lsten
Stig Högberg
Ander.s Björklund
Kurt Ågren
Rolf Rothot't
Erik Strand

Holger Huf:osson
Lasse !lllgerlund

V\il mlStt - denna gAng lter pA

S~der.

styrelsen

40

4o

38
38

37

36

31

3
5

4
3

4

?

30

2

30

3

30
29

h

28

~~

~

~

27

5

16

14

lO
8
8
7

6
6
5

,

3

3

~

ZZ SOCIETY

•j,

Den 23
Vi trättas

och

b~r

som Ur en mbdag, hUler vi data klubbmötet nsr alisa.tgen.
hem~a hoe PCJYe Erikasaa, Gyllenatierna&atan 19, sju trappor,

vara dUr strax efter oju.

Ständige eolereteraren Gert Brieeliuo frtul Uigb Society blir lmlllca

bedersc;Uat och har lovat läsa htigt ur

:~alJIItJ..tclubbene

UDilca protokoll•

eamlin&ar.
'foltte och aista cmgt.ngen i •Joker•. Sptimlando, nog eafSi;.
Ou a preanterar Bartoks ejtltte atrllcmrtett.

Vi paaear ookel p6 att plminna am klubbfesten freda&en den
yttol"ligare upplyeningar 1\imnae den 23 maj.
VUl mött

3 juni.

p& Öetermalm igen.

styrelsen

•

Stillning

in~r

etappfinalens

Bertil Sohulze
Ult Stenber&
Otsata Carleeon
Anders nug
Le.eae Pemold
EiYor Carleson
Lennart Ouetafasan

8
8

7

7

7
6
6

Gunnar llor4e

6

Ingcmar Anderssca
Lennart Odlinder
Rolf Rothott
Lennart Carlssoo

5
5
5

Ul~

PaliDRren

Le.re Tlligerlund
Ka1 Braa tben
Roland Holeten

4
4
~

2
2

Samrnrullagtc
~

Bertil Sohulu
tennart Odl inder
Gunnar !loNe
Eivor Carlaa011
GHata Carl non
Andors Kling
In~emar Anderssam
Lennart Guetataeaa

!t>
qo

Lasse Femeld

33

Putte Lindell
U1 t stonberg
Sune Johanason
Ul t Palmgren
Lennart Carlsaao

Dag ''lal ter

Pove Ertleeson
Carl-G~ran

T•'o raberg

Rohnd IJollsten
Kai 13raatben
Stig H8gberg
Andera Bj8rtchmd

Kurt J.sren
Rolt Rothott
Erik Strand
Holger Hugoeson

lars Ullgerlund

~
~8

33

33

31

30
29
29

28

16
16

lO
JO

8
7
6

6
5

&
3

Klubbene at:adgar !'"oraskr:tvar att scyrelsevc.l f"orrlittna 11ed h;illlp av valsedle.r,
som vede rbörligc::t i .fyll dn avl W!maa vid Art!DötGt, eller i förvrg l e.n insi.Inde.s
till Gunun Nor.

Dir hr.nd.

l~adan
st~

hur do o lika.

3,

Vndrca

svti~"n

15 n.b. BrOOI!!'a. Du bialer en

finns förtacki.ine; över Ja!

Mrn eedel i

Soc · etya mocllemnm.1 sunt ungivelsor

.·el eepestarna hittills vari t fördalade. llu \U' det Din hedera-

sak s.tt .e till "'tt klubben f .r en

sr bra

t3relse

BCi!ll

mö. il ig' 1'1 r ci.tsongen

1960-61.
Inr: ')!tlar '.nce r s sr
a B jör lun
Kai Braa ~C"l

P ·t te Lindell
S-r.on-E.,.H: Lrn · grFJn /nror. .råd/
Gtnn~r Lindqvist
Gunnar !Torde /sula-./
Lennare Odlinder /pr r..rud/

1

Ann~

Göo,a oc Eivor
IJ3n 1 rt

RoJ

.arlne~n

nrlsso

Dnh gr

:'l

Pm 0 F.ri ss t /' uhb 1ä tGro/
C~r
Gör n f lrSl rg
Lonnnl'ti ruEtafs ~ll /proc; rud/
Rol n d Ii 11 G ten
Hol~ar Ti tgcsnon /reviaor/
st; r, Hög erg /rE -isor/
Ro Hör,bo '"g
SurJ .Toh ns!!on

Andoro K in0

1

/k

rica o·~df./
3Sö~/

U1f Pe mgron
T ss9 "arne d
l sea Resbe.,.g
13 rtil Schulz
r nnar Stenb ck
u r stenbare
Eri.k S rend
D g t·:a ter
Kurt

J

Icnna1·

ren

Öatba··g /ord ./
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SOCIETY
VI FYLLER FEMTON.

Den

bl~ta

sommaren bar

löttesrik klubbsäsong

st~r

s~

se1tta börjat lida mot sitt slut ooh on ny

.f"or dörren. Eftersom olympiaden p&gAr som ptist

och vi dessutO'.n inte Y.r särakilt skrcckfulla av oss, inleder vi mad §.rsmHte
tisdagen don 13 september kl . 19.00 hemma hos vlr gästfrie klubbmästare Pove,

Gyllonatiernsgatan 19. sju trappor .
I november tyller vb.r klubb ramton &r och med
del beslut att fatta på

åra~ötot .

de~ ~om

vanligt styrelseval
med mera sadent som hör först;a höott:räff'an till. n~n _gflm!a styrelsen vill
bl . a. f8resl& att Erik Strand får bli ny ravisGr i ~tullat för &rumla kämpen
Hogge, oom 1wnere. sällan har tillf~lle att vara nur{arnncle n~r klubbens ~rrarer
akall ~rauakas i sijffimarna.
W.ed v~~· hedersordf"ore.nde Sunes hjiilp tror vi osr. dook kunna lava , att de
s .k. f8rha.ndl ingarna skall bl i en tämligen snabb nf:!"rir, så a t t vi f!r gott am
tid över att prata om bilar, fotboll, olympiaden, ~aterloden. musikerskandaler,
o.s.v ~ samt drioka kaffe oea "roratr~tt" lyssna till de trevliga program med
jazzmusik, som vi tänker prasantertl. Sli: här bar vi tUnk'li oss det hela:

•

Dessutom blir

nledning d)irav har v1 en

FC1r ooh emot
Svenne oc'h Pu·\;to byi;er ord om plattor...

Don't fluff Banny Carter .. s stuff.
Rolf Dahlgren käsarnr.
Ur Rk:hrhögen

tennnrt opaler nyhoter oob kommentora.I·
/sl U.n;t vi hinner med/

Väl mDtt till 3n ny klubbsäsong
hUlsar
den gamhla styrelsen

Rlubbsno stadga.

f"cireskr~ver

.<1tt styrolsev l f'"ör1•iittns ned hjulp av valsedlar,

sco vedarbörligon ifyllde nv1Un1nns vid Ar
till Gun1ar No

~. Vadma.1sv~z

n 15 n.b.

Br~ .

Din hand. l edan finne f"o-teckning över Ja&
hur do

ol.il~n

ötot, eller i förv..g hm iDslindas
Du h ller en

~dtn

Bedol i

Soc · etye madlemmil • oEmt angivelser

styrelaoposternc hittills vnrit f't>rdelade. Nu är det Din hedere-

sak att se till

~tt

klubban fcr en su bra

~tyrclse

eam möjlig· ter

o~songen

1960-61.
Inc;Ef'Jlar \nderss
Ande~s

Putte Lindoll

1

Bjt>rklund

Sven-E ik Lindgran /pror .r!d/

Gunnar Lindqvist

Y.ai Braa he:n
Gös~a oc1 Eivor ~arlsson
Lennart ~arlssm:;
Rolf Dnb gre!l
Povo Bri csao:1 /l ubbmäost ra/
Car ...Gör n Forsl rg
Wt:"lort TUEtafso m /prog rud/
Rol nd II,lJston
H1ll~"'Gr fl gossan /revisor/
St~ g Hög >erg /rovisor/

Gunnar Uol"~e /sukr . /
Lennar Odlinder /pr r, o l
Ulf Pelmgren
Ls.ase Ferneld
Lesse Resborg
Bertil SchulzE>

ud/

Lennar stonbock

Ul r stanberg
Erik s rand
D g \Ya ta:c"'
K rt lg1~n
~nnar- Östberg

Bo II<Sgbe •g

Sunn ,J oh mssou /i1iOO ordf,./
And rs K in~ /kR sör/

/ordr./

---- ..__-- ----------------------------------------

------
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----------
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r edler.nnar p

de .ju styreleepo ter a sa,'ilt
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Ord i"'dre.n le :

Vico ord ör nde·
Sokroter re :
Kus ·r:
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GRAM
Herr Gunnar Nor~e
Vadmalsvägen 15, n.b.
Bromma

Deltagarna 1 Ja.zz Sooietyo spännande bil-rebus-jazz-jakt, tisd&&en
den 27 september, samlas kl 18,30 vid Gulfs bensinstation på Strandvägen,
varifrån starten sedan sker. Tävlingen, som har j&zz~ning, lede11 genom stan ut till Lidingö, där målet är beläget. Efter täv lingen blir det
ka.ffed.riokning, prisutdelning ooh någon form av jazzunderhAllning.

En avgif't A fem kronor per deltagare tas ut vid starten. I gengäld
bjuder klubben på fika. Glöm inte att ringa in Din anmälan till Sune senast den 25 september. Gör det helst så snabbt som möjligt ooh vänta inte
till sista dagen! Vi räknar med att alla bilf"drare kommer att få. en passagerare var som hjälp med kartläsning osv. Alla hjälpmedel är tillåtna. Vi
kan lova att rundturen skall bjuda på en ~el del problem ooh överaskningar.
Väl mött till vår bil-rebus-jazz-jakt
Sune ooh Lillebror

Rolf Huukuus Rul.lurnf11ogbcrgl Tr.

ZZ SOCIETY

•

Vär nästa klubbtrlltt, tiodagen den 4 oktober, äger rum pl Kvarnbacksvägen n i Bromma, Vi lir med andr a. ord hembjudna till tamiljan Andera
Kling, eom hälsar oss vlillcaxma a.tt dnga pl kl. 19.00 eller strax etter,
men helst inte nsre.

Det är med speciellt nUje vi inbjuder veteraDgänget trAn Jas' Circle,
som en e;&ng tidigare Yarit TAra gäster. TvA aT dessa svaNr ftlr lcvU.llane
rorsta intressanta progra111insl ag , s am bär rubrikens

Vi bUrjade frun b5rjan
tennart

Ro~n

ocb Henaen

Ko~n

berlittar ekinamlarminnen trtm 1927

och fremlt ,

Etter

kaff~t

kommer en av klubbene egna flitiga tarmlgor att framträda.

Det blirt
Äldre jazz .t nyare tappning

•
•

Blandade skivor med Lennart Stenbeek •

Väl m<:$tt i Drcama som omväxling.

styrelsen •

ZZ SOCIETY

Tiadogen d6il 25 oktoben·. kl. 19.,00, uterbördas klubben till fadershuset.
Vi lir dl inbjudn& till GlrllenstierneE:l.tQll 19, sju trappor, dtir Povo
Eri~oacn

•

residorar tam

Pro~numnet

innehåller

klubb~Jistare

~am111alt

och ganertls värd.

och nytt, med betoTling dannl'! gång p&.

den moderna janen.
B~nmy

Goodman "' King of Sv.ring

Sune ger rapris på det första knaorl som
nAgonsin hölls på klubben.
Vi trossar i otereo
Pove premiärdamcn'lstrerar sin nyn
ljudanläggning •

•
•

Inte så ung man desto argare
Svenne kn3tar on brandfackla mot
f~rstockat jazzttlnkando •
Hjärtligt välkommen till aista

f9ston

p~

klubbt.r~rren

Forosta den 11 november.

Styralson

ture den stora femton!ra-

ZZ SOCIETY
Det GAs p&. :t.st

Som tramgUt av flitigt mo.ok pli klubben de senmata månad~rna fyller JAZZ
SOCIETY femton lr 1 höst . J.fed anledning härav bf.lr vi n~ jet inbjuda Dig till
en jubileumatr~ff pl rectnurang Foreatr., tidingij, fredagen don 11 november.
F~aten är utformad sam subekrib~rRd. subventionerad gäemiddag, till vilken
h~r en mängd bYerraskninger oeh muntr~tioner i kUnd etil •

•
•

Vi hoppaa pl Din madverkan denna de glada minnenas ~11, då vi ookal kommer
att fl träffa ett antal före detts medlemmar. Vi lovar att gijra v!rt allra
bästa för att Du skall stortrivas vid v&r jubileumsmiddag, som ~ger rum i
den orir,inellt utsmyckade Travallers Club •

Samling oker pli Foreata strax för& klockan nitton. Vi ees i' baren innanf'dr
reetauranginr,tngen, dlir klubben bjuder pA. en välkometdrink. Priset för aandwiohea, 81 eller vatten. en snaps, nystekt gls med tillbebar, rtldvtn, kaffe
ooh aveo ar inkl. servoringsavgift 30 k~ .
om deltngand~ gtlrs till S~en-Erik Lindgren per telefon, ~ållet1d
48 01 94. Don 7 novembe:r är s18ta IWlllalningudagen. men vi hoppas hlSra .f'rln
Dig betydliet ~rr.

Anm~lan

Vål mijtt till JAZZ

SOCI~TYa

femtonlrsfest. hälear

styrelien

•
•
GÅP-w.1:
HAR lmHAU rr Sltr Nt~M f:R~,~ ~~
~!)\JM SOft: f:J'I SMO~%(;~ .- Sfr V!D4lU!
sv. Al-'1V'\Df:MfEJ S SM~J.JS'f?\ 8:1! V.cV.tt
GÅ.liE.AS V~~~ ~IENDi: i.~ SVI\!ZrSoPP'*t•
5

......

,
'

ZZ SOCIETY
n. n.
Det var kanske llln~e sedan Du h~rda ntr,onting fr&n Din tamlo kl~bb, JAZZ SOCIETY
på

Lidin~ts.

Vi har emellertid inta r,lömt bort vAra f.d. medlemmar, som var mod

ooh satte rårg

p~

verksamheten under

tidi~ere

!r.

•

I november fyllor JAZZ SOC!~TY femton år, och vi h~r nöjet inbjuda Dig till vAr
jub1leumstrliff pli restaurang Foresta, Lidin(l;C'. Fes·ten tir utformad som en subskriberad. subventionerad g~amiddag, till vilken hnr en mängd överraskningar
ooh muntrationer, givetvia med ja&zwus1k som ~enom~Aende krydda.

•

Vi hoppas pt. Din mildvarkon donna de y,lada mi!'lnene.s kväll oeh lovar att gHra

va.rt allra bästa

r~r

att

o~

skall stortrivas 1 kroteen av gamla vänner oeh

Jm.gre klubbmodlommtl.r .

Jubileumstesten ägor :-um fredar,en den 11 november i d&n orir.inellt utsmyckade

Travallers Club,

re~tnuran~

•• itton 1 baren innt.nför

roreata,

Lidin~H.

Samling sker strax rdre klockan

restaurnnt,in~åneen, d~~r

vi bjudor på on

Priset för sondvriohe&, öl ell3Y vatton, en sr :ps , nystekt
rödvin, kftffo och a7eC lir inkl.

Anmalen om

•

serverin~oav~"

~elta~ande s~all ~Uraa

till klubbens sakroterare Gunnar
?lor,e, Vadmfllsvii:::.en 15, DrOlllna,
Telefon 26 55 65- röre den 8 noY.
Yi hoppns Du l fJ.ter '1tsra nv Dig

snarast möjlitt•

Vdl mtltt till JAZZ JOCIF.TYe
femton~rsfest, hlll5ar
styrelsen

rt

30 kr.

g~s

-~älkomstdrinlc.

med tillbehör,

Fritt fram, frejdade friends, firande föreningena
föda l sede.g.. For0staf'e stvå.ningssarvari.ngapsrsonfllen
fournarar frikosti&t femtonårsfirande rastdeltagare
fullm~t~d FalatorbogAa, finfin fdgal, föda för finsmalnu-o, fast fasligt fatt i'jäds.r.i"'å, fnktiskt förHdande :f"dr f'olks fysik.

PA allmän bogäran aY ett fåtel etyralee~dlemm~r har
texten till halvwn skrivit i avaikt att sjung&s pl
~lodin nTunna skivo:rn. Eftersu"'Jil ätakilliga av klubb ..
modlenl!l!Grna ä&> behiifte.de lilOd '!V, f'()rmodas att oolodin

är bekant.

Vi träffas och har kul p~ våra festar
vi ätar och vi smörjer våra kråc.
FliokoTne nä na i Småland.

HELåN

på Fo1~sta för att fira femtml år.
Unikt är att on jazzklubb denna höge. ålder når.
O$t sägs att här i landat endast två rekordet s U.&·:

Vi

G~~las

V&d bryr vi oss om dat

n~ix

vi her feat och HELAN G.Jl.R.

Skål för L3nnart~ Sme, Andars, Gunnar, i vår styrelse~
Svanns, tennart O och GU9 i vår programrådskom~itt~.
-:•ch en skU för hsla klubben, HEJA GRABDAR, FRISKT HUMÖR,
!w. så hj!ii-tana kul pl festen, DET AR DET SOU SUPErT GÖR.

Vi hoppas att ni trivs. ni som är

gä~bn·,

och att det mAs när det som f'~3 är gås«
no ska~ va.# tunna skbror f'öratfisa #
och därför ska' dom oekG! vao m~~ge.
!~n ofta1•åt koBt:v,r.arna känns t-rå."lga.,
do skava tunna skivor av OBs~
D

U.-;lodin till t:rodje glas&t går på. ett k'i:int tema, s\zn
vanligen brukar beladsag& Hsla."'l ..

Tercsn går, sjung hopp fallarellan, glasen
Fotnot:
Förl&t rorfattarens fatala fadäs framhålla fjärde förnnrr~at.
Förklaring: Förening~styrelseuppräkningskonzekvensen förfelas
ftlrmodli5en f~tllständigt fsll rdrhandenvarande fähunds förnamn
färskjutes o

Vi kru.: apa la basfiol ooh .f'lHjt.

Och

h~ra

.,ch tvärs går ternene vara,
latt dan lÄrs, den blir en päroG
'le:n:~m gar f"dr oss som glasen höjt.
ra~t

bli~s~

ZZ SOCIETY
Vål utvilade, sl<aplic;t nyktra och ::!led normaliserat pU samlas vi nu ute r
efter den stora jubileumsfesten till vanli~t en~elt, men trivsamt klubb·
möte, tisdar,e'l'l den 22 november, hos Fove Eriksson pfl 7 tra:-por, Gyllenstiernscatan 19, klockan 19.00.

starkare drycker än kaffo blir dat in to, lllen ett slagkrafti!';t. intressant
och OI!!Vi::xlande prot~ram .

För ooh emot.

•

Anders och Gus byter

åsi~ter

om

s~ivor

.

Gospel music and soul jazz.
LÖ·aktualitet inför bröderna Adderley s stock'holrnsbesl:3k.
Ku~r,

Eriks visor .

Harr Strand berättar orn Ture Ra'l'lgs'tröm oc'1 hAns musik .
Vul mött till kamratlig spisarkväll.
styrelsen
PS

•

Tisdae;en dan 29 november iJr klubben hembjuden till hedersmedlem tazy Resberg
med fru, barn och hund, adress Vi~·sberr, s S)iteri utanför Södertälje. Filmvisnin~. ple:ttspelnin;<; , musicerande ool1 lransl-'e nf:got mera inr;~.r i kvHllsunderhtllnin ~cm .

Resorna ordnas

~;enom

Utflykten kostar

v&.ra motoriserade medlemmars försorg.

5t-- per passagerare.

Semlinp; vid llandelshör;skolan P '~ Sveavö,·en kl. 18.30 den aktuella kvlillen.
/t fnllplats R~dmens~atan pö 1-banan/. FörhRnds~nmlllan om de lta Gande lllinnas
till Sven- Eri k l .indF:ren. tal. kvti.ll s tid 48 01 94.

os

zz
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SOln nop; de flecta rocnn vot, h i ller vi aisto. ldubutrllff'on rHre jul
dar:;en of'tar Lucia, d.v.s . ~~~d on ll.t. dcc01nbor. Vi 'i:ir dT.1. bjudna

•
•

till Len."'lart Stenboolr och hnruS f'ru, som bor Ten;;dnhls;~aten 20 pC.

Söder.

sju eller strax efter Ur vi

~ loo~ on

v~lkomna •

Förutom l oksmlii; spis blir det tv! olil.:o. proe;r8l!lindee; denna h't'll.

Gilatki.:sUr U.r Bertil Sundin, son'! s''all ber'itta om den score individual i ston Thelonious

och upele nt..~ra av hans plattor. Vtdaro l·orrur.er

r~onk

expos~§

wn!'nrt Ö att hUla sin historinka
aom blov över
vsnlir.;
som

At~

~rra hr.n~en.

~c mytlig

'' Frl.n r-:ospel till soul jan" ,

Vi hoppas dessutom

r»

klubbsamvaro, vill<et som bolrant i.ir

prata bilar, i s hockey, brid(,l3

~llor

la~om

tid över til l

Ul1~e ft~ r

kan s' ·o ren t RT nfl ... ot om

sona:; te jwukonaarton av ,\ rt Blakey2 .Jazz ··oosen;zaro. ·Te,
Vr:l mött,

nter "3n

~~Snr,

pf

Södor~

detsr.unma

·:i

vat •••

h i\jder,

hälonr kv:il l;;ms v:·:rdfolk
t?ll St;rre l sen •

•
•

? . fl.

...,a Du i detta brov h i ttar a ct. ifyllt
P'q Jazz iociet:, s kaGsör,

r;::uer.

~' i

lir

tac~sar,:ra

s~l

o. t t

in1let~J l ni n r,s''ort

s f;::ut

ve t St.ikert Di tt an :vete vad

n

sa~ en

in dos sa ponf!:ar föra jul

l'. lubben hnr an d e l a'culcicr - bl.a. till !)ture · ah l berg · vil ·a

v i r>;: i rnA vill 'd are upp st :>"lart som rr.c;j l i t. l'et

att r;F...

1~ci

Din h,iälp.

Vi tnckar på ffrhand.
D .s .

:Co~·ne \·

endast

ZZ SOCIETY

•
•
Goci fortsättning
lrota första

tillon3l~s

~lubbmöto

alls vänner i JczE Society.

blir på tisdag, den 17 jaculri,

kL 19.00. ooh adressen ijr s ro vonl'igt 7 trappor upp i
huset G:tllcmstiernngntnn 19, hos Pove.

Yi bjuder pö. följnnde pror;ram :
Gunnar spel~r t'ln earmnal
och en ny favorit3ki.va.

Erik

ku~erar ~~

Ben

~ebstar.

Svenne ltl.tor os. tävla
priGskiva.
Vlil mött.

styrelsen

01:1

on

ZZ SOCIETY

B. B.
l

•

Vi tänkte H>sa Di.tt fri·Cidsproblcm .. om Du nu

ba~·

nlgot - n>r tcvti.llen de

7 februari . Det är en tiadag och åter dags ftSr en klubbtriif't. Flr rl aam
omVllxling ba att Du ställer Dina steg till konditori Norra Tullen, Nott-

•

tullsgatan &;. Kloekan sju ollor strax efter bör Du 'ftU"a dlir . Att vi till•

f.'äll1gt tsvorgor Östermalm beror pl att Pove råknr vara strängt upptagen
för t1llf1Ulot . thn d6D trivs8DI!ila lokalen vid tullen duger ooks! bra som
trät!'punltt en och ruman gmtg .

Progrw.:aet vill vi pi stå är extrafint. Vi inlsder ood den nya eeri~n cm
Ds.via skivprodu.lttion och. fortelitter roed att kZLsori av Putte Litldell,
oom €'fliiker ~ala om sin favoritkltlrine·~tiet Budd;y do Franco.

;~Hes

Erte:t kaft'<:maueen blir det Erikc t.-ur att fortst!ttn oin introssanta och
poraonlign åkildring av Ben Y!obster oah hona' muoik. Kvällen avslutas el
i mlln av tid, mad n~ra nyutio:nna p'lattor.
Du ll.r hjch'1-llst vlHkOlll'lllen till klubbena ondrn aam.'llantrllde

·nsr terminen

den 7 februari, och vi hoppa v-a-r-k-1-i·g·e-n att Du kommer . Det var
go_t t om folk p/l klubben sist, mon det finns on dal medletDar som det
tyvtU·r va.t• lfulge sen vi hörde av. Är ciot du? I s& fall vi.intar vi att Du

gtsr an Jn·a.ftansträngning dsn hih· gattgen oob ställer upp. Kom ihflg att
det också beror pl Dej hur trevligt Yi f~r på vnra ~~o~ter.

-

Vål mött vid tullen ,
Styraleen

P. s .

VAr ):cassör Anders taoka.r !'"dr de avgirter som 'kommit i.n ooh
hoppas att fler syndare ger sig till k~a.
D.S .

ZZ SOCIETY

Eftersom rl
&Y

ft~

att flera klubbmedlemmor kommer att ...-ara

1 elutet

mt\naden, tlinker rl hiilla nästa träff red.an tisdar,en elen 21 februari.

Vi samlas åter hoa Po...-e Eriksson på. sju trappor,

tiden är d.en Tanlir.a ..
tör tidirt.

•

uppt~

~tton

Gyllenatierna~atan

noll noll - hellre tem minuter senare

19.
~

K...-Hllens pror,ram inleda aT
AN.DlmS aom presenterar äldre ooh

~re

ski vfaTori t..er

S'Vl!!NNE och Ll!:Nll.ART CARLSSON recenserar de senaste konserterna.

DUKE ELLilJGTON bidrar mod sin oförlilmolit;a tolkninp; av UÖTKKÄPPARSVITEN

SUliE avslutar kvällens proe:ram med att spela BAROCKLJOSil tör oss.

V'"al mött

pu Gärdet

styre lsen

•
•

igen

zz

•
•
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··r;ndaben 1. puakveclcnn. don 27 mars mad andra ord, hf.ller 1.-lubben
t:rttrr. \'i aerolas l(lockan 19.')0 vid !'orra l'ullen och rrr donna kv:ill
Hor husera
t1 :- nna :3

f:!n

c

pr.

vnnlir-n at:!llot:, d.v.s. i elen stu:-:on som li;:•Per

v!; gen •

hoppl~s

rrrkylni.ng hixHlra<'lo tasse

Resbcr~

eli!i stlilla upp i'Hrra

r.f·n !"·en, mon nu kommor h(m !:'od sitt initiorede l<i·seri om

J.. oN~Iien

at;t; 2'-.riva arrnn ;or.-.ang. Stig recenserar li;llinr;ton-,..i--;tmternas

boso1c pit ::onserthuset. Vjdaro boriittes om "ardi-::ras- restlir-:heterna
i llew Orleans och kv::illen avslutas i biivdvu..>man stil med n(.p:ra nya

plattor.
Vi vUntar oss

~od

anslutnlnr vio detta Blue ·onday Dato, nom

trolir.tvia blir sista f.tlnf.en fijr terroinon vi etiker oss till tullen,

•
•

nn.u

bursomhelst mod om at!; cot ilr att omväxlanoa och bre pro..,.ram vi

bjudor pt!. ocl1 betänk att: vi

n~np:e '~'tm·•er

haft dot v•'rld i;t r-:emytli";h

i vf:r tillf'ållir,a lokal i den p;a:"'ls pit!;ore3ka tullst;ur;an p~ norr.

i.'iH 1nöt t all t r>t't - mod

e Ile r

Styrohen.

u t: an pr. skiir:r; .

SVENSI<A
JAZZKLUDDARl'MS

RIKsFURBOND

nmJUDArl TTLL JAZZRIXDAGEN I S ÖDERTfki'"E -Dt'N 29··30 APRIL 1961 .

Årets jazzrixdag kommor att bli don feBhli~aBte jazzträrfan pä lKngo .
Arrangl)rornn, nödcrtäljoklubban Society of Rhythm och SJR, har sodan
on tid tillbake arbetat f'ör. htigtryok lOOcl tank--e pl att kunna utfortt.a
dOliD.a aa'II'!!I&nkomst; till nåe;a'.; olld ~los er.trn •
....Mr att progrem..,-.et frnmgfi.ngoril.t s1:all !:'unna gonom.f"dre.s i sin llalhet
bn:.· Du ooksfl. sjlilv hjl.ilpe. till . Du her utt sa till att Du ooh Dina
intresserade knrnr ter korUDar mad aum~!an så fort som möjligt, dook
senost G. pril.Vi muato 'YGl' hur n:~ngn jnEevännar som ~·, ' l• m~s.
upp, sl'l n€t vf pu baaio aT docsn uppzi l'ter definitivt - .... aatstKlla
dot nu pro l ~..m.ini11·o progrmmnat.

Lol:nlerno vi kommor att f'drt'op;a över ligger alle. pn Hotell Briotol,
bolllget mitb emot SHdcrtalje eontraletation . öataoForhandlingnrna pAw
blirjaa pli lördngan, varef'tQr r-oljor S'1 i jauf'rnge3port;. Kvällen av·
alutos rr.ed en bsnkott . Priset för donna. tir Mtti till 22 :--, vilket
in!::luderar on{•t·~ ooh supc; /entrt1 lO: - , cup& 12:--/. Entrdprisot Yr
beriilroot f"dr ett kunna. t;Ucka n.usikcrgs.ger o. d .
l hotellets ntmosi'llrrikn b~.kf.:.cka, Ri.ddnrse.len, vilken ror en l::"!U.ll
~ommnr att bli förvandlo.d 1;ill on jnzzklubb efter intarnat .. anellt
m~ator, kom.or ·i rultcu o.tt k'l.mn njuta nv a~vti.l andlir, som lekamlig npia ~ Sv01!s1c jazr.elit nv t:.ne f'riak ArgAng presontaras vid donna
ja.n-shC1it' och ki\lla.-m:;.stare lfrlllstr' m hor lovat att titta. extrn krydda
pu dan lekrunli~n dolGn. Vi Ur övortyr; de
att det kom ..or att bändG.
saker ::;om blir minll~:m f'ö1· li ·o~ r ·r en tik:tn jnzzvim . Detta är en nv
o:. so.karna till att; Du snnbbt J_.Lslie ~iin1ra på att .t'örslikrs Dig om on
cntröbiljott till 1961 C.rs j.•." z .. ixdr g . Det ii r stor chnns att triif'fe.
likasinnnde och p& s& vis v·~
·
egne perspGktiv under trsvlign

om

4

form3r.
~roe;rcm riil:nar vi mod att kunna utfol"l7ln pu följande eiitt ,
fo.i-tfal"vndo beroonde pV. Din v'ilrdofulla wodverkan. Vi ~tartar oöndngen
mad mö~oaförhPndlinr,ar ooh ornodelb~rt dU~eftor priBubdelning till

Sönc.ngons

i'rA~esportvinnnt•ne..

like mabstllllon

Sedc.n bl t r de 1;

ko~nor

utt

•

uuohpaue. på vd fritt still lo,

nv~ano .

Omkring kl . 14. 00 lig~er en fme;bTtt /Hi.s hjul&ngaro/ vid dn kajplats
ooh vim.tar på c.tt fi:ira oes ut; pö. en nRiverboat Shufflo" i New Orloansstll, dettn till ett ~r-aliruinUrli p~ia ~v Lp - . Den styrs ut pli :nlnrens
natu~skHna ~attan oeb ombord finna givot~is alla traditionelle. tillbehör
i fonn av jar.~muoik ooh divorsc oarvering . Det g~r således ntt ~dnta
-:ed lunchen tills bå.t;en lcnctat loas. Donna t1·ipp bildnr den egentliga
slutvinjetten till jnzzrixdegen 1961. H'lr Du lust att Uven fira ValborgsmUsnoarton i SVdertlilja går ct~t eivetvis utmärkt . Skriv nägrR rader separat
sfi Gkall 7i ordnn det bY~ta ~dr Dig.
Society of Rhythm / SJR

PROGRMJ FÖR JAZZRIXDAGml I S~)D~Rl'~·\LJE D~N 29- 30 Af1UL 1961.
LöRDAG:

lr.l ,. 16. 00

S~l!.r.g OOti Gni SQ önsk6~ e.Tlyssn!.ng av Jeu;hörntm, BOm blir special•
~C:J:nulG.lls~tilld f'c.r oss. K.ef'f& 111~d tillb-ehör kolll:<lar atc eai'Veras.

i(l. 17. 00

Förhtmdlingarnn bch•ja1·, .f'öljds. av
EM i jv.n.frf.gecpcrt .

n.
Obs.

2-J . GO

Btmkei;t.. Vi

Or.1 Du t;.j C.'nsktu·

G:atrabTf:;G·.t::

f::t:rre~;nr

cisltt>~u i

/!

över Rldde.raalen till fram på mnätimmarna.
r,t:;påu. &~r .ist gi,;·bt·cis s·t;t lt;&& onbart

le: ..· / c!l:.:.r kl . 21.c-o.

8ÖriDAG:

iU. 10 . 30

!F.Utsofl5rhDndl i.tl&Sl' .

ll . 12.00

PI"isut;clGlning fHr s··... rr&.p sportGn .

r. l.

Lunch

12.30

/iLt&ges -p;4 vd f':dtb ställG/

Rl. 14.00
}il.

16.30

OB"S .

o-m Du i1ar -;;n llaknnt, nem ej w~ finl;lut:on till s.JR, lfA:):ri ao.n ~r intresserad
&v e.tt :ft.iljö. .i:~d är ~..:.&4:4 eller h.:,:-1 giv~tvia hj~:.rcliet vlllkGi11JLön.

per tc>lef'on ~6 55 65 ~v G•Jl'.!lär l'Jo~a .
R:I.I'..f. e~,_ fort: eom m:.ijl.i.6t, senast 5 april .

A.l'"J~'lh.n ~otcsgeP.

ZZ SOCIETY

1'1edar;~n <ie~ l) ~~aj

sulae klubben t i ll ct.o tiSt'Ra O•r-d•t..o......-1.,. tr•:rtou

p~ ~ ll'n~re tid. Sedan. vi aenaat

•'r,• 1 toOle~y-uma&lhaDB bar a!~..n ••

gnstat Club 7S pi R&-atND4af;l. rden ooh Yl har oobl .,_,,..
StsdertUlje.

nu

på tiadag ilr

•t tUl

t.

Pwo ht)'aeea, •jv trappor. G1ll••ttenaac-tan 19,

vi Ater atyr •Ara et•&• ocb kdll.u tUl fira '-r

plockat ihop ou Yarlerad

Jasa~

011

ja~auadorhAllal"r,

.r.r .nl.tt.,.

.. dot wortlt,.t

PI'Ofi;nllko=U~

too~

alar,et .

Vi hoppaa pt P.od anllutait\& ~111 &tttfl .ae. ao11 blir dat • • lUta rt;r
tendoeD,- el. Y. •. ture cJeD a ton -.Arteaten. .a. preUniaiirt berl:bfat :toa-t ttr

att bAlla• rrocta,., d• 9 jwl pl iD •' tunr.e hellllt!lti:.JIP1a4 p1ata .

rre

aweaa~e ~atareo

i jaaatrA~aporb,

lrvlllletta hederaf!.:at. O.tta blend out
rUGka Jaaa SoGi•t,. •andr~apria till

•

·-et ett

tt11ly R.aeara. trl:n Jaaa C\rclo. bllr
nfJo att Yl ah ta t UlflUle att t)werbona..

utftl J11a atoreoelct.•or .Utter •1 rart pl r..-....otoneD octt IAnmart
Stenbeok tca.~~er att apel a Dn C>rlealll•
aa. han t ,uer oa. Eher katt.•
pau.n recenaeraa Cauonbella ocb ·"ahat la Jaobc!Da atoo1cbol.altocaerter. och
pron·a.,.t •••lutat .c ett per platte~r ur ·~u•• Dawta · produt lce.

J•••

Uaa

3:

'l'!. j

i\t• det dC.(;, G fTr

Il

o

J

,c,

kl ub b. vt(; • Donna. e; •ng t r"iffn · ·.i p

r

istn

r :o.

l'o.lllaJ . kl. 19 .

ö.~":.

D:(;

';.'u l; ~'JI·

a.t. .•

·~ · ~: :e.r t oJ· ... l

l! n k -kons r

pr}l

l" f~ ; :ni

·

e 1·
n.
i

att TJJnn n1· t r.

11:-.r nya. :;k"vo · •

VUl rbtt vid

1or r~tll

Styrelcen

c

Epistel anGhcnda bolUgringen
av ett utvurdshun oller klubbans
stora brännvinsrosa ut i naturen

nlubbeno traditionolla vörgaGk
G.ger som belrant l'Urn frada.gon d011
9 juni. Do t; Du h~llGr i Din hand

\

ii.r både on vull::omsthlilsning ooh
en inkallalaoordar. Kl.

7 nl:lltudn

v.fton vill vi se; Dig vid RoelnGstull
msd nugot av Bollmnn i blicken.
Efter en atärkUildEI tur ut i nnturc•n
kommor vi att sruulas kring det dukado

bordet l vilket tronar

Smtsrglisbord P'.:)G omllve.rmt
Varmratt
Dessert
Knff''l, vin.~ öl, dx·inknr

•

l
l

samt b ..ännvin ooh koujnk
till aj~lvkootnadspris.
i'örutom det kulinnrioka blir det muntra.bicner, pristävlingar oeh nrusikaliska
divertieaementer i gammel god stil.

Sta.rtavgirten är 25:-a.. ~ Sannat mAndag kväll ringer Du in Din definitiva anmlUan
till Svenne, tel. 4B 01 94.

Väl mött via sexana ändhAllpla.te
Foatkommitt&n

Sl lunka Ti sl smhingom
till Bacohi buller oCh tumult

Oob du s011 under klockors klang
ett· ~inger just rtsrgyllt i lr,
du tar i mörkbll charabang

n\lr värden ropar: Grabbar kom.
Ditt nubbglas är nu fUllt.
tills m6blemang du tlr.
Du Pove. lYmna kvar din bil
Och du som lever högt pl berg
och du. du Lennart, din moped,
med utsikt Uver mKlarled,
rar annars kör du galen fil
ditt lk har nästan samma rårg
och kan ej vara med.
och "Follds" är den med.
Tycker du att graven är fUr djup,
Tycker du ej alls om Edmond liall 'l
nå välan, så tag dig då en sup.
Tag och drick sA. mycket som du tU.
Tag dig aan dito an, dito två, dito tre, Tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
sA dUr du nöjdare,
sl hHr du nHjdare.
Du från din Origram-masldn,
svartskiiggig och med hatt pl sned,
har ryckt dig loss att drivka vin
i goda vänners led.

Säg 'är du nöjd, min granne, säg,
al prise. klubben nu till slut.

Om vi ha en och gamma väg,

al ftnjoms lt - drick ut.
Och du som trAn ditt tunneltak
r.\3n tarst med vinet rtstt och vitt
med grönvit flagga på ditt slag
i BellmBnB anda bugom oss
och i tabellen lång dUr bak
ooh spelom sen skivtra.ven fritt
har kommit hit 1 dag.
vid attonstjiimens bloss.
Tycker du att bollen är ror rund,
'rycker du att Coltrene blir rt:ir dryg,
nå välan, så tag en sup i mund.
al v\Uan, sA. tag en sup i amyg.
Tag dig sen dito en, dito två, dito tre, Tag dig sen dito en, dito tvl, tre därpl,
så gör du höjdare.
sl llter allt som stereo.
Och du, som glr med glättig min
bland riglar, galler, järn och lls
och hyvelbänkar och porslin,
var med niir vi A.t gls.
Men även du som räknar ut
vad mänskors liv f8r värde rlr,
infinner dig n>ruten prut
med väl rengjorda tlr.
Tyoker .tolk ttsrallkringen blir snU,
nl T1Uu., al bjud dem dl en akl1,
p dem sen dito en, dito tTl, dito tre,
al. dör dom ntsjdare.

ZZ SOCIETY
Bitste Jazz Soci ety-medl em

Sl har det blivit dags at t starta on ny klubbsiiac.ng . Det Kr v3.x-t sj..1ttonde
ve rlcsamhetslr som nu inleds och avspa r ken äger

rtJn

ber kl. 19.00 i det nybyggda ABF'-huset~ Svoavll~en

•
•

tisdagen den 12

41.

~epte!!l..

Lokal en heter nstudion~t

och ligger 2 trappor upp till vänste r •

Eft e r som vi hoppas snabbt ganomförda årsmötesförhandlingar

ordf Brande Sune brukar

~

vir

h~ders

den konsten - sät ter vi i vanl i g ordning
fart pl skivspelaren . Innan dess vill vi bara omtala att Pove J....orklarat
sig villig att b'verta en r artsorspost efter Er ik Strand, som t :i.lls vidaro
kommer att stanna utomlands .
~ehärska

Lockande programpunkt€r bl ir f~r kvällen följande :

Festivalfotografens fUnde ringar.
No~e l t 3r ger int~ok av
jazzfestivalen i Antibes.

Gunnar

En demonstration av studion f ör
inspel ning av elektronisk mus ik.

I lr är det lter klart fUr en seriet ävling. Dan kommsr att kallas ":{-Y· Zn

•
•

och leds av Isnne.rt Ö~-tber~ . Efter e ju omglmgar koras segr aren : som tAr on
IWpenhamnsreaa i prie elle.r akivor till ett
t ävl ingaronden skall inte

~1M las

värd~

f(h·rän ni.ist a

av 100 kr. Dan första

kl~ bbmöte,

men r e dan dan hiir

gbgen blir det tillt'lille Gill en s t undc tjuvtrlh.ing, ooh dessutom lämnas
alla informationer om vA.r apännanda tiivl ing •
Tillhopa mAngf'aldiga skäl att inte til l nlgot pr:i.s - n&ja - utebl i från
J azz Sooiatys

f'~rsta

samma.Akomst

~or

böstterminGn 1961 .

Väl ml:>tt vid Sveavägen

styrelsen

D~ ooog~afico.

SJR meddQlar att df>;;; ii:r cktuellt ood
ett uppriitta en maulonmnatrikal . som
eblll tryolroa och utoändaa till lr.3dlo~. Dezm i:l.r nvsodd att i:onohf..:Lln
inte bara 'DQlm• adre~o oab telefcmr.um11!3r, utan även uppgif'tllr om medle:J:r..arnaa
rddolca&~ ooh huvudiDtroose /stilriktning/
ino:n jnumusikGn.

Du skivor-· Bcr.:i Du ej l yckats l ura ut
sättningar ooh inspelningsdata t ill!
Qonom att SJR nu haÅ· öppnat eD diskot -o.f..
servioe, benllir.nd "DISCOGRAFICA" bar Du
132Sjlighet ntt fA. Din& problem 1 den vägen löst:a . Du akriwr tUl SJR~ Box 570,
Stookhol.m l, f"ör att få nar pl Dina fmgor . Danna eorvicastlk kom:!:ler inte att

Vi pest1ttr 1 am71l'11Mllouget Djlilva på. att komp-

koata mar Yn avarsport;ot, vilket bi:f"o?,ns
bravet. Kuvortct märkes "DISCOGRAriCA:'.

lettera vå.r klubb:natril!el och bar

Di~

Ha1•

tylla

i nodnnatoonde kupong, a~ ltim:an den till

Nor6e . Föruts~ttningen fijr att k~
in 1 s.m-matrikoln ~r givetvis att Dtt hal'
b6tt1lh avgifterna, vaJ•för vi hoppas ntt Du
tlnnru3t klarar av donna detalj hoa Andors
G~nr

Kling.

- - - - - - ~ - -- - ~ -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - . - -
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Klubbstart allsongan 1961 • 62
c::::r&a~sa.:.1:J;)'aacoa:=_alD_CI:II_sr::c:::~

IR:Jstens n>rsta sammantrQde mad J azz Sooiaty inneblir åremöte. tlen för dan skull
inga eegdragna eller llngtrAld.ga förhandlingar. Huwdpunl.-tan, det traditionella
styrelsevalet, avgörs med hjälp av i ft>rvl!g inlämnade re1steedla.r. Det lir just
en aLtan Du hUler i Din hand.

•

•
•

Plr vi bo att Du grundligt tänker igenom hur Du vill att Js.n Sooiatys styrelse
aleall ee ut under det nya vorkaamhetsåret. Fyll därarter 1 nedanstående valsadel
ooh lllmna den till Gunnar Norie ft:S1·a årsmb~\iets bt>rjan. Skulle Du nödgas utebli
trin f"'drhendlingama, är Ti tacksemma att erhllla Din röstsedel per post. Gunnare
adress llr Vadmalsvägen 15, Bra:m:a •
ID1r nadan en f~rteokning l:SVer Jazz Sooietye medlemmar. Inom parentes anges hur
de sju styrelseposterna jämte ~riga hedersuppdrag vari~ fijrdelade under f~re

glende säsong.

Ingemar Andersson
Andera Bj~rklund
Kai Braathen
Gösta Carlsson
~nnart Carlsson
Calle Foraberg
leDDart Gustaf'seon /progr .rld/
Holger Hugosson
Bo ffiSgberg
Stig mtgberg /reviso1
Andera Kling /kassör
Putte Lindell
Sven-Erik LindgTen /progr.r~~
Svante Pt'falmber_g
Gunnar No~a /sekreterare/
Ivan Odbsmmar
wunart Odlindar /progr . r!d/

- - . -- -- - - - . - - - - . - - -- - -- -

Hans-Roland Orgenius
U1 f' Palmgren
l.aeBe Ferneld
Dag Walter
Kurt

lgren

Lennart 6stberg /ord~rande/

A!ctiva hedersmedlemmar:
Eivor Carlsson

Rolf Dahlgren
Pove Briksson /klubbmästare/
Sune Johansson /vioa ord~orande/
tara Reaberg
Lennart stenbook

~ ~

-- - - -- - - . -- - - - -. - -

Stzrelaevnl i Ja~! Sooietr hösten 1961
VnderteoJcnad föresU.r taljande medlemm8.r pA. de sju styrelseposteme. samt
rekOIDenderar val av nedonatA-ende tvl revisorer%
OrdfUrande :

Vloe ordf8rande:

sekreterare l
Kasatsr s

tr-e prognmrld t

TYi revisorer•

------------------------------------------------

~

.

ZZ SOCIETY

•
•

Vår nliLta lcl ubbsammanlcomet blir tiedagen den ' oktiober kl. 19
i "studien" . ABF-husGt, Sveavägen

Dl

b~rjar

vara

~d

v&r nya

eeriefr~gasport

41 .
X-Y-Z, och det

l~nar

sig att

fr&l b<Srjan med tanke pl de f'ina priserna •

Prog~·lllmllOt

i övrigt ~

Andars Kling spalar tavoritslcivor .

Rol!' Dahlgren talar om ooh
muaikanter.

~pelar

skivol:' av kvinnliga

e.arn!i ett nytt avsnitc ?Jilos Davia .

•
•

Väl mött till premiären pl
styrelsen

X~Y·Z

ZZ SOCIETY

Hoj, go' vänner.

•

Vi träffas
i

m~da.gen

den 23 oktober kl . 19t liksom tidigare i h<Sst

ABF·huset, Studion, Sveavägen

Prograr~t

4lt 2 tr •

bjuder p! följunde inslag'

Ivan Odhammar talar om n Jazzens malajer - männen i
bakre ledet".

BjtSrn Janseon frh Lannarts lyssnargrupp i Huddinge A13F
klserar om Dickie Wells.

Sven-Erik sammanfattar sina intryck frAn MJQ-konserten.
Andra. omgången i seriefrågesporten

•
•

X-Y~Z

.

V"ål mött till en tz·evlig klubbafton. Betänk att det ännu inte lir f'or

sent att nä en topplacering i X-Y-Z, säsongens seriefr&gesport med en
Köpenhamnsresa i förGta pris •
styrelsen

P.So

Ja.sz Circle, Enskede, inbjuder till jatztrliff söndagen den 29 oktober
kl. 13.30 på Rörstrandsgnrden vid Karlbergs station i Stockbolm.
I programmet f'örekommer skivauktion, k!serier, konserter m.m.

ZZ SOCIETY

Ärade klubbmedlemmar .
Redan tisdagen den 7 n~b~r kl. 19
1nbjudn~ till Kultur<?irkaln, konst-,
Sveavligen 41-43. Vi kammer att h6lla
SJR•s ordtörande Abbe Johanscon blir

äger nästa klubbträtt rum. Vi är
bok• och skivhandoln i ABF-huset,
till pl musikavdelning n, där
vör vUrd .

Programmot beatlr av:
lliJ.G.a Davis, ett nytt e.vanitt i vdr serie
ja~&zman, pJ•eson~eras :1v tennart Östharg.

Ol'D

denne aktuellq

Povo spelar Mozart .
tlfardell Gray, k&seri av ll..illy RenstrMJn.

Vi
ur

•

f~r

daasucom tilltulla att

Kulturo;~kelns ri~altiga

h~ra

skivor , titta pl konst och baoker

lagar .

Ni gl~mmer v~l inte att rosorvara den 17 november för Jaze Sooietya
traditionella h~stfest. Vi lämnar alla upplysningar och tar emot Nl•
mälningar pA klubbtratron dan 7/11 .
. Till en angenMm

kvRl~

styrelsen

inbjuder

~·f~;.~)

~PP
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Sä äter;:;llr vi till <lon vanliga klubl,rutine:'l med möte ucnn mat; och
träffaD pi\ nyet roöndagen den 27 novumbar kl. 19 .00. 1\dresc ABF-buset,
Sveeväe;an W.. tv& trappor coh !:;tudicm, den trivec.Il'ma lokal dl:ir vi

pA Distona funnit OOG at vsl

tillrä~tn.

Kvllllena undcrhulln~.ng har vi tllilkt oss sA hilr:

Ut!'l:1rlien reoonnionor cch kommentaror till Dizty.s oeb

Coltrenen konserthu3bosök.
Fji.\rd.e rondon i •·lh· kD~piga. och spännande nya serietävling
X- Y-Z. Sk.sll SVC"'!liJS lrn-1pp lodning bullE iinnu tnl rond?

En halvt 1.mma i ziill okep ta d rhe Duke • Filnkavalkad av vllrt
gamla :ruvoritb,IJ\d ooh dmg0rakan Sarah Vo.u~han.
Povo opolo.r iio ru·l;. På r.'kti~t, hoppM vi.
Retmltat

v d::J tre förste. orogl'nl(jarm:. i .X.- Y-Z, ':~ ctUlln:i.ngen sammanlagt'
l
Sven...Erik

Li1~dr;ron

I.ennurt Gu3t:af'eson
And~ra

Kling

Gun."lo.r Tioroa

•

wnnnrt Odl:inder

Flatchar
Povo

5
;
;
:;
3

H~~ssan

Sammanlagt::

5
5
5
3

5
5
5
5
3

15
13
13
13
11

3
8

Eriksao~1

5

3

Uffe Palmg1:an

2

l

!.a.so9 Pcn-nold

:;

5
5

B
8

2

;

2

Ivr.n OdhWllmnr

2

2

3

7
7

Do nogborg

3

l

Putt:e LiudslJ

2

2

tcnnnrt Cnrlrnon

2

1

Ro l r De.hl g ron

2

2

Gösta Cnrlso.'l

l

2

3

Svante ::almborg

2

l

3

llnns-Role.nå Orgenius

3

F.s.gnar

~ldi)J l

Sune Johanseon
Dag Walter

4
4
l

4
4

3
2

2
2

2

JaNz Society

Tisde.gen den 12 december kl. 19.00 ;räf'.t'e.s vi till sista

~~lubbtrti.f'f'en

före julholgon. Lokalen är Norra rullen, Norrtullsgatan 69.
Mad anledning av kviilla:aa batydelne har vi f'örsöldi tl ihop ett sA festligt pl·ogrrun som möjligt och tycker vi lyckats riktigt bra med taljandet
Det blir fyra inslag:

•

Sl lät sångerskan OdHtta •
Intryck .f'rlm ett kon·lerthusbesök.
Sk"åmtaamt julklisari av den k'tinda
signaturen Stig H.

"När vinden blAser f'~ån Wesa"
Sune kåserat• fritt om flöjt
efte~ ett ordstäv fr,~ Dalam.
11

Jult'eml7'-M.tfi , ny rol:l.g la.gtl.ivling .
l're prenwnerationer :?A Ot vinkar
i pr:l..s.

Vi

p~s sur

sru;;tidigt pa att erinra o;n s.rn:s stipendiekonsert: , mÄndagen

dan 11 decamLar kl. 20.00, i Z-sala~·1 , AB!."-huset vid Sveavtl.gen . Pl pro-

grammet EjG Thelins kvintett , Börje Ft•aclrikesons kvartett , Staf'f'an
'1bal~ens

kvirtett och Dosso Skoglun,ls s €xtatt.

Vål m::it. t till tvA f'inR

spise.rlcvi:illa.•~ .

styrelsen

J ZZ TI
J ik11bb rnns Riks~örbund
& Scbultz R saburoau, Arsenulagntan 8 Stookholm.

60 deltneare på

--l
d

lygreoan.

l ..G. 1:
:a

e
e

g n:

Pa ' iillon e.vreeo fr

Stoclr.hol

2•

Il

Pr mor onon ankom.. t till

3:
4:3

n

I V , York.

l~

I Rmv York

5:G

tl

I New York

"

P~

6:o

Sigbt~

oing n

t~c-· Yorlc /Idlc:rn:tl<i/

fBrrnidåagen.

ft)rmidciagon busoresa till tasgara Fall D. Restid o :a 12 timmnr .

7:o

n

Pli. fömidd&gan oil!htseoing till f'o.llen. Etter lunoh avresa mod buse
till D3troit.

8:c
9:s

r:

Pft r··rl:lf.dde.gen avrett:. msd buss till Chicago. Reatid

n

lO:e

n

I Chicago. Sirptaeeing pA förmiddagen.
I Chioago.

ll:o
12:0
13to
14:e
15:e
l6:e
17:o
l8:e
19zo

"

:

7 timmar.

P,. förmidd gen buooraca till Olevalond. Re e! tid 7-8 timm11r.

Il

Du• Grosn Clovclcnd ·· 'f.i"aohington. Rostid lO timmar .

fl

I '\';us..l-d.n&ton. Sightaceing pf. för1dddagon.

Il

I 'ils.nhington .

"

Bu3croca till Fhilndolphi ,. Rostid 2 timmar.

fl

I F.ail(ldelphin.

"

PA

f~rmldda:;cn

buaai'esv. till llew Ycr'c . Reatid 2 ti.3.

n

På of'te illliddagen r.:.vro oo. m;,d r1 yg fr An Ueu York

"

PO. förmiddagen ankamat till Stookholm.

30 min.

Kr . 2.330:-. /bsräknat ~å ninot 30 deltagare p! buesreaan. /

PRIS:

IngA.3ndo preotstioner:
Charter.flyg Stookholm-'?1ew Yo1·k tur ooh retu~ mad DC-7 eller DC-6
4-motoriga plan mod ~ryckkabin .
Rundroso med Grayhoundbuas.
Inkvnrtoring i 3ubuddsrum rrsd bad oll6r dusch ooh toalett pl hotell ev
Bllliill1a kategori aom Hotel Century, new Yo~k. Bage.gonvgi.f'tor .
Transport till ooh rrkn flygplatsen .
Sigh·~oceing i Uew York, l1iagara Falls, Chioa.~o och fissbington.
F'drdlodnro frtn SJR

Tillägg :

tar plnts i dubbolrtllll kr.
11

11

"

enkelrum

n

90~-

180:-

/to·talt kr. 2.420:--/
/
"
u
2.510:--/

Alt. II
l:

2:a
;ao
4:o

d gon:
n t
tf

tl

.

rr.m

:vl'C

l~eii'

:Lork

:
5te
6:o ... 16so
d & n:

I

~

for

l~:o

n7rCllL

l:;:e

dng<r..1 r

k

l

Anko t tUl l'km York /Idlewild/ p rtsr idd gen.
Sizht oeing p rörmiddn&an i New York
I

n

stockhol

till

t r~. liopositiCX!l
!Jil oftorn hMu.gilll .ad fly:'!' från No

Yc.,·"'r

f i"lkl'"::r:t ~lll Stoo~l'i"'L7. p~ rerc•idu"'~t12.

Ingfionde prootntion!)r_:_
Chartorflyg Stoolcholc - nc York tur ooh retur mod DC-7 eller 00-6
1-cyf r; t:l\lr.i :md trycl:k bh~.
Hotollrw:t 4 nätter i l1G't7 Yor i '-b'Uddorur.l.
Bac getransporter
Sicrt:Gf•ri.... t; 1 NtH· Yr.rk.
Tronreport till oob rr&n flygpl~tcon .
Fdrdl(ldarc !'l"An SJR.

!•

fBr
r.

OBS:

rlat~
1
'

\ dubbolrum kr. 25:-

11

cnke11...~

"

45 :..

/totnlt kr 1.715t••/
/

n

"

l.735:--/

ett 6rc - 18:a da.~en disponeras fritt nv del t garnn ftsr resor pu egen hand oller
för ban~ hos siiil:t ooh vänner. lJyman l: Sohult~:; Res&l>urenu stlr JOOd nl>jo till
tj~at nod p1'~f:t2Ffgi.f't~:r r.L"r:;t.ar.t0 l"Hr.or. inc~ OSA och omboe<Srjer biljettbaotllll•
ningnr, hotellraoerve.tionar, f'dreUkringn1• oob valutor.

God rorte··etnlng pd oet: J'JYf:l. åi t

~,

vi:lkot7.00n &tor ti l kluhoon sfter det

lil:1ga hol~\ ppoh~llet •
. l~cc.~an don ~2 jn.n1 ari tänker -vi t-uf.f 3 iga:c och dot blit- i studion, tvä
t r p por upp 1 1\ TlF -hu act, Svo · cgc n I&l. Jat ::r bra
19~00.

Olll

Du tir dUr till klooknn

man aven aenaro duger.

IIuvudpunkcen pt\ kvf"Ulens proGrGlll blir Pietchar Hansaona kuaeri om upplevelser

pli 52 :a gs.tnn i Hsw York under 4o-talot r do A1.· dat verkligen avfulgde dtlr.
Vi f'ortnilttor TMtl sor:!.cn on ''il".ls Do.vi.a, som tycks bli on alltmer uppskattad
trumpetarEt blanå k:lubbons modlommur .
Dnx för rond fom i frågetllvlingm'l X-Y-Z. Don knivskarpa slutstridon a:n Tärdesödol~t

fulla poling inleds. Vom blir cGgraren som fll.r recG.
11

vid Ö'('efll!:ld ooh vilka fur de i'lostn "ak!;iorna

•

Reoultatlistnn of't'31'

4 rondor r:or ut

:)vau-Erik

20 poiing

Andors Kling

18

"

t{ oro~

lO

"

LGnnort Odlinda ·

16

"

Povo r·1d!:-soon

13
13
13
13

"

Flotoh\lr Ilan.!HI«m

12

n

Ivan Odh~r
Sune Johansao:'l

12

11

Gunns.r

~nnnr~ Guota~soo~

Laeso Fernold

Uf'f'e

•

i klubbens stora skivlotteri?

så hUr:

Lindg~--on

Pnlm~l"en

~o.enar

Iundoll

Lennart Car-laaO!l

Rolf Dahlgran
Bo Högberg
Putte Lindall

11

n

n

7

"

1
4
4
4

tl
ll

"
n

4

n
r:

lic.ns-Rnla>1d Orgenluo

3
3
3
3

Bärjo Andersson

2

tl

Dag \".'nlte:r

2

n

Gösta Carl son

Svante ::almba,..g
Abbe Johe.naso!l

Vlll mött den 22/1 1962, Vi c~iidc ntt nf~a1·

rt·

:t

n

"

träff'n Dej~

s t: yre l son

och möte. våren

J AZZ

..SOC IE1' Y
LIDINGÖ

Ftsr att läctn på vintarm<h·kt<ot och tina upp en smula trllffas vi pA.
klubben m~dagen den 12 februnl'i . Klookslaget l!r 19_,00 och platsen som
vanligt studion, nya. ABF-huset.
Kvällena program BGr ut

c~

her:

Svenne hr..r lovat presentera några av sina "musikaliska tycken" ooh
sä forl;sättor vi se1·ien om Uilos Davis.
"Inför morgondegens konaorl 11 :.ir o1;t aktuellt programinslag av I.snnart,
san låtor oso otif'tn beknntakap med den nya Art Blakey-eextetten, som snart
vbntas till Stockholm.
Uiget inf(:h· sjätte - och niist sisbe. - omgUn.gon av "X - Y ... Z" lir som
avtabellon synnorligan tillspetsat . Ska Svenne l yckas ta sin
sjiltte l"aka 11 fullpoiingara" ollox· blir det nlm annan som går upp i ledningen

framg~r

HursolJihalst lir varje poäug värdefull både för toppmännen ooh f'dr dem
som mer blygsamt övergått att srunla "aktier" till Jazz Socletya stora skivlotteri. som kommer att äga 1·um dan 26 mara.
!hn nu t rUffas vi f'orst dan 12 februari.

styrelsen
Svcn-El'ik Lindg ren
Anders l{liug
Gmmar nor6o
I.onno.r·ti Odlindor
Ia.ssG Fernold
Povo Eriksnon

Fletcher Hansson
Uffe Palmbron

Lennart GustnfsJon
Ive.n Odha!JLU'.r
Rat,-nnr lunr\ell
Sune Johansson
Svante

~ll.lntbcrg

Callo 1-'orsberg
Bo Högberg
Putta l·indell
I.enr.art Carlsson

Rolf D&hlgron
Orgonius
Gösta Carlson
Gösta Johoson
Hans-Rol~d

Lillebror Andersson

7.2.62

25

23

23
18
18

15
15

14
13

12

lO
9
6
5

4
4
4
4
3

3
3
2

Dag Walter

2

Börje Andorsson
St i g Högberg

2

2

Society
J n z z
Lidingö

Inart fBr ajun1o omgengen och final i klubbens llpiinnnnde sorietuvling

Il!ltchdng: mö.nda.gcn don

"X .. Ya Z".

ABF-huset.

Tid:

beh~gar at~lln

19~00

-eller

su

5 E!lro.

sn~rt

Plato: studion, nys

dUrettor hrr kombattanter

upp .

rrogrrunmat i l:Svri{;t blil" s om föl,jor:

Rcceneionor av hrt D!akeya besök på Stoekholma Konoorthua, SJRrs ntipendiokonsort med La.rc Werner och Bengt Dengcsson, samt on
Fe~tivnl,

~ho;r,

kallad New Orloo.nt

av bl.,a. Papa Bue ooh hann danska stompband.

Pö. bGgtiran återkommor Calle Forsberg och k 1aarnr vidare om Jelly Roll

cc· hnns Ji'usik. Lennart Odlindcr lutor os G stifta l>eko.ntskap Jil9d
~

:~rton

n~r,n

Yl t n plnt t or e.v Al Cooper och legondarisk i Savoy Sultans.

ställning i "X - Y .. Z" inför finalen c
Svan-Erik Lindgren
Andors Kling
Gtmne.r 1:or6o
Lonnart Odlindo:r
Lasso Porn3ld
fo'letches· Henooon
Uffe Palmgl'en
Pove Grik8son
Ivan Odlw.rni:lar
Lonn~• ..-t Gusta..fsson

Suno Johansaon
Ragnar I.tmdall
Svante =.r.almbel-g
Eolf' Dahlgren
Calle Foraberg
Gösta Jonsson
Putte Lincl\>ll
Lennart Carlsson
Bosse Högbsrg
Hans-Rol and Orgeniue
Gösta Ca1·laon
Lillebror Andersson

30 poäng
28

n

21
lO

Il

25
23

16

15
15
13

12

lO
8
1

5

4
4
4
4
3
3
3

Stig Hö&berg

2

Dag \\'alter
Dörje Andersson

2
2

"
Il

"n

"
"

"

"
",,
n

"
,,"
n

"

Il

"

Il

n

n

"

Vål ruött nu pA :mls.ndag - bAdo Ni .flitige pollngpl oekaro och Du notorisk:e
akolkn.re, som mod ollor utan orsak uteblivit f:r(ln Jan Sooietys träffar

don Ganns:e cidon.
Styreloen

si:ill-

J A Z ZT R Ä F F E N

I

HUDDINGE

söndagen den 11 mars lq62

Programtider:

Kl. 13 .00

Konsert av OLD IMPERIAL BAND och ORIGINAL OPTIMUS GRCHES'!'RJL

Kl. 14.30

kåserar LENNART sTENBECK om "Jazzens nuläge och blick in i
60- talet" .

Kl . 16 . 00

musik av pianisten BENGT BENGTSSON och hans kvintett.

Kl . 17.00

"Swingstudie i svart-vit t" - till bakablick på rasskillnader
L~.RS RESBERG.

e.v

f~vori t,

Kl . 19 . 30

tecknar IGJ..LE VIETTERLUND ett porträtt av sin
petaren Bunk Johnson .

Kl. 20 .30

CLAES-GÖR.i>.N FJ..GERSTEDTs kvartett med BERNT RO SENGREN.

Dessutom:

"Jive at Five", frågetävling med LP- skivu i pris,

trum-

Abbe Johansson preaente1ar platto r f1~ Kulturcirkeln .
Traditionell skivspisning i sällskap med Club 78 .
Bandprogram av olika

slc~

för avlyssning ,

Lotterier med verkligt fina priser .
Konditoriservering hela doben .
~.rrangerc.d

middag kl. 18. 00 ,

Skivutställning m. m.
Lyssno.rtävling.

hBF : s jazzcirkel i Huddinge.

J /1.

zz
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Liding~

Lotteridags

p~

klubben m&ndngcn den 26

m~rs,

kl. 19.00, studion,

nya ABF-buGat. Utdt3lninb av :...ott·er onligt uppnlidda poäng 1 X-Y-Ztävlingen. som o.vslu:;ades r'örra gllngon . Hur utg~ngon blev redovisas

här nednn.

Sune redogör ['ör intr'IJClc f'rful Oscar & E1J.n-konserten.
Calle For:Jbarg ktlsernr om Jelly Roll

~ror.:; on

och myc'cet annat.

Pove presantorar och apela.r on strUlr.kvartett nv i1olfra.m .Amaryllic Mo.zart.

SV. hade vi tä.nl.."t oas kvl.i.llen. lloppEl.El "!'åra planer S9.lillll!Ulfaller med Din
uppfattning ~n hur on tri7uam ~~Ull mad ~amla klubbkompienr b6r vara
utformnd . Vi tror nog det •••••
Wl mött

Styrslaen.

l.

Sven-F.ril~

Lindgren

30 pofulg - Segrare, klar
Köponham4

2.

h.

.,.

6 ..

s.

9.

10.
!L

13.

14..
15.
16.

19.
21.

23 .

( Ander:J KH.ng
Gu.nno.r tio~oo
{ I.enn:;..Ti: Odl:ir.dol'
Lars Pornold

Flateber

Hr.~cacn

28

28

">4
t:.

24
21

I van Odh a.r:u::oo. :~

20

Uffe

18

Pulm~ren

Povo Eril:s!lon
Sune Johnnoso-J
{ Rae;na:..· I.um:oll
Lennnrt Gustafsaon
Svanto r~nl:nbarg

Culle Fcrobarg
Rolf Dahlgr.z.n
{ G8ota. Jonos011

J.7
14
13
13
11
J. O

7

Lennart Carlsson

6
6

Gösta Carlsen

o

(Bo Hö&borg
Dag V-alter
[ Hl'llla ..uoland Orgoniut
Lillebror Anderasen
Stig Högberg

;

4

4
;

3
2
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11

Il

n
n
Il

"
"
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n

n
n
n
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.
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"
7
n
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"
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4
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a
2
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5
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.
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SO!il vl kom överene om vid fö4~ra of;;et trä.fff-\B vi p§. nytt i klubben redan mAndagen
de~

9

ap~il i Studiou: två t~uppor ~PP i ABF-huset,
a'~>t

som spolar på. G;y-lleme Cirkeln, dels i'ör

som just nu hållor på

~tt plock~s

ihop

~il l

dals för att lyssoa p! Bud Pawell,
utse iigara 6.t de 15-20 LP- och EP-skivor,
priser i den nyligen avelutade X • Y ZQ

tävlingen.
l

Vi samlas kl.

19 ~00

och sätter snarast

~öjligt

igång med den spännande dragningen.

A lla närvarande kommer att förses med förteckning över hur lottnumren fördelade sig

''id den förberedande dragningen förra gången. Hur många lotter var ooh en

för~ogar

över framgår av tabel len här nedan.
Klockan halv nio tågar vi ner till restaurangen, där Bud Powell, Torbjörn nultcrant~
och Sune SpAngberg underhuller oss t'ram ·cill halv ett. Att ta in en bit mat Hir vi
inte kunna komma ifrån. så att par tior bör nog finnas ood.
Närmare

upply:mil:1~,

,.' lämnaG av Sven-Erik ..Ji ndgren, som tar Gmot am:zälan till reutau...

rangbaoöket. Rir g !~60194 kv'e!.llscid, sona.at fredag, tack.

Oavsett om D11 ti>i:.JJ'cor följa med och hön'l. i3ud PO'l'i'all aller ej, är dat av vikt att Du
infinner Dig på måndag för at c vt..:l ja ut ev . pri s skivor. Den s om vinner$ men inte llr
nii1·varande, N.r nöj

1

sig mad do plattor an:n blir över när alla andra tagit sitt.
l.ottlistn

Anders Kling
Gtm.n::u· Noree

Lennart Odlinder
Lasse Perneld

lO st. lottor
Il
lO Il
n
8 "
,,
8 "

Calle Forsberg

4

Rolf' Dahlgren

2

"

t1

Gösta Carlsson

2

Il

"

Lennart Carlsson

2

"

n

lt

"

st. lotter

"

Il

Gösta Jonsson

2

"
"

Il

Putte Lindell

l

Il

Bo Högberg

l

n

Uffe P6.lmgren

7
7
6
6

l't

Il

Dag Walter

l

"

S'.lne Johansson

5

"

"

Lillebror Andersson

l

Lsnnart Gustafseon

5

"

11

Hans Roland Orgenius

l

Ragnar Lundall

5

Il

Il

Stig Högberg

l

"
"
"

4 "

Il

Flateher Hansson
Ivan Odhammar
Pova Eriksson

SVa.."'l.te

~.18 lmberg

SUillm9.

Väl möbt p& måndag - och glöm inte att ri .gn Svenne.

styrelsen

,

"
"
"
n
Il

n

99 st. lotter

Jtlörtookning öva.- X·Y··Z-lottarnas i'ördelning in.f"ör slutdragningen den 9 april 1962:

;r

Ingemar Andersson

@

Gösta Carlson

28 ... 95

tennart Carlsson

57 ... 59

Rolf' Dahlgren

43- 5S

Pova Eriksson

04 - 35 - ?9 - 55 - 67 -J§;
o; - ((;$ ~ 62 - 77
07 - 20 • 36 - 50 - 68
01 l_8 - 32 - 33 - 49 - 53 - 87

Calle Forsberg

Lennart Gustafsson

rletoher Haneson

G

Stig H"ögberg

15
09

Sune Johansson

02 - 19 -

G östa Jonason

29-

Bo Ifögberg

Andors Kling

Putte Lindell

,,

42 - 66 .. (/J}

45
'l
~-~-~-%-~-~-~-~-~-~
72

Ragnar I.undell

~ - 14 - 34 - UJ. - 48

Svante Malmberg

22 - 47 ... 71 ~ 81

Ivan Odhamma.r

24 - 27 - 37 - 51 - ~ - 74 - 86
17 - 25 - 46 - 52 - ~ - 93 - €4

Lennart Odlinder

12 -

Hans-Roland Orgenius
Ulf Palmgren

13
4l - 60 - 76 - 79 - 88 - S'9

Lars Perneld

08 - 11 -

Dag Walter

&

Gunnar Noråe

06 - 16 -

31 - 38 ... ~ - 75 - 80 ... f!.l - 98

2) -

23 - 65 - 82 - 83 - ~

=

97

I

!reta j~ar.rlksdng ttlirmar sig ooh Crescendo Jatz Club ooh SJR hllls r e~
vlHlcOl'lll'la tUl NorrktSping lC5rdagon don 28 och söndagen dan 29 april,
FUTJJts\lt;t;n"~"lgtn·tw

ror on lyok d r!ka:h,gUr de allrn biisto. Lok l blu

J"e6ta.urang :.ut\tppingen, ett trovlm.ingllhue md lokaler f"dr tradlt.lon 11
och modern

1 ar., grammofanbar, utstUUning, m. riJ

V:i .ör höra Bomt Oleeons orkester o-:h llisoe Sendstrtfms kvartett

Norrköping,.

Cu~

Opt: ~s Oro 1est

Lindgrena trio mod .9ol'!lt Ro ;,ngren,

G<l

Orig

l

c

Du knn ring' till Gunner Nor6o, tol.

26

5~

65, och tl't rad

ooh b'vriga upplysningar. SJR vill ha onmlilDi.ngarna eenn.-t

ring genast in Din anmälning till Gunnar.

styrelsen

~

24

priouppeU't

pril, 1~

1

•
Ja.zz S ocie ty

Froda.gon . : J

~

b il ...r .,- bur ,i

.z z -j~\1..-t ,

•aj , .:.onika ..do.r;eu, ·r ' s':; dnx. f"ör vå . ..:.ns :rn.3d oplinning emot e dda
e.:.'l i i!"'" ädel s

finurlig out: o obiltlit'le.n
·~lub

1'r &n Jau SociJty och viira utmonara
.:>tnr t on tigo1· rum kl . 10.,30

~. i

delta garG f'ö · s~Uca. vnru di.i.a: i

PI!. slingr ande

och

slu crn~let

Vl~._.;ar

r.ul '·- t~ ~od

n··

gGnom city,

pL'ir;u~coln·:i.nscn

or (l•.:h ut mot .i::iud~ ill(;e g&,~ \i\ivlingon fram ,

ctudio em vid Huddinge

och n.vslöjf'.!ld

Som vailil ir:t i t ::vlinga;_· o.v d<":tto. sla

ini;e lir 1 ltn :tf~ ad

,3

tionon på St1.•nndntgon # och vi ber 111la

l;

"lt• ·o Gaml a n vi :ring en lr:opp kaffe oc

fön t 5.s

ekipagG

tid _!'öre scarc.eko.; t ct som möj ligt ,

välb~knnta

blir AEP :s

rn~ llnn

\Jtt
~

ja ~z proe;ram •

'~yr' n ,

Efter

av~l utad

.i\vä11ons höjdpunkt blir

a.v alla de ;:-ili:tn

~varen

i frågof'ormul ~rat ,

t il lJ.tntl. . Do Hagare aom
b 'lak' kommer att utpl acer a s

··r n le.

...

mad OE., o. cllGr andra 'l

hjiilprr:..;d.~l

som"ka.rtllioDro'

och "l'Obur.;kn!lckc.ran i:~ v~ ra cl:au!'f'i:.il' r .

Huddinga ,;au. c; l d.o1 son ctur

år

i:: re

a

.~ · -hueo~ .

i

hoppas ooks å f å [ka read

i nc gra av b:i.lm·na .
ll'ö:r

act t i' oka o.,.· o:.tnadm·n

vi bo om on

r. tf-!._•t:;nvt~if.'t

nv

i'ö

"'

..

,..

"·'·

3 :-- p ··

o~

kel~

4

t ill t ii7J.::.'

i:., . . .

4.)

01

94.

Swn-· ik

Ri ng snarF.tGu s Jller · \ ur·j
VYl

I:l;)tt

prisski v or m. m., .. m& iie

re ..

Uär m9.r o u-;. r ly::.tliu . ar am ,j~ r. z . o •ie!iy·J 1ilc ·'lontr.n ir1g
l~'hll stid --:r "tl>.~afcm

~~

;rid Gul ·~· "'

r

J

as av Sven-:-Erik Lind ,ren,

1· ocka~ 0mot obliga.c orieka amnälnin~o.1·
f;~ll inl:ia S3 aro t~ torsdag kvlilL

·an oä Strandv!i.gan 1'rodag kv'å.ll

,_-A • Z

SO C! S T Y

Styrol s on
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llej igen.

Som Du förstAr är klubbona festkommitto just nu i febril verksamhet.
Genom e.tt prata med en del gott folk har me.n kommit till slutsatsen.
ntt den planerade feetdagen den 25 ~~j tyvärr är mindre lämplig,
e.rtersom 11lltför mt.nga gfs.tt ooh blivi·t upptagna då..
Jnzz Sociotys vårfest kommor i s~äll9t att bullas torsdagen don 7 juni,
som vi hoppas skall passa alla i k1~bben. Varom ic[~. ring omedelbart
Gunnar Norec och berätta cm-urna b9~~er. Gunnar bar lovat tungera
som klubbens restkurator och lcoPUnar att;; göra allt f'å::- att övertala Dej
att bli med i alla fall.
På det här viset skulle dot omGller!iid dröja alltför länge innan vi
fhr r åka. Do j . bt.iste klubbkamrat. och dUrför vill vi förosl~ en trevlig vurutflykt till Hnddit1ge~ måndagen don 21 waj. Vad stir-;s om det?
Vi träfi'nc vid poetbuset i 3ydväatru hörnet av Gullmaraplan kl. 18o45

den 21.5 och med våra välvilliga bilugnres hjälp at~ller vi ~ården ut
till ABF : e nuroera villbokant a a:;udiehem i Huddinga, di:ir det bjuds p!
nedanstaenda program till den trnditionolla koppon kaffe eller te.

Svenne barUttar /utförligt/ om 3in Köpauh~eresa
Avlyssning av Bocsoo trio scm den lät vid festen på
S•ma spelar upp sitt skiimtband frlm kvällen p!

55•an

55 :an

Dli?utöver en eller annan överraskning
För deltagande i

Huddinge-utflyl~en

ber Ti Dej ringa till Gunnar.
:r..tima samtidigt Din amn~nan till
festen den 1 juni . Priset beräknas till 25 kr ooh donna lapp blir
t.,.oligon det onda meddelande Du får om festen, förutom den muntliga information vi kommor o. t t l":.imua i Huddinge.
kvällstid per teleton 26

55 65.

Bus2 p! telefonen - ooh väl mött br1d') i Huddingo och B3naro pli. vArfesten. vars adress som vanligt hnr homligabömpla.ts av festkommitt~n.
A tt det &1· "Robban" sallllta deg som vi höjer don .feotliga pokalen är

diiramot ingen som helst hemlighet ••.

StyrfJlsen

J A Z Z

S OCI E TY

JH:i.s +.e ,1 a~;~ Socicty.. medlem!

Så har det bli v i t dagu att s tsrtn vi:i:rt P..rl~x·tonde verksamhetsår,

::.::;.

::~otal

vAn l i~:::.

';i b0L'J r"

,,•on.s,on i nleds månt.ngen d.cd: ;, ue:ptember kl. 19.00 i vår

J.'.'•

P:.

.~OT!l

'Studioa1 i

AEl'-lmnr~t,

vanligt "OU PÖ.

tC!1!1

]. i.ngar och a tyrr::lsevnl (n c c i.:.

Sveav.3.gen 41 .

fÖ:i'!ltH l~iitc :r'Cd åramöteeförhand-

IJl~u) m~u :cu:U.t.l.'sO ;~ufö:t.·d..Hu~ S1me

v:!..d 1.:J.u'c-v~n ( "'l::.e:c v~d han b. n hi ttr> f~;r i~A;-;~"'t a. t t banka med) .
Övri6t: 1JTu{r,l·a apunkter• för kv'öi..len tar Lennart hana om:
T_.:.lt;f,·~~~r.>r:!"· • <·:'t t1ud

NP,sr-a

~l!'.nk~:N."..

LP-priset .

m:' höster!s eki'fflod.

Vi häl sar al la medlemmar välkomna till en ny, trivsam klubbsäsong,
och hoppD.'l e. tt a lla ar meci roaan !'rån borjan.

J

'l_.? SOP-!ETY
StyreJ sen

Klubbstart näsengen 1962-63
Höstens första sru n.an-Gräde med J o.zz 5ocioty innebät· å1·smöte. T.: en för den skull
inga segdragna ell&r l&ngträkige. förh•mdlingar. Hm:ucipunk i;en, det traditionella.
styl·else,Ta.let, avgörs I!led hjälp av i förvi. g inli.il!lnade l'Östsodlar. Det ä.r just
~n sådan Du håller 5. din he.nd .
Fur vi bo att Du g~·ur.dUgt tänker igenom l:ur .Du vill att Jazz :3ocietys styrelsl
ol{all se ut under det nya vcrkonmhetcbret. Ia'yll däl·ef'!ie}· i nedanstående valsed)J.
och lämn.1 dan till Gunnar Noreo före <hrrnbtets början. Skulle Du nödgas utebU.
fri1n för1nndlingo.rr.a, är vi tacksamma utt erhålla Din röstsedel per post. Gunn1rs
::.drens i:l.r Vadmalavägen 15, n.b. Bromma.
Ja.~z Societys medler.l.!llar. Inom parentes anges hur
jämte övriga h·~delGuppdrag varit fördelade under före$

Här nedo.:1 en förteckning över

ne

sju

gfonde

styrelsepoot~rna
c ~song.

Il'l, mar \nderoson
Ge ntt:t Cs.·rlson
Lennart ~nrlsson

Gummr Nnree (Sekr.)
Ivan Odhamma:c
Lennart Odlinder (Progr.råd)
Hnn(-Rol3nd Orgenius
Ulf Falegren
.La.ro Ferneld

Ccr~-Gör u

Forsberg
... em•srt ~uatafsson ( Progr. råd)
h· u Han3eon
'-le·' er f, 1gosson
Ec. • ögbe g
·:>i.; Hög :~rg (Reviaor)
Gi; •n;e J onGson
~nclers Kling (Kassör)
He~::na.r L mdell
1?t ; .;e L i 'ldell
J\ (•n-Er. i ~ Lindgren ( Progr. räd)
Svunto r. almberg

--

- - - - - - - - - - - - - - - -

~~-~ 1al i

Dag Walt~r
Lenrart Ostberg

(Ordföra~de)

Akt'vn ll0de:csmedlammar•
Rcl.f l!atlzren
Pov l~rik-sgon
Sunr J oh~:m::;son

-

(Revisor)
(V i c~ ordf.)

Lar Heaberg
Len art S t<> n b? ck

J a?.z Society hön ten 12§2

Und rtec mad föresl&r följande medlcm::J~'\1 I å dc sju styreleeposterna
smn, r •k 11nmendernr val a.v nean.ns'.;&cnd-: 1v1- r~:' iooJ·er:
Ordförande:
Vice orclfö1ande :

-----------------------------

Sekretcra.re :
Y:.asnbr:
Tre p:cogrtmråd :

Tvli revisorer:

--------

--~--------

J

l~ ~{,

z

s oc

I 0

·r

Y

Lillingi:J

B&ste av Jazz Soci(ty- medlemmar .

På mnndaG, den

24

se pt8mber, h&ller klubben sitt andra

sa~tr~de

ti:Jr

teminen. Y.l. 19.00 ollo r .etrtu: därorter önskar vi se Din prydliga per-

41.

son i studion, ABF-huset, Uvenvägen

Vi brukar s}tryta mad vltra fina progr8lD ooh varfi:Jr skulle vi inte det,

när vi har n&got n& spGeiellt e.tt bjuda donna g&ng som en pinf'IJ.rsk osArapport av Putte Ltndell . Putte kommar att boratta om oina musikaliska
intryck från flitiga nattklubbsbeoi:Jk i sommar till olika delar av jazzens hemland ooh illustrer5 sitt högtnttesaanta käseri med vlllvalda
akivexempsl .
Fast® ingen kritilcor i skri,rande stund iir utaodd, hoppas vi ändå fä
hö~

on liten

Resten av

~öennion

kv~llen

spela nö.ero. av de

av George Shearings koncerthusbosök.

fylls ut av
orte~rrilf.iad0

Len_~art,

aom nu

ver~ligen

lär få tid att

skivnyheter vi tyvärr inte hann 11'Ji9d

förra gAngen.
Vad som därutövor blir av trivael och gemytlig samvaro mellan program•
punkte1~a

och i fikapau3on svarar Du

sj~lT

delvis

kamrat .
VY l möt t på mändag .

Styrelaen.

ror , vörderade klubb-
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B.B.,

Vni

g~r

Du

p~

Dåndog kväll?

J o, på måndag den 29 okt obor skall Du infinna Dej pA ABF • Sveavägen

och vittn

b~nknd i

41,

studion kl. 19.00 rdr att inoupa nedanatbonde program

jtimte en till sju koppar lmffo, dot sistnämnda. unde:- glntt samspråk med

Dina karorater i Jazz Society.

Unde~

kåserierna okall Du vara tyot.

O'os. gäller inte föredragohullc.rnn..

Ett verkligt unikt inalng i undorhnllningen blir Arne Andel·ssons uppspelning av ett radioprogram med Duko Ellingtons orkaater fr&n

Anderu 1·aconserar Gorry t:Ullignn och Sver.ne

a~ger

1939.

sin morling om Horneo

Silver.

Lennart fortoutter P,"iloo Dnvis-corion.
Pove avslutar kvallon msd st1; luta oos böra

rto~urts

"jnktkvartett".

Vi sou pfl måndng.
styraloen

P.s.

Alla klinnor kanske inte till hur fint vAr klubb hävdade sig i

Club 78a;

bilrebusj~Dld;

don 19 oktober . Teamet Sune-Svenne vann tävlingon

och fick en äkta vevgrammoron mod riktiga 78-or i pris. Klubbona övriga

lag hnmno.de som nUDITier ·!;vu, tre och t'em i priolioto.n. Samtliga blOT

genel'öat baltinade f'"dr sine. inse.t ser.
D.S.

J

A Z Z

S OCI E T Y
Lidi:r..gö

B.:a.
Tycker inte Du som vi, att det kan vara på tiden med att klubbmöte igen?

Den mycket omdiskutereda novenb3rfesten gick totalt upp i rök, därför att
festkommitten trots förtvivlade ansträngningar inte lyckM.des skaffa någon
bra (och tillräckligt billig) lokal. Nu blir sista ordinarie träffen för
terminen måndagen den ~ december, kl, 19.00 i ABF-huset, för omväxlings
skull i Beskow... aa.len, som ligger tre t1~appor upp till vänster.
Progra~p:

Do

sona5te konserterna

Dillie Holidays bästa

rec~neeras

av

~vPnno ,

)O~tllsinspt;;lningar

Svante och Anders.

i ny, diger LP-utgåve

presenteras av I.onno.rt ,
Pove atorkornme.r med rlozartn

11

jaktkva.rtettll.

l!'örsumma. inte i1rets sista klubbträ.fn
styrelsen.

P.s.

Om Du hittar ett ifyllt postr~il.·o cort i detta brev, betyder det att
Du nu smidig t och lätt kan ord~a upp H~na ekonomiska mel lanhavanden
med klubben . Det angivna bclop~ev är just den slant Du är skyldig
klubben och vi 8.1· ttteksam•!.lo. att :ä in dan med det allra snaraste.
Vi behöver pengarna och tackar p~ fö~hand för Ditt välkomna bidrag.
Till st.untliga. i klubban distribu.~ra.s en SJR-blankett. som vi hoppas
få tillbaka prydligt ifylld. Läm1a lappen vid mötet den~ december,
ell€r posta den till Gunnar Nore), Vadrnn~svtigen 15,n.b. Bromma..

J A Z Z
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Bäs to kl u b bka.mr a t t

Vinter- och vår säsong en med Jazz Sooie ty börjar måndagen den 21
januari och - om i nte f ör r - hoppas vi Atminstone fl •• Dej den
kvällen . Allra hels t vid sju eller el snart ~i lyck. . eaala oa8
sätter vi igånG mnd under hållni ngen 1 ABF-husets etudio. Pöl j ande
har vi tänkt b, uda. på:

1.

Old Fo J kl ore I n Swedi sh Modern
Sven-~rlk l åter 088
höra Bongt Arne Wallins to lkni ngar av gamla f olkl6tar.

2.

Lys s na ~rapporter

om de båda t enori sterna Sonny Rolli ns
och J ohnny Gr iffin, s om klubbens lyhörda spisare uppfattat
dem.

). ltd l es ))a·•is blir publikidoL Ny t t avsnitt i programeerien
om den moderna jazzens l edande trumpetare och stili st .

4.

Lätt o~h l ekfull tävling för alla och envar, som gärna
vill h ·\ extra äterbäri ng på t er mi nsavgiften.

På tal om avg i f ter så vill vi passa på att tacka de medlemnar
som ef t er den 'örsynt a påstötn ingen i december klarad e av eina
små/ oroande/ka ·;ae t rofala. ( s t ryk de t som s amvetet bjuder ) skulder
t i ll klubben • •ietr äffande de få som de t ta tack tyvärr ej riktar
sig t ill, hoppa s vi det ingår i vederbörandes nyArelöften att

glädja klub be nn ka ssör med en lika sen- aom 'ltä.lkommen slant.
You dig?

Väl mött a lla 31 den 21 vid 19.
sty relsen .

L

o

,
l

b

, !'

I

.E

Taka the A- t::-ain!

Jo, buaeon eller bilen går (minst) lika bra

~

huvudsaken är att Du

sitter bänkad i ABF-husets studio kl. Å9.00 ru på mändag, den 11
februarL
Lennart O inleder prot;ramrnet mec: en ak1uell - och eom vi
hoppas- utförlig

~llington-receneion •.•

v

Vi gör en snabbgenomgÄng av Milen DaviE' epokgörandeCap i tol-produk tiol" med det berömcia tu\1r.- bandet •• • •
'!.ty Old Fla.me',

Och vi bjuder

1' ~et c her

p~ vien1n~

spelar nkivor frtm
av

någr~

11

Flamme.n"••• •

intressanta jazzfilmer

~

vilka får tills v1da.re vara en n odvänd1g hemligheto o••
( eftersom bestalJningurna ännu in te llr klara.)
Fassur galoscherna? I så fall · ta på dom och knalla iväg till
klubbmötet
det

t~ inns

pÅ manda.~ kt·all. Ja, vi •.ri D

inte vara tjatiga, men

fakt1-ekt en oc: h annan med l em som ve·rkar behöva en extra.

körara (bilekjuis?) för att äntligen kom~a f\äg till klubbträffarna.
Hvel mödt 1
StyrPlsen

K1ubbmöt;e1; n

på

n;

.ndng l

av nö.::-;ra Ja:-. f'UneL· ... r -:)

:1

J.S

.0°1':)

komre · i il v'[ c· I~

'clas.·js~a t!ceur-~l'

Facn •·aller. Dob CL·osby"r. 8ob Cet;o, ii'.nl. \

V' '. l

T.u!. ';

.;

.dl.

.l

•.• !r+: t::i· roui.s Lr:st-l'nll~·
:.'&:~

.c-:.

!'.,• ·'ir,(l, !IDL-'m~ol'.

,.

r

..,)

o ...v

.C:

T

y

_ ... Qc., .... -

J.tå.ndag den
:nyeti3ke.

e ap r il

.s'l!..~1f~

träffas vi åter 1 studion och t :i"tar på den dår

get C·~h ~l"f.f·~.dt•t., ~r):U dEt. 1119.r.

'

C.~l

.JJ.t•it· ('•

skall vi f ... s tille vår nyfikenhet,
vilket betyder a tt den sedan länge utlovade demor- s t a.tioner. av
underli~a

~studion

J juo. t frAn • .Ut'nna

~~

for ehktronisk musik" äntligen skn ll bl i

heter musikpeda gog Knut Wiggen. Tiden är
Efter att

eo ~

vanl iG ; kl. 19.00.

b~ ~t ~ ljt n~d ~l~tt~01 v~tOJ ~~~ ~ ~f f 2

ner av de sene.s t e

jazzh~.ndeleerna.

.v. Var ciceror..

f, r

i höra recensio-

i ot.'lrt, Cl•nnonb 9.1 ~ A.dderley 's

sextett, Oscar o ch Ella, polackerna på Gyll•.m e Ci. rk l n.

Slutligen berät t n- Lennart ytterligare en
I början e.v

rna.j

b t

om r: i

. "8

Davis.

månad (lörd&.ft den 4 och sönrl a€' den -,) kommer SJR:e

åremöte att braka lös borta i andra linden av :.m1 e.re·1. Det
Gästgivargärd ut anför Västerås, som uteetts oom

manget. Vill

~- ..:. :!ZL ~ ttarlit.~t·:.

q •;..gifl.::r

~K l feplate

t•Jl a l'.21DC h.

Gunnar Noree (26 55 65), som hoppas ha fätt
när L u r·in(:U.

några ~

ä.~·

Kol becka

för evene-

, kan Du ringa till

pgifter att lämr a

Väl mött i elektronetudion, men kom ihåg at; l öa D e c ktroner ej få

medföras i lokalan utan måste hällas kopplade.

styrelsen

Vi

träffa~

1gen 1 Studion mändagqn don

29

apr ~l

klockan

19.

Den hiir ganfan kommer Rolf Dahlgren a.tt prata {'l 1 Django Reinhard
och FrnnokA. Hcnkv:tntetten. Vidara ~ tnll vJ. öva ~ es i frågespor t
infö:r :ive nnl a Mästerskapen, ooh deceutom komm11 en del fo lk att
tal& om

va~

don 'hört sen

sis~•

Apr~på

SM, rå har egentligen eanaote anmälninrraatum för SJR aa
är~rröt o rartr-n passerats, men vi skulle tro att e fteranmälningar

kommer att mottagas utan större protoeter. Som vi meddelade i
förra kalla: sen , kan Du ringa till Gunnar lloree, tel 26 55 65.

Väl mött pA måndag
S tyl·cleen
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tidinses

Yälkownen ater till klubbenL

Jazz Society ethr klar att inleda sin 19•e

a~eong

och Du hlilsas

hJtirtligt välkor.:.. en till företa trCffen nsr terminen. Datua är
mandagen aen 9 aepteober, tiden 19.00 och platsen studion i
ABF-huset, Sveavä~en.
I vanl16 ordning börjar vi med årsmöte, omfattande styrelseval,
förelaa om ~a program, o.e.v. Det blir en snabb, effektiv genomg Ång av nödvändiga organisationsdetaljer - inget tröttande l6ngsnack. Det lovar vi.
möjliga tiden ägnar vi 1 stället åt musikalisk undsrhbllning
enligt följande program•
~•sta

festital på färj a och flotte
Rapport från Landskrona.
Tre av tretton
Bond ett i v&r nya eerietövling.
O!ffil& favoriter 1 pya spär
Godbitar bland aktuella återutGivningare
Vi behöver väl inte särskilt betona vikten av att vara med redan
vid företa ean!".ankonoten i Jazz Society. Dels t:;ti.ller det ju aramötet och dels de vUrdefulla poUneen 1 vår nya fragesporteer1e,
som startar nu och konner att gA 1 tio ronder.
Deeautom - och det å r allra viktigast - vill vi ~~rna veta att
vi kan räkna Din fryntliga pQr~on 1 vår krets.
Väl lilött
Styroleon

hs..r klubloen Bin andra

Det fu' 1!.132 som ha.r
rnåndagaträffa.~

änrh·B~

JJ<l:n

;o

s!g a5. att

;·s~2.

s

s~mma.n!ro _ut
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Väl mött på måndag

P' tenoro

ii"

~'.:r

0::1 Di t t rs d i on vil tl.g fr.Pg·•· Det ~~lh.r dubbens ntyrelsc.
e.~f" r.n (1'\..nCit'!. ·:,~.ni(" "~Jf'lf · l.u- I1.. "~lJ t~:
:· ~:~ tiodf-~~;.

v:! "oc

'· ·i.::.

r.-• J !"C' okall oo ut under t.h: t ~.;yts. v.!rkoa"'lhot.S.t."!"'e L li'J'll uä:refte2 i nodo.u~~el~ lt n:m. Cl.~l. ti:: ~:un:-:c:.r ~!ori.C", i'i:i:;..~ ätr.r.!(:·tc·~t: l:(,.l ..,<.:n.
~.l~:n1lo })u. nödga.o ut.,bl:i frdr.. förha.nrll.i.ng~.rna, ä~· v:.. ·tackoamma att erhålla
DlJ\ röst~:edel por pos~. Gunne.:x.·s adroos i.~l' Va,ir:.alr.nä. en 1.5, nb, brc~ll.
n··~

:..tt ;.;.C.C. ·,;E..J.st:<!t::

Ug,l. nedar. en förtecknit •.g öval.' J r~·~z .3oci 't;:,ro medlon
hur de zju otyi' loepostorno. jämte ÖVl'iga hao 1·supp
fi.H'ile;l.onde nti non{';.

Ivan ( d •.o.m .o.1·
Lonna t Odli -..c1 r (Progl· .r&cl)
l'u.ns -·!.o.land th:~~"-niuo
Ulf P c: l g-:t:en
JJo1·n P(o\:t"1 ld
f.oli' I o v.1off

Börje Ando:n:s.-on
J.ngonfll· Andornoon
Gö:~t.r"" L:arlson
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Arne Hanooon
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Dem 9 december, mån<lug 1 Anna. och lutfisk.:
för sirta gär.gen anr1o 6) . Adrosoet1 L:r dt:..

aomle.~•

t.l!.,

klubben

vo.rJ.ig-9., men lo•nlcn

lite ovion. V"i ses ut::..nfö.c Stu:lion 'Tid cju ell0r strax efter,

och för aenkcmna. lämne.a ett

rum -.ri oefinne1· ouo.

J:ei~

n~rn

pt soffbod.t·t? i v.ilket

krmske höxn.

rcr\.d i
PH.

m~ddeland~

ocri.atävliv~cr

'''l'r.. a.v tretton '.

H.venty1 med neri e. iguren VIiles Da"> is.

F .. kapau::. ptl, Ci1·keln ... mus:lk9
r:~ed

Sed.vm·1ig rolig julrebun
Ställning<Jn i

11

1

ännu \;tj

fa~tutäJ

fina prisor.

1're av tretton" ä.r ef'·t:cr fyr "l rondP-r ~

Laaae Ferrwld
Gunnar lorue

15
15

Andaro Kling
L9nnart Udlinder

12
12

P u t te I, i n de l l
I~letchcr Hansson
:P c vo l::ri~sson
t.:tls Rög"';)erg
Dune J chansson
Gb. te. Jonsson
R<..gna.r Lundcll
Uffe Pa.l1ng:r:en
Bbrje Andoroson

l l

11

7
5
5

5
5

4

3

m Q] ODOU
l>c.g W~J. ter
~'c

l

Mitt i. glhdjcn inför julen når

vår p'·övacle vän Amlerc Kling

O(:S

rhl~at

der.

ut fcr

och Hgger mo:l. brutet ben pli S:1; Gö:u1.n.
vill hi:il::;h pa hor.oi.l, Jto.n vj beråtta

lP s.mna

e.l.·~

E''1

n;rhoten at

1iran.kolycla:,

:ft•1l'aom flera Gfik rt
il'!n finns pli.

Avd~

sal G. B~sökstid 14- 15 tisdat:;: torscas, liil·d3.g, söndllg.

l

F~

.d.

..·ä. te klub')kamra t

Du har kan:lke borjat .mdra sä om&tt, hur det ny [;;ret :. n ttnka:; gt:'St l
aic för Dig i eeenal.c.p av högt värderad ,1 nzz SoC'. e ... y rr c.. lem.

Till a"Ct borja med hoppas vi fa ·~riiffa. D1g nu p~ ma~j'--th ti n 21 jan nr
då klabben håller 01. t t förs ta t'le<"!ting för ~rat . .D~:cp föl;1m1d"' :no r-s
dagar beräknas bb. uen 10 och 24 febr'Uur'i, den 25 max s o=:h '>Q apr
rua.. ordnar vi som vartligt bilrebusjakt och förhoppnit s uv is en v rf , t.

Likson för·~a så.~onger. planerar v1. att skaffa. att al ab~r1nemanf~cbl..,ie
te:t• till Enanona :<ono~rte!' pä Moderna. l:mseet 1 d ·l. prr I' .nmet ä 't· f(; , "·d .
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ff~br.

Lasse !.yetedt och

16 fnbr.

Andors

H""enl~r

Gugge lledronius och ldreoil

ul

15 mars

Bern t Hosa .tgr·en
Eje Thelin

;o

nu.rs

SpecialKonsort

l'

6.}1ril

Curt LindtSl'en och Lar o Wcrn

2 mnrs

2'1 april

L nr s FernJ.öf och oörjG

11

Eme.nonfJ s ·t::rrba.nd samt M0n

lJnj

n

.:n

kl

J!

z

t c ... lund

Utöver det~;a har vi rtkligt med utlä.ndoka gastG. ::.1 rtt
Do r~ preliL.-naro. -~ota~ ser ut ungefär så här:

16 iEill.

?~ax

UiJ.,iu oso c:Lt.

Ron.ch och A bb1y lJi_ncå n

16 febr.

:o

mr..J: s.

Du re l!!ll ington

3C

t!ll!'S

rodcrn

28 n pr l

Jaz~

Quartt:Jt

Ella och Oscar ••• och mer !ölj -·

l\lubbprogrr.mrna t. ·;Jr rr nda.g är inte riktie't '·lnr "im 1
nå.gon .. it1g aon lm 1 ir"t ..ensora. Om vi gör 3n sn3.l1 v 1:11
vi ff:.. höra Gum~·e l eJr ..nille orlwuter. Så har vl hu..Y'I·i
corie~ ävl ir.g ''Tr
av ...ret.ton". tl:ir stiillnil1{'; år Llcnr.
r.a.nse Por.P
G· mm sr l! or
.i)"'~letC'her

:d

20

l7

0

H ne""

l

16

5

Putl;c Li!:dcll

13

fint,;.1ar

1mdett Kli.tg
Lanm:l' t Od:::.nd~ ·
Povo ~rilcs n

)2

Börja

l?
1

Do.g Wt::l er
Rolf J' lh ert:~ll

Offe Palmg;'r>l1

Val mött

ToTil

6

Ul'i 1
•n'E:l.'US

3
?

S teuh . vi i 1r

2

~f

mnndnL
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Har Du tänkt på att dot äz• Eugonia på milndag? !~Tå, men Du borde vete
att klubben har ·~räff den kvällen. Inte med Eugenia - utan med ingen
mind ro än Dej: Kan vi alltså ffi besvära. om ett DlWlllo.ntrUffande i
ABP-huaot kl. 19.00. Ta hissen tr~ trappor upp till Beok~-aalen,
till väneter om trappan.
Du oom 1n·te klinnGr Dej besvärad. av att 11 offra11 nugra ·i;imme.r på jazzmusik och kamratlig eauvara behöver naturligtvis ingen övertalning.

Uen andra finna tyvärr, aom tycks behöva en riktigt ord~ntlig spark
därbak för att äntligen komma iväg till ett klubbmöte. Viesorligen
fyller Jazz Society 20 år bösten 1965, uen för den okull er vi vul
ingen .föraoffE«l gubbklubb, som inta tul a·~t höra. svängigara lll:tar Lin
dom som tonas av Harmonika Zitterlund och hennee BCliks.r.
För att talc. om nllt betydligt roligare, ou var tre man u·t;a lclubbeu och
hörda Ema.non-konserten med Anders Utieoler och Lr:.aao Iuretedt ptt troa.ornc
tluaeet hiiromL.-vällan. SBndagen den 16 februari spelar Gum~o Hodrenius
och Idreeo Suli~mnn på aemma ställe. När gav Du Doj själv on biljett

till en juzzkonsert o!at? Om Du vill, kan Du bli bjudon av klubben!
Som huvudnurr.mer på mllndagen.s program hoppaa vi pil ett m:l.nneoporträt i;

av

nylig~n

borteilngno Je.ck Toage.rden, tecknat e.v Rolf Dahlgren. Vidare
vi kontakten med t11lee Davis och fortaätter mod ajUtte rondon av viir spllnnP:Dde eeriotävling. Till l!:affe·i; spelur Lasoa Oullin,
Rolf Billborg, Gunnar Sveneeon, S"Gure Nordin ocl: Janno Cerleson.
u·torkn~"ter

s e..J("

De·t;ta är etällningon efter :J.M;:' ronder 1 "Tro to.v trotton11 t

Gunnar

Nor~c

Stig Iiögbo~g
Sune Jobemacon

Pletohar lianseon

22
20
18

Pu·tte 1Jindell

16

Andera Kling

12
12
7

Börje Andoroson
Dag Wah;er

Lassa PernelJ

Lennart Cdlinder

Pove Eriksson
Söota Jonscon
Uffe Palmgren

Rngnc.r Lundcll

5
5

'

4
3

Rolf Dehl._,r(:n

:;

Sventa Ualml:erg

7

Tom OlaDOll

3
2

6

Steph&l ö·Ljer

2

Srl undrar vi vilka i klubb.tn som önsltal' va:ca ned i SJR undar 1964-.
~ vill, ring 1 sil Tall till Gunnar Noreo, kvällstid 26 55 65, och
tala om det. Gör det ~om Du redan enmält Ditt deltaeando direkt

Om

till förbundet! Avgiften, eo~ är tio kronor., ko~~er vi- i förekomoanr~
fall - att ta ut tillea.wmM.S med den venliga klu.bbtic.n 11ästa mUn.ad.

Väl mött pa mändag!
StyX91sen

-

Qo ..

Vad nu

~

en ny klubbkallol.se så anar·(; ??

J o., viaa·U Som vi tidigara meddelat, blir U.o·l; möte redan nu pu måndG.~;,
d~n 24 februari, kl. 19.00 i Deekow-s~len, tre t~appor upp i ABF-huse •
Anledningen är ett de kom!!lande mil:ndugo.rna. redan fyllts a.v undre. intressanta jazzavnnemang, som Du troligen inte vill missa.. Den 2 mars blir
det :sålunda Emo.non-konsert av Bernt Rosengren på ldouerna. J.usoet och don
9ae gäs·Gar Edwa.t·d Kennedy stan. Den 15 mara {söndag) opelur E~e Thelin
på Moderna M.useet och först den 23: o c. om en månad ~ är det e.~·er dags
!ör societyaamli.ng. Därav mötet redan nu pA. måndag.
Programmet inleda av f ,d. Flam."lan-ha.bi tuen Fletchel', som l ammor att
fortsätta sin presentation av do gamla 78-varvsayrg~iparn~ från det
legendariska Klara-fiket. Det blir pl!l.ttor av Charlie Barnet, A:rtie
Shaw, ovannämnde E.K~ (Ellir~ton), Al Cooper, Mills Blue Rhythm Band,
Jimmia Lunceford, osv, osv.

Serietävlingen 11T1•e o.v tretton" går in ~d å1;toncle vt ~vet (vi skr~v ·el
nummer förra gången och ber om ursäkt). Kampen om vär efulla poang
- och utlovade fina priset· - är hårdare en nånsin. '>!J. här oer ställ ..
ningen ut efter sju ronder:
Gunnar No rö e
Stig Högberg
25
5
Lasse Perneld

l!'le·tcher Haneson
Putte Lindell
Lennart Odlinder
Anders Klil18
Gösta J onsoon
Uffe Palmgren
Pove Eriksson
Dörje Andarason

23

Sune J chansson
Ragnar Lw\doll

23
18
14
12

Dag Wal ter

Rolf Dahlgren
Stepho.n Ö.ije
Svanta Uo.lmb~rg
Tom Olason
Lennart \tall JU

lO
8
'{

Göstn earles n

~r

5
5
5

5

4
~

2

2
l

Extra intressant underhdlJ.ning till kaffet blir det av u tomordentlige
nye amerikanske sångaz·en Mark Murphy, som har premiEr på Cirkeln mändag
kväll. Han skall kompao a .. I.asse Fernlöf tl.·u'!lpot, Göran '...indborg pinna,
Björn Alke bas och Leif Wennerström trummor.
Kvällen rundas av med några Miles Davis-plattor - d m son. vi (i vanlig
ordning) inte hann med förra gilngen.
Den som vill vara. med i S.JR under 1964 men ii.nnu int · e.nmåJ t ~n.g, har
fortfarande sin chans. Ring till Gunnnr Noråe (26 55 65 - endest kvällstid)
eller kontakta någon i klubbat~rrelaen nu på måndag • .Ä:r:·sa.vgifton till för
bundet är tio Y...ronor. och förmånerna nv li1edlemoka.p rutt. rn&ngao
Beträffande v!reno fö:r·bunrlsÄrornöte tycks man den hä. gEmg<Jn rik'l:a. blicl~ar
na åt Skåne eller närmara bestämt fashionabla Folstcrbohus. Värdklubbar
in spe: le Celeotc och High Society, !1almö. Flodbåt:.fii.ril till i'..upenhunn
utlovas~
Låter trevligt, inte sant. Uer om detta o-r.sreu

Nu oes vi till att börja ned

p~

måndag.

It-3 an ordort

Väl mött
styrelsen

OV l E T Y
. o- l i te Blue Ho liiG.:!,' Blues i t· ·n lo • p m. J vi:inuerno. i J a.~~ z
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AZZ SOCIETY
st.. har vi 1 unni t dith::...n , b~ote :lut>b.c'""'..rat, .... tt det ....r dc.Jc att : 11 ....
tilJ. s..;.songcns ..a[Jt·•. ordine.rie o:::J ..J.nLom.st i Jr;..zz Society. \•:J. tr~:tf..:.o
p,: 1::.ndae, den 20 ':}!'il, "kT:-19.00 i nesko\-3al n, AUI.i'··huset.
ICY:.!llcns heJers .:s t blir Y r ga Lle v .....n, cl.e.l f ro j<lw.de BJ.lil.gton-npccialicteLl Benny A.... •lut d. som love.. t plocl.u frum n ....e1:a. ve:..~ d iJ"- r ... ri tct~r
ur sitt rik1Jul1;i_;a q"-·lr;:iv med Elliugton-uunik.

Vidar; :::1r vi fr
PoL:.ncst~llningc1

11

len i

u c: 1:id don mycke.; np ill.:nuwle fi
c ~r nio roudcr tote:rfinno ned

lre

a--1

tretton".

P·" Gyllene Cir ~ln ·~r det stor premii'r'.v~al för Art _'ar.lller:.:: nyr... h-v-rtett
u d git"'rristen Jin .!all, su~ •ri lJnsnur p·. til l.nf~ct~ teet eller ölet.
so. fina: blir IL t l :.re f t<:> r prisutdelnine i v ....r ... Cl.'ie;t'"vling. v~ ·ur
pri:::cr till :.11 l se. h[~r vari t merl oc' ki.irupat - dc finaste c.; 1· naturlic;tvis till top~ . illl ccb for seura~~u v nt~r ~n ~cciell dvcrr~~kni ~-

lnfö_· slutro den i

1

'-~.'re

Gunnar UorSc
Fletc, er Fm·,son
L::..sse PerrD c
Putte Lint. ' .. l
Lenn:1rt Od l _ L<l;

av trctton11 tir lä;et s .lundE'.:
Steph~n

26
25
21
18
1.7
13

no l f DaLle1'e '1

5

Rat;n~r

Lu1dell
DaJ ' al te :c

5

ArnP Tic re
Lcnn.rt ._ll.fn

5
4
4
3

Stic ogbe·~g
Sune J h-n :. m
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Tom Olsson
Göot c rl .on
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7
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Det :fortsc.tte. v J:-p:ru ·r.'J.JJ.Iet får Jazz Societys m _lciD11 r

blir

pr~linim...rt

följande:
Den 2 och 3m.... ,; - S.J :s ursmöte 1. Kung~ilv. 'lu.r ·lubb ko 11.1er att
&Iecl en liten "t
p. \iill Du var-... med s tal,~ m<'}
·t,,:r<;.;lsen.

dolt~g

Den 27 maj - J \~ "'t <.:i c tys trt:!d 1 t~o~•~ !la bli:rc ) e \a • t. ' t l l l v J..lken oc!-:s·
..:mdrr:1 stoc ..lJOl.t... l.1blor i1 bjuds. Infvru... tion o. ·t":vlll'lf..;Cl1 s ....ncls efter
pinuot.
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Börje Andersson
Ingemar Anderesor
Arne Berg
Gösta Carlson
Rolf Dahlgren
Pove Eriksson ( )•p .r i .u·)
Lennart Gustafs B C'· • 2"0CI 1 ·iid~
Flateher Hansson
Holger Hugoeson
Bo Högberg
Stig Högberg ( re··is l ,
Sune Johansson (.,,;C; · ordf ö · .ndo)
Gös ta J onason
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Bäste

klu o bkamrat~

Som Du mims var det sagt att säscngens a ndra klubbmöte
skulle bl

måndagen den

~·

oktobel' . En för skjutning har

dock mås t ske , s å att nästa klubtmöte bl r måndagen d.en

12

oktobe ~

kl . 19 .00 i Heden-s alen , f yra trappor upp i

ABF-huse·t.

Programmets exakt a u t f ormning är inte he t klal:' , men så
mycket ka fl säga.a att en E.tor d el

av luä:

en kornmer

a~t

ägnas Geo ·"'ge Russen SextE!·~, den avantga,., .istiska gruppen
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lördags. 2ruppen 'tesiår
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Geo rge Rusr•el , piano , Thad

Garne tt Brown ,

trombom~,.

oe Farrell t tenor ,

Barre Phil. lips , has ccl1 Pl Heath , truniTO ·, o ch har
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P .s.
N!-!p:ra av våra gorla medlernrr.ar komr:~er att finna. ifyllda giroi.nbe·tall"lingslr."rt >. sina kuver· .• Det har1dler om reaterande kl,lbbavt-;ifter, som vi
<.r tac!tearuma att få i11 före termin-9n& slut. Se dt-rför till a t t de begiirda.

3la.ntarne kommer

l~ssan

till del

s~ara3t möjli~.

Tacki

Tf. kt:ssören.

Måndag ·

tre

sjutt"nda i .femte

~ra.ppor

r·

Rebeoka - ABF

. klubbmöte • det aista. för terminen.

Rapport

f~An

SJR:s Arsmöte i Gävle

Rune E. Sjögren kåserar om

fa~orittrumpetaren

Kaffepaua på Cirkeln
Vivaldi ger e3a en försmak

a~

Sommaren

Du som ännu ej skickat in klubbavgiften - gör det.

Väl mött
styrelsen

Bill Coleman

SOCIETY

Välkommen tillbaka till klubben.
Tisdagen den 31 augusti startar vi den sya säsongen, vare kulmen
bli:r.· Jazz Societya 20-{i:rsjubileum i milna<lsskifto·t oktober-nov0I!l.ber.

•

Ini'ör den festliga. tilldracolsen D.!lser

,,i det

klokast ett planera

vår l!:oliUllunde verkslimthe t extra o11sorgsfull t - bl. a.. vill vi konsul-

tera "dom grunlaste" r:tedlem.t1arna .... och vi iuokränker osa till ett
förbaredat1de aremöte donna första kväll.
Tid oclt lokal som vonli8t:

KL 19.00 i Beskov;-salen i ABF.

ProGrlll.li:lct upptar en rapport frilil soWJ.Jlo.:rens lyckade festivcll
l.!olda, saut det tradi·~ionella beslilcet pU. Jazzclub Cirlteln.
GListsolis·~:

Stutf Smi"'tih.

styrelsen

i

•
•

•
•

Så har vi hunnit till säsongens andr~ träff, tisdagen den 21 september,
kl. 19.00 i Beskow-salen, ABF. Vi inleder med årsmöte, I övrigt blir det
premiär med Lou Donaldson och argunistan John Patten på Cirkeln, frågesp0rt (serie start?) 9 skivnyheter samt information 10m klubbens 20-årsfest
fredegen den 29 oktober.
Inför årsmötet vill vi veta Din ärliga mening om klubbstyrelsens nya sarnmansättning under hösten 0ch våren. Ett par rekorrunendationer finns, men
vd et är nuturligtvis fritt, Sålunda h~:::.r Anders und~-:nbett sig å tervol som
kassör, Hc~ vill hellre bli progr~råd, en syssla han cnser sig ha bättre praktiska förutsättningar utt klura. Vi föreslår att Anders får övertu Svennos plats och att denne i sin tur blir vår nye vice ordförande.
Sune ho.r tidigera uppehållit vice-posten, men eftersom hon är Juz z Sl!.)cietys hedersordförande seden 1953, befrias han därmed från en dubbelfunktion •

Aktuell medlemsförteckning
Börje Andersson
Ingemur Andersson
Arne Borg
Ralph Blomqvist
Göstc. C:J.rlsson
Jörgen Forsberg
Lennart Gustafsson
Flatehor Hanson (progrcmråd)
Lars Honsson
Holger Hugosson
Bo Högberg
Stig Högberg (revisor)
Gösta Jonsson
Anders Kling (kassör)
Putte Lindell ( progr~Jnråd)
Sven-Erik Lindgren (programråd)
Gunnar Noree (sekreterare)

Ivan Odhcmmc.r
Lennart Odlinder
Ulf Palmgren
Lars Ferneld
Bo Pettersson
Dctg Wcl ter
stephon Öijer
Lennart Östberg (ordförande)

Aktiva hedersmedlemmurs
Rolf
Pove
Sune
Lurs

DeJligren
Eriksson (revisor)
Johansson, hedersordföronde
Resberg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- Volsedel för verkscmhetsåret 12..§2::.§6 i

Ju~z

Society

Undertecknad röster på följende sju kundidater till styrelseposterna
snmt rekommenderar vcl uv ned~'nstående två revisorer:
Ordföronde:
Vice ordförande:
sekreterare:

----·--------

Kassör:
Tre progrcmråd:
Två re vi so ror:
Nwnn:

Volsedeln lämnas före årsmötets börjon eller postas till Gunner Noree,
Vadmalsvägen 15 nb, Brommo.. Missa inte o.tt utnyttju Din rösträtt!!!!!
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Den kvällen firar

BOCie

20-årsJub\leum
INGENTING

kan vara vikti9rJre ön J

alt DU är- med oss då •
---<:1-'YJ:::::=--

Troli~n håller vi till12å rest. 55-aP
mitt- i stan. Men vi öterkornm~
med n&rmare detalier•

.SM~
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ÄRAT r KEnt~

Tisdagen dan 23 november 1965, kl . 19.00

(omkri~)

är det

åter dags för ett sammanträffande, vilket äger rum 1 ABF-huset,
41 ~

Sveavägen

som vanligt, närmare bestämt Beskow-salen .

Utan nägon i nbördes rangordning far vi höra vad Ralph Bl omqvist
och Lars

H~ ns s on

som blivi t

s~

har att säga om den senaste

omdebatterad och trots att

d ~n

tlnnu int e hunnit bli ett "kärt barnn r edan

•

namn, bl a t he NFW THING och FRFF FORM ...

jazzströrnni ~ e n,

kanske f ör

beg~vats

måJ ~ a

med fl era

Darefter är f"å].tet

fritt f ör l l män diskussion, och där hoppas Yi, att män~a
fr~s~ eynounkter kommer att vädras.
Leda~e för diskus~ior.en
är, nej,

d~ t

också skal

avslöjar vi !"dr resten int e, e ftQrsom veder·börande

l eda rond III av vår

seriet:~vling

"rjugoett'

vi som vanligt Gyllene Cir keln, som j ankr~
ning till c van~tående orogrampunkt bjuder på Ornette Coleman
I

pause~ bB ~ ö ~er

o c!l han! tf' l o,

Där ser man vilket inflyta •1de k t-U bben ~r ~

Skämt åsido , s å kan ju besöket vara givand 1 i en som vi förmodar l ä mp i gare miljö än Johanneshovs Iss uacion, och ~cm
eo.•J hörde t ..·ion där, kanske får revidera s i n uppfattnine en
smulafvt

~•

riktn in~ :

!nr inte förutspå 1 vilken

I tr i on

medverkar i ör ntom Coleman bas- sensationen David Izenso i1Il och
på trumrnl):r Charles Moffato
& fr on

Det

verkar \;::.t an gi 1ande

hel~

i "'deJ r1 'lya sakens tecken" o

Vi

a l:i.a häro::.at t; e j .från utsvävningarna på

r~kna r

l~ue e n

givetvis me j, att
str eet och

nan~

grE nt (för l S.t. , till en del kvinnoirant) möt er upp tisdnem den 23 o

-

~ -·· --=-----

VÄL MÖTT '

Det var så e-ar t, vi hade så när glömt di!t, 3om kanske
det vikti ga t e , nänligen

st~llnincen

Platssiffra
·- - -4 Ralph Elo ~~vist

5 Svan-Fri < t ndgren
6 9o Pet ~~ ~ on. Lars Hanss on
? Albrecht 7 v 1 ~~r,ow, Gunnar Noree
8 Anders K_~ng , Arne Beri

1 tår t ävling o

ftS,~
~r

mimga är

är den:

9 ccsrje Andersson, Kers t in Carl
~tröm, Ulf Palmgren, PUtti! Lin
dell , Lenna·t Odl1nder

lO Flotcher Hanson. Gösta Carlsen
La .se Pernel d, Ste phan Öijer
12 Alla ljvriga
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Vi öil!kar sU.a mod:mnmru'" ett

O~tt

rlytt. J:s~zår

8QI'JI.l i!lg

sker tisdagen dan 25 janu"ri 1966 i ABF'-hl.lao·t,,

sa anslagatavlsn till vän.3tor

Lokal~

•

Tid: Kl-J9 CO

portG ~l.,

i

Vi bjudol' p! an resnmJ !jver 1965 års

slri~~tgåvor

Ö!i<:.lxn~gs

regi.,. Lars Banson nar

ror to~~~ttn pl"to s~nto.tionr.~n

e.v Miles

DaviS~'

pö f.,..ågeapo:t:-tt:n

lova·~>

skivpr.;dukt.ion srunt r!at'tu'ligtvb
ll!ld

\:känd (?)

11

p.resentetts:.•1'

n1ngan ttr don ju ct'tsrYndre.d sedan
T5.sdug~ns MOt~~c::

11ifi

m!~te

senll~~e

ann vu" i

i w:.:n,<J~ t
far~;:tttni~gen

Eoträf'ft>r.da stt11-

l:.i!ll lsan,.,

sWt~n.

för nt~ sk&. " 'Ii s;s Ea.1ph pli n{jton, ~.

'I'ill

11

fik4t.~~

ur.L4f'tlgnms vi mad

Sh:irlay Scott

~d

ta.ffl!}l~

äkta p!här.I 1 form

r."'

w

crgal-· ro..tG.:. '-1;

t~noriston M:·.l!fll.O!I

'!'u:-rc:.tntJ.f\0 oat1lt. den tred,ie lr.llnn~n (o~tt>. ollar ä!n:..(.
v.i.ll~ dock ic~t·a Oraon Woll2~) Al "Tooti!. il HtJt·th

SJ~tt.v

Q~?

ru1.'

li

'I.JSKI\ FL AKTI ABRIK[ N

ICALLFLSF

tråsta träff äger rue mindagen den 14 februari (O~: dagen), som ~anligt
vid 19ut1den och i ABF-husets Eeskows-sal.
l"~r

att b<Srja med

«~the

1 ..

Vissa m!!dlemmar har erhållit postgiroinl)9taln1ngskort (puh! dat var
e tt långt ord:) n

serioua things":
H'clrmed avsee klubba·,·giften (eliiOtses tacksamt av

kassören) .
2 o De medlel'lllllar, som CSnsknr förnya sitt madlemskap i SJR, ombedes göra

detta.
And now to things :

Det "är meningen, att vi :ska starta en ny serie efter

en ide av Anders {Kling): lfM1na synpun'rt.er på SO.talet" (avser givetvie
jazzen under ifrigavarar.de lO.Arsperiod)
som ett

Som sagt, det ska vara upplagt

och "alla, som känner på sig, att dom har olgra syn-

~erie progra~,

ounkter att ventilera, är hjärtligt välkomna upp på estr den.
b~r

Inläg_gen

göras i form av kåserier med skivill ustrationer.

I pnueen går vi som vanligt ner pA Cirkel n , där vi denna gång flr höra en
av ställets pOpuläraste gäster, n11ml.igen Dexter Gordon.

finns tyvärr inga uppgifter om vilket

••

SA till alut ställningen 1 vår
går 1 sammanlagt 7 ronder):
7

lO
11

12
14
17
19

Ralph

I skri vande stund

komp ~

som madverkaro

"2l~ täv1i ng''

efter 4 ronear

(tävlingen _på..

Bloa ~tvist

tara Hansson
Bo Pet tersson
Sven-Erik Lindgren
"Fletcher" Hanson, Gunnar Noree
.'
Arne Berg, Andere Kling
PUtte Lindel l,

Albrekt von Konow
BBrje Andersson, Lennart Odlinder,

20

LAsse Pernold , Gösta Jonsson,
stephan Öijer

21

Boris Gabrielsson, Kerstin Carletr'"rn, Ulf Palmgren

22

Bj<:irn Jansson,

24

Övriga

~Cirgen

Forsberg, GIJs t a Carl.eon, Dag Walter

VÄL MöTT :
S'!'YREI.SEN
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Valsedeln inlamnas före arsmötets
början eller postas till Gunnar
Noree , Vadmalsvägen 15, nb, Bromma.
Und l åt inte att utnyttja Uin röst r ätt l

Jazz Societys årsmöte hösten 66:
I avsikt att förbereda årsmötet diskuterades den kommande styrelsens sammansättning redan vid förra träffen . Det framkom dtl. att Lennart önskar överlåta sin
gamla ordförandepost till n~gon annan betrodd medlem, som är villig att leda
klubben i fortsättningen .
Vidare bad Anders, som numera är ordförande i SJR , att bli befriad frän upp draget som programrAd .
Av de tre medlemmar som nominerades som ordförandekandidater , äterstår endast
Fletcher Hanson, som sålunda har den avgående styrelsens fulla "vulsignelse"
som lämplig efterträdare åt Lennart - som i sin tur gurna övertar Fletchers
tidigare syssla som programråd, men definitivt avböjer Äterval som ordförande.
Och vem kommer in på Anders' plats1
Detta - och hela den nya styrelsens utseende - är det Din sak att bestämma.
Du bör således ägna detta synnerligen viktiga beslut en grundlig eftertanke.
Nedan finns en fullståndig förteckning över klubbens (betalande) medlemmar
jämte aktiva hedersmedlemmar . Noteringar finns också om hur styrelsefunktionerna varit fördelade under senaste verksamhetsåret.
Med utgångspunkt från inlämnade valsedlar kommer den nya styrelsen att klubbas
fram vid årsmötet den 4 oktober.
Börje Andersson
Arne Berg
Ralph Blomqvist (revisor)
Gösta Carlson (kassör)
Gösta Darnhede
J örgen Forsberg
Boris Gabrielsson
Fletcher Hanson (programråd)
Lars Hansson
Holger Hugosson
Björn J ansson
Anders Kling (programråd)
Albrekt von Konow
Putte Lindell (programråd)
Sven-Erik Lindgren (vice ordf.)

Gunnar Noree (sekreterare)
Lennart Odlinder
Ulf Palmgren
Lars Perneld
Bo Fettersson (revisor)
Dag Walter
stephan Öijer
Lennart Östberg (ordförande)
Aktiva hedersmedlemmar
Rolf Dahlgren
Sune J o hans son
Lars Resberg
Lennart Stenbeck

Styrelseval i Jazz Society inför verksamhetsAret 1966-67:
Undertecknad röstar på följande sju kandidater till styrelseposterna samt
rekommenderar val av nedanstAende två revisorer:
Ordförande:
Vice ordförande:

--------------------------------

sekreterare :
Kassör:
Tre programråd:
Tvi!. revisorer:
Namn:
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Högdt erade medlem af Jass Societus:
Hvarde hjertligt valkommen å möte med cluben tisdagen den 4:dje
octobria d . å . Klockan sju eftermiddagen (nidderton noll-noll)
uti Beskow-salengen hos ABF har i staden.
Pro primo
Årsmöte .
Pro secundo
Om jassen i Finland talar Boris Gabrielsson.
Med musikillustrationer.
Pro tertio
Kaffedrickning å Gyllene Cirkeln .
Med bullar .
Pro guarto
Swingmusik hvilken återutgifvita i microspår
presenteras af gästande causeur frÄn Club 78 .

Till talrikt möte inbjuder
styrelsen

Sept . b6
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Som nämndes på årsmötet planeras en klubDfest fredagen
den 28/10. Det är inte många dagar kvar till detta datum,
och festkomn1itten behöver besked om hur många som ämnar
deltaga, innan definitivt kan fastställas var festen
skall hållas.

Ring genast till Gösta Carlson, telefon 88 2' 57, senast måndag
kl. 20.30
eller skicka nedanstående svarskupongs

• --

- - - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - --- --- - Gösta Carlson
Lövsätragränd 28
SKÄRHOLMEN

Ja, jag kommer på Jazz Societys klubbfest,
fredagen den 28 oktober.

Telefon

Tyvärr kunde inte klubbfesten gå av stapeln sem planerat den 28/10,
utan har flyttats fram till fredagen den 2 december. Priset för

•

arrangemanget fram t ••• m. avecen har satts till kr.

28~93·

Samlingsplats skanstulls T-•anestation kl. 19.15, nere på plattformen.
AnWälan tas emot av Gösta Carlson, telefon 88 26
på

klubbm~tet

57, eller senast

den 15 november.

Som sagt, klubbmötet •lir alltså den 15 november i Beskowsalen,
klockan 19.00.
Vi får besök av en gästkåsör, Åke Andersson frän Clu• 78, som
berättar om några V-disc-inspelningar. Vidare får vi höra Dizzy
Gillispie i en aktuell äterutgivning och lyssna på Miles Davis

•

i ett nytt avsnitt av vår serie om den intressante trumpetaren •

Väl

mött~

styrelsen

~
[S§J

l
-

•

AZZ SOCIETY

Sista träffen för terminen och året blir ti edagen den 6
december. Som vanligt i Beskow-salen, ABF, kl~ 19.00.
Traditionellt brukar vi ha en liten underhållande tävling
varje år före jul och dela ut skivpriser efteråt, a! generöst
som klubbkassan tillåter. Sä blir det ockeä denna gångt
Programmet i övrigt kan vi inte precisera, Tflen lovar att
hitt~ på något småputtrigt utöver tavlingen, som beraknaa
ta mesta delen av kvallen i anspråk •
Lovat uppryckning har man gjort på Cirkeln. Harlem Kiddie s
vill vi definitivt inte höra fler gånger. Skulle dom mot för ~
rnodan ryta~och-blåea även på tisdag, så tar vi kaffepaus på
annat ställe.
~- ------------------------------- ---- -------- ----------- -- ~~~

Så en påminnelse till Dej som kommer på klubbens hejdundrande
21-årsfeet fredagen den 2 december. Samling nere på plattformen
vid Skanetulls T ~ banestation kl. 19.15. ~ - ~ i tid~

•
•

Efteranmälan till festen kan göras sena~t onsdag kväll o
Ring Gösta Carlson, tel. 88 26 57. Vi eka inte spela fotboll
den här gången - eom på Lidingö sist - så snygga gångkläder
reko~nenderas. Fickflaskor behöver ej medtagas - men gärna
ett e.k. glatt humör!
Väl mött, dyre Broder,
- på klubbfeet den 2:e
- på eäsongavslutning den 6:e
~.. e& tk.~..runi t tetl(' n·t.Y relaen ..
PoSo Vi glömde papeka att mycket av klabokvåilen natur ligt~
vis lt~Inirle.l' att gå lit. till att bQct\tt~ !ö.t cyfikna öron och
omtuml~de sinneA vad ao~ ~ - e -~- k-1 -~-g -e -~ hände pä festen. o ••

D,S.

(D2n scbrs)

J A Z Z

SOCIETY
- =000=-

Välkomna till en ny säsong i Jazz Society . Alla har väl nu
torkat sillsalaten ur öronen efter helgernas

snaskande~

så

att de spröda tonerna från Beskowsalens kolbox kan komma till
sin rätt .
Listan på mötesdagar för vårsäsongen ser ut som

följer~

och det

kan tilläggas att samtliga möten sker på tisdagar och i Beskowsalen .

17 januari
7 februari
21 februari
1 1 april
2 maj

Det långa uppehållet i mars förorsakas av att ABF-huset är
helt bokat för någon större konferens e . d . och vi skall försöka hitta på något annat att företa oss på lämpligt datum.
Vi ses alltså närmast nu på tisdag, den 17 januari, kl . 19 . 00 .
Programmet består av idel överraskningar . Så mycket kan dock
avslöjas som att Fletcher har lovat ta med sig några

intress s~+.~

78- or att spela och berätta om, om vi lyckas få tag på någon
pickup som lämpar sig för dylika antikviteter.
I pausen går vi ner på Gyllene Cirkeln, som bjuder på Emanons

.,

storband •

l-O

Lo'

Väl mött
styrelsen

SOCIETY

l
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Vad

nu~

redan tid igen?

Jovisst! Vi kör för fullt med trevliga klubbträffar så här års~ när
det verkligen behövs sköna och avkopplande

kvällar~

god musik och

stimulerande samvaro med trivsrunma kamrater - därtill kaffe och
tilltugg enligt de nya ordningarna på Cirkeln. Kaffet och tilltugget
blir som vanligt men nyordningarna gäller den musikaliska underhållningen. Jazzmusiken har som bekant fatt lämna Cirkeln, som i stället
skall bli dansställe och till att börja med har Arne Söderlunds or-

•
•

kester. Vi har dock fått löfte om att få dricka vårt pausfika i vanlig ordning för 6:--, men om någon känner sig manad att dansa, får
han finna sig i att betala ordinarie entreavgift som irutluderar dansskatt .
Vi ses tisdagen den 21 februari i Beskowsalen hos ABF. Klockan etta
nia nolla nolla - vilket är detsamma som
tio i

7

e.m. - inte halv åtta eller

•••••

Eftersom det ändå är så mörkt ute tänlcer vi bjuda på nåt så originell t
som

F I L hl A F T O N
Bosse Pettersson visar rörliga bilder från festivalen i

~Tolde.

Sen vidtager allmän hjärngymnastik i form av

F R ÅGE S P OR T

•
•

Kvällens plågoande heter Bengt Törnblad 1 en fin och vänlig man som de
flesta ser upp till .
Nästa inslag ger sig själv 7 nfunligen

P R I S UT DE L N I NG
Förra gången skulle Sven Boija berätta om sin syn på 50-talet 7 men
hans bandade musikillustrationer behagade låta spela upp sig baklänges.
Till denna gång har vi dock blivit lovade en
bättre överens med inspelningsriktningen pu

bandspel3.re~
bandet~

så vi gör ett nytt

försök med denna progrmnpunkt.
Väl mött nu på tisdag
styrelsen

14.2.67

som bör komma
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CLUB

7

fl

VI GÅR PÅ MUSIKHISTORISKA MUSEET •••••

•
•

Onsdagen den 22 mars träffas vi klockan 19.&0 (eller helst en
stund före) vid Slottsbacken 6 för att titta på Musikhistoriska
Museets intressanta samlingar.

"Vi" det är medlemmarna i Jazz

Society och Club 78, samt eventuellt ytterligare några inbjudna.
Besöket kostar inte mer än två kronor.

Väl mött på onsdag
Jazz Society / Club 78

•
•

SOCIETY
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Vi närmar oss vårens sista klubbmöte, som går av stapeln
tisdagen den 2 maj kl. 19.15 i Beskow-salen, ABF-huset.
Programvärdar är denna gång några av våra nya vänner i
Ellington-sällskapet, som sökt kontakt med Jazz Society
inte för att låta sin förening gå upp i Jazz Society,
utan för att få tillfälle att lyssna på jazzmusik

utanf~r

sällskapets egen intressesfär.
Lennart Landström uppväcker minnen av Maynard
Fergusons orkester på besök i Sverige 1963.

Bo Scherman berättar om trumpetaren Sidney De Paris.
Bertil ~ttkens har plockat bland sina första
jazzskivor och utvalt några för avlyssning.
Dessutom får vi besök av årets svenske mästare i jazzfrågesport 1
Club 78-medlemmen Ronny Wettergren, som ju är specialist på den
tidigaste jazzen, och säkert har något intressant att berätta
om någon orkester eller musiker från denna tidsepok.

Väl mött på sista klubbmötet
före sommaruppehållet
styrelsen

zz
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Det drar ihep sig till höstsäsongens andra

klu~bträff

i

Jazz Seciety. Måndagen den 25 septem\er ses vi i Beskowsalen, tre trappor upp i ABF-huset, Sveavägen 41, och vi
börjar som vanligt kl. 19.45.
Vi brukar ju ha aeriefrågespert vartannat år, och nu är
det aktuellt med en sådan och den kemmer att bli av den
traditienella typen, (därmed inte sagt att alla fråger
kommer att röra traditionell musik). Första omgången
kemmer att ledas av Ralph Cederqvist från club 78, ech
även i fortsättningen kommer gästande frågesportledare
att framträda.
Bertil Lyttkens skall spela ellingtonmusik utan Ellington
e ch han kallar si t t kåseri "Ellingtenia''.
Den nyligen bortgångne Jehn Celtrane behandlas i ett
tvådelsprogram, varvid Lars Hansson tar handem del 1.

•

Nästa gång får vi h»ra del 2 och då är det Dick IdeatamAlmqvist (DIA) sem kåserar.
Väl mött på mötet
styrelsen

J A Z Z
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Vi börjar närma oss tredje klubbträffen för hösten. Måndagen den
16 oktober ses vi klockan 19.15 i Eeskow-snlen.
På programmet står följandel
Bertil Lyttkens kåseri "Ellingtonia", ellingtonmusik utan
Ellington, kvaratär sedan förro. mötet.
Rond två i vår serieftdgeaport. Leda.re1 Lennart Östberg
Dick Idestam-Almqvist (DIA) berättar om John Coltrane.
Sven-Wrik Lindgren kåserar om Bud Powell.

ställningen i seriefrngesporten efter första omgångena

16 poäng
16
"
16
"

14
lO

9
8
8
8

7

1
6
6

4

"n
"
If

"

"
"
"
"
"
"

Åke Andersson
Albrekt von Konow
Flateher Hanson
Ro.lph I:llomqvist
Gunnar Nort§e
Leif J önsson
Sven Boija
Lennart Borgström
Lars Hansson
Putte Lindell
Gösta Carlson
Eertil Lyttkens
Börje Andersson
Bengt Törnblad

Väl mött på mötet
styrelsen
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Nu var det bra länge sedan vi träffades i Jazz Society. För att ta
skadan igen har det ordnate ett välmatat program till nästa träff,
som blir torsdagen J(obs veckodagen) den 23 november, med början
klockan 19.00 (obs tiden). Lokalen är som vanligt Beskow-salen i
ABF-huset, och träffen hålls i samarbete med Club 78.

•
•

Vi börjar med skivauktion med Bengt Törnblad eom
auktionsförrättare •
Ronny Wettergren berättar om kvällens artist Don Redman.
Tredje omgången i vår seriefrågesport leds av Kejje Engström
ocil Lennart Rosen.
4 filmer
Louis Armstrong 1932 A rhapsody in black and blue
Duke Ellington
1934 Symphony in black
Cab Calloway
1934 Hi-de-ho
Duke Ellington
1933 Bundle of blues
Bo Scherman presenterar band med ej utgiven musik av Count
Basie från 40-talet.
Med tanke på de många programpunkterna och svårigheterna ett få
tag på fika i lämplig miljö på rimligt avstånd, avstår vi från
fikapausen och nöjer oss med en eller två rökpauser under kvällen.

•
•

Väl mött
Jazz Society
styrelsen
ställningen i seriefrågesporten totalt efter 2 omgångar
Flateher Hanson
28
Bertil Lyttkens
9
Ralph Blomquist
24
Börje Anderason
9
Albrekt von Konow
23
Sven Boija
8
Åke Andersson
20
Lars Hansson
8
Gunnar Noree
17
Anders Kling
7
Putte Lindell
13
Lennart Landström
6
Lennart Borgström
12
Ebbe Berndtason
6
Leif Jönsson
12
Bengt Törnblad
5
Sven-Erik Lindgren
11
Bengt Stånge
5
Gösta Carlson
11
Boris Gabrielsson
4
Ulf Palmgren
4

Il

"
"

Il

Il

Il
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Vi är nu framme vid höstens sista klubbträff, som blir måndagen
den 11 december, klockan 19.00, i Beskow-salen.
Kvällen inleds med att Bertil Lyttkens auktionerar bort ett 30tal LP-skivor med 50-talsjazz. Ett tillfälle för julklappsköpare.

•

Fjärde omgången av vår seriefrågesport leds av Lars Hansson .
Bud Powell porträtteras av Ralph Blomquist.
Sedan går vi ytterligare ett fjät i Miles Davies-serien under
ledning av Lennart Östberg.
Lars Resberg och Bertil Lyttkens berättar lumparminnen från
gemensamma övningar i Västerhaninge omkring 1943. Med autentiska
musikillustrationer.
Kassören Gösta har en hälsning att framföra till halva Jazz Society:
• Då terminen lider mot sitt slut och nästan 50 %av medlemmarna
ännu ej har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot klubben,
hoppas vi att dessa gör det nu. På måndag eller med hjälp av
bifogade inbetalningskort". Väl mött på måndag, och tag med slantar både till medlemsavgiften
och till skivauktionen.
styrelsen

•
•

ställningen i

_seriefrågesporte~j_t;?tal t

efter 3 omg§!.Agar:

Fle'tcher Hanson
Albrekt von Konow
Ralph Blomquist
Åke Andersson
Bo Scherman
Gunnar Noree
Leif Jönsson
Bertil Lyttkens
Lennart Borgström
Lennart Landström
Putte Lindell

16
15
13

Sven-Erik Lindgren
Gösta Carlson
Ebbe Berndtason
Börje Andersson
Björn Jansson
Sven Boija
Lars Hansson
Bengt Törnblad
Boris Gabrielsson
Bengt Stånge
Ulf Palmgren

Anders Kling

12

Jörgen Forsberg

52
31

29
28

24

23
19

17

11
11
10
9
9
8
8

7
5
5
4

3

1J)JPJP

~~~
- BLANDAR SIG MEDSOCIETETEN
ABF- huset, Sveavägen 41 Beekow~ salen
kl. 19!!2 OBS tiden: nitton-nollnoll1.
Ett mycket laddat program t illsammans
med JAZZ SOCIETY den 23 november 1967
Törnblad båller ekivauktiou 0 Bo Schermtm
spelar tidigare ej utgivna Ba.sie-e!<.ivor
från c :a 1941 (mittåt, 1940) 0 Frågeepc•rt
med Kej.ie & Lelle ~ Abbe står över v B.2_nny
kåserar om Don Redman och till slut blir
det 4 filmer; 2 med Duke, en med Ludde
och en Cab Calloway.

Sen kan man antaga att även
JAZZ SOCIETY kommer med ett
eller annat bidrag till den
gemensamma trefnadeno

ÄlvsjögArden tycks vara ett
avslutat kapitelo Gången därpå sea vi i Hägersten nånstans ~
mera därom i nästa kallelse n
PoSo Bara !ör att vi nu ska
frottera oss med Jazz~ ocieten behöver Ou inte ko~a i
frack och ordnar~ det går bra
med smoking eller mörk kostym
eller uniform eller något annat
vardagabetonato o•••••••~··•••

Välkomna till

Sve~vägen

och CLUB 78 om några dagar, gå inte fel bara t

Olle

•
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Efter alla helgerna är det nu åter dags att sätta igång med
klubbverksamheten i Jazz Society. lViändagen den 22 januari är
första mötet. Vi börjar som vanligt kl. 19.15 och håller till
i Beskow-salen.
Björn Egneby i Club 78 tar hand om femte omgången av vår
seriefrågesport.
Anders Kling berättar om Jimmy Rushing.

•

I serien "Min syn på 50-talet" redogör Björn Jansson om
sin syn på femtiotalet •
På grund av ABF-husets alltmer ansträngda inbokningslista
ser vårterminens möteslista ut så här för vår del:
Måndagen den 22 januari 1968
Torsdagen den 15 februari 1968
Torsdagen den 29 februari 1968
Torsdagen den 4 april 1968
Måndagen den 22 april 1968
Måndagen den 13 maj

•

1968

ställningen i seriefrågesporten totalt efter 4 omgångar:

-------------------------------------------------------Fletcher Hanson
Albrekt von Konow
Ralph Blomquist
Åke Anderss,.m
Gunnar Noree
Bo Scherman
Leif Jönsson
Bertil Lyttkens
Lennart Borgström
Anders Kling
Lennart Landström
Putte Lindell
Ebbe Berntsson

Gösta Carlson

57
39
36
29
29
24
24
19
19
19

17
13
13
12

Sven-Erik Lindgren
Bengt Törnblad
~örje Andersson
Björn Jansson
Sven Boija
Lars Hansson
Ulf Palmgren
Boris Gabrielsson
Bengt Stånge
Torbjörn Ahlström
Jörgen Forsberg
Dag Walter
Gösta Darnhede

ll

lO
9
9
8
8
6

5
5
4
3
3
l
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T OR S DAG

Det var alltså frågan om en torsdag, närmare bestämt torsdagen
den 15 februari. Då träffas vi i Beskow-salen i ABF-huset, och
tiden är som vanligt 19.15.
På programmet står följande:

•
•

•
•

Sjätte omgången av seriefrågesporten •
Programledare: Sven Boija
Trombonisten Jimmy Harrisen porträtteras
av Bo Scherman.
Miles Davies-serien fortsätter med ytterligare ett avsnitt, och det är Lennart
Östberg som spelar skivor och berättar.
I mån av tid blir det eventuellt ytterligare
någon programpunkt.

Fletcher Hanson
Albrekt von Konow
Ralph
Blomquist
o
Ake Andersson
Gunnar Noree
Anders Kling
Leif Jönsson
Bo Scherman
Lennart Borgström
Lennart Landström
Björn Jansson
Bertil Lyttkens
Ebbe Berndtason
Sven Bo i ja

71
59
54
44
38
34
31
24
23
23
23
22
22
20

Putte Lindell
Gösta Carlson
Ulf Palmgren
Bengt Törnblad
Sven-Erik Lindgren
Börje Andersson
Lars Hansson
Boris Gabrielsson
Bengt Stånge
Torbjörn Ahlström
Jörgen Forsberg
Dag Walter
Gösta Darnhede

Ås så kom ihåg att det är på torsdag vi träffas.

Hälsningar
JAZZ SOCIETY
styrelsen

19
19
14
12
11
11
8

5
5
4

3
3
l
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Då syns vi·på torsdag igen då, alltså.
Beskow-salen i ABF-huset klockan 19.15 1 torsdag den
29 februari.
Programmet ser ut så här:
"Sångaren Billy Banks" - Fletcher Hansson

•
•

•
•

Frågesport 7 sjunde omgången - Lennart stenbeck
"Min syn på 50-talet" - Lars Hansson
Väl mött på torsdag
JAZZ SOCIETY
styrelsen
ställningen i seriefrågesporten efter 6 omgångar:
Albrekt von Konow
Ralph Blomqvist
Flateher
Hanson
o
Ake Andersson
Gunnar Noree
Leif Jönsson
Anders Kling
Bo Scherman
Lennart Landström
Lennart ~orgström
Lars Hansson
Gösta Carlsson
Björn Jansson
Bertil Lyttkens

77
74
71
54
47
38
34
34
30
27
27
24
23
22

Ebbe Berntsson
Sven Boija
Putte Lindell
Börje Andersson
Bengt Törnblad
Ulf Palmgren
Torbjörn Ahlström
Boris Gabrielsson
Sven-Erik Lindgren
Bengt Stånge
Jörgen Forsberg
Dag Walter
Gösta Darnhede

22

20
19
17
16
14
14
13
ll

5
3
3
l
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Vi hade Club 78 som gäster i höstas. hu är vi bjudna till 78:an
fredagen den 15 mars. Klockan 19.00 brakar det löet i Tantogården
på Söder.
Muntrationer:
Fragesport ledd av Jan Olsson
OBS t Ingår i vf-.. r serietäv.ling

•
•

Vad vet Du om Paul -,,hi teman?
Rolf Dahlgren vet mer.
De

~ystiska

78:orna

avslöjas av Herman Ropen
Skivauktion i känd 70-stil
med Rolf Dahlgrens plattor
Dessutom kaffe (nyhet) sant pristävling av 7H-basarna Kejje
och Lelle.
Tantogården hi t tar Du i hörnet av Ringväf,en och Sköldgatan, där
ocksa parkeringsplatser finns. Sköldt,atan leder in i '.i'antolunden,
un~;,efär

mitt emellan Zinkensdamr.1s idrottsplats och Södersjukhuset.
Val möttt

•
•

JAZZ SOCIETY
styrelsen
ställningen i seriefrågesporten efter sju omgangar:
Ralph Blomquist
Fletcher Hanson
Albrekt von Konow
Åke Andersson
Gunnar ll or ee
Bo Scherrnan
Anders Kling
Lennart Landström
Sven Boija
Leif J önsson
Lennart Borgström
Gösta Carlson
Bertil Lyttkens
Ebbe Berntsson

97
85

11

68
58' 5
53

50,5

43

40,5
38

37,5
33,5

33,5

31

Börje Andersson
Lars Hansson
Bengt Törnblad
Bj örn J ansson
Putte J,indell
Ulf Palmr;ren
Torbjörn Alströrn
Doris Gabrielsson
Julius Jacobsen
Sven-~ri~ Lindgren

Gösta Darnhede
Bengt Stänge
J öre,en Porsberg
Dag 1ial ter

27
27
24,5
23
19

20

14

13
11,5
11

7,5
5

3
3

gs
g

J.

L

========---====-======--=
S OC I E T Y =

== J A Z Z

===============--

------=~=~

=

l'

.~t

=

Så var det då dags ~ör ytterligare en torsdagsträff innan vi återgår
till vår vanliga mötesdag, måndagarna. Det är torsdagen den 4 april
vi träf~as och tid och plats är det vanliga, alltså 19.15 och Beskowsalen.

Vi börjar med att höra vad Ralph Blomquist
har att säga om Horace Silver.
Frågesporten leds av Bo Scherman.
"Fletcher's Favoriter" är ett program där vår
ordförande redogör för sin topplista över olika
instrumentalister.
ställningen i seriefrågesporten efter åtta omgångar:
Ralph Blomquist
Flateher Hanson
Albrekt
von Konow
o
Ake Andersson
Bo Scherman
Gunnar Noree
Anders Kling
Lennart Landström
Sven Boija
Leif Jönsson
Bertil Lyttkens
Lennart Borgström
Björn Jansson
Gösta Carlson
Ebbe Berntsson

111
99
92
68
68
66,!1
58,5
54
50,5
48
39,5
38,5
36
35,5
33

Torbjörn Alström
Börje Andersson
Lars Hans son
Bengt Törnblad
Ulf Palmgren
Bengt Stånge
Putte Lindell
Gösta Darnhede
:Boris Gabrielsson
Julius Jacobsen
Sven-Erik Lindgren
Rolf Dahlgren
Jörgen Forsberg
Dag Walter

29
27

27
24,5
20

20
19
14,5
13
11,5
11

7
3
3
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Så går vi då tillbaka till våra vanliga mötesdagar, måndagarna,
och vi börjar med måndagen den 22 april. Tiden är som vanligt
19.15 och lokalen är Beskow-salen.

Lennart Östberg har lovat att hålla ett kåseri, men vi vet

•
•

inte om det kommer att handla om Woody Herman eller Gerry
Mulligan.
Rolf Dahlgren leder tionde och sista omgången av vår seriefrågesport.
Åke Andersson berättar för oss om Claude Thornhill.
ställningen i seriefrågesporten efter nio omgångar:

•
•

Ralph Blomquist
Fletcher Hanson
Albrekt von Konow
Åke Andereson
Gunnar Nor~e
Bo Scherman
Anders Kling
Lennart Landström
Sven Boija
Leif J önsson
Bertil Lyttkens
Gösta Carlson
Lennart Borgström
Björn Jansson
Ebbe Berntsson

122
104
102
78
~,5

60

64,5
55
50,5

48
43,5
40,5
38,5
36
33

Torbjörn Alström
Börje Anderseon
La.rs Hansson
Bengt Törnblad
Ulf Palmgren
Bengt Stånge
Putte Lindell
Gösta Darnhede
Boris Gabrielsson
Julius Jacobsen
Sven-Erik Lindgren
Rolf Dahlgren
Jörgen Forsberg
Dag Walter
Kalle Wetterlun~

29
27
27
25,5
20
20

19
14,5
13
11,5
11
7
3

3
l
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Vi träffas för vårterminens sista klubbmöte måndag den 13 maj,
Tid och plats som vanligt 19.15 och Beskowsalen,
På programmet står följande:
Lennart Landström presenterar några sällan hörda Ellingtoninspelningar.
Björn Jansson kallar sitt program "Singing the Blues" och
förutom folk som sjunger blues handlar det om diverse musik
med blå karaktär •

•

Boris Gabrielesons program heter "Skivor jag helst spelar",
och handlar om skivor han helst spelar.
Några hittar kanske ett inbetalningskort i kuvertet. Terminen är nu
praktiskt taget

slut~

men vi har fortfarande en del räkningar att be-

tala, och vi ser gärna att avgifterna för den gångna

termine~och

i

en del fall även äldre skulder, betalas in så fort som möjligt.
På klubbfesten förrättades prisutdelning för seriefrågesporten

•

och en del som ej var närvarande har kanske pris att hämta •
Jazz Societys frågesport 1967-68
slutresultat efter lO omgångar
l.

Ralph Blomquist

2.

Flateher Hanson

4.
5.

Albrekt von Konow
Åke Andersson
Gunno.r Noree

131
121
117

15.

Lars Hansson

38

Börje Andersson

33

16. [ Ebbe Berntesen
Bengt Törnblad
18.

33

76,5
68

19.

Torbjörn Alström

30,5
29

20.

Ulf Palmgren

23

21.

Bengt Stånge

20

Boris Gabrielsson

19

90

6.

Bo Scherman

7.

Anders Kling

8.

Ijenno.rt Landström

9.

Sven Boija

64,5
63
50.5

10.

Leif Jönsson

48

l l.

Gösta Carlsson

12.

Bertil Lyttkens

13.
14.

Björn Jansson
Lennart Borgström

44,5
43,5
43
40,5

22.

{ Putte Lindell

19

24.
25.

Gösta Darnhede

14,5

Sven-Erik Lindgren

ll

26.

Rolf Dahlgren

7

Jörgen Forsberg

3

{ Dag Walter

3
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Har ni märkt att det börjar bli vår i luften. Kanske lite kyligt
ännu sä länge, men till den 3 maj har säkert gräsmattorna börjat
grönska. Särskilt grönt brukar det vara på Hammarby Idrottsplats.
Just de+.ta datum, tredje i femte, träffas vi på Jazz Societys vårfest i klubbhuset på Hammarby Idrottsplats, som ligger i Södermannagatans förlängning mot söder, alldeles i närheten av Folksam-

•
•

huset. Närmaste T-banestation Skanstull. Ska vi säga klockan 19.30 ?
Vi kommer att undfägnas med smörgåsbord, varmrätt, dessert och kaffe
till ett pris av mellan 40 och 45 kronor, beroende på anslutningen,
och då är att märka att i priset ingår även en hel del

dry~kjom,

såsom öl och vin, två snapsar samt avecen till kaffet.
Det gröna gräset skall vi göra vårt bUsta för att trampa ner i en
trekamp. Vilka grenar som kornmer att ingå är i skrivande stund
inte fastställt, men grenarnas skämtsamma karaktär garanteras.
Under kvällen kommer även prisutdelning att ske för årets seriefrågesp"rt.
Förf7iskningar kommer att serveras vid en gregghar (ingår ej i

•
•

d9t tidigare nämnda kostnadsförslaget) och till groggen försöker
vi oss på en tävling med jazzanknytning.
Vi skulle gärna vilja ha Din anmälan före den 24 april (Gösta Carlsor
telefen 88 26

57). Då vi skall skaffa de "spirituella dryckerna"

själva, måste vi ligga ute med en del pengar, vilket gör att vi
måste utbe ess en anmälningsavgift eller dellikvid av 25 kronor
att insättas på Postgir~ 40 4l 56, Eivor Carlson, Skärholmen,
eller betalas på klubbmötet den 22/4. Skicka gärna med medlemsavgiften ock5å.

SOCIETY
s~

ar det då

Tyvärr
första

c~a

att oätta

ig~ng

Jazz Societ ys 24; e sasong.

~r

ABF-huset svårt att h&r~"rgera oss mer än vi d vårt
klubb~Jte , v~rför vi därefter måste byta lokal . Detta

föra t ~l klubbmöte blir heller inte på en mårldag, som vi ar vana.
vid, utan på tisdaa-..n den 10 segtember , kl. 19.d.2.:. Vi see dA
i Beskow-aalen, ABF-huset.
Vi komDier sedan att återgå till mändagstriiff~rna. , r~en då bl 1r

mötesplatsen Tantogärden, sorn ligger v).d Hingvägen , i hörnet
av Sköldgatan
där någon

med Club

g~ng,

78~

hel del av klubbens rr.edlernmar har reda n varit
bland dnnat vid träffen den 15 mars tillsammans

~n

som sed3.n en tid haft sina träffar i df'nna lok.e.l.

List9.n över hösteäsongens klut·umöten
Ti stiagen den 10 september
Mlindagen If 30 september
:N
lO
21 oktober
Il
l l not'ember
"
'JO
rt
9 december

s~r

ut så här:

AB.f' ...ht.se t

Tantogård en
lll
Jll

"

På tl.sdag blir det alltså första klubbmötet för hösten 1968, men
vi var.ta.r med

årsrnötesförht•ndli~arna

ning av årsmötet son rör

prograJT.idec~'

klubbens vr.rksamhet, skall 1i gå

t1.ll nästa möte. Don avdeloch a.nd ·a synpunkter på

ige~om

på tisdag.

Bo Scherman har varit i USA några veckor i sommer , oc:1 sammanfatt ar
sjna intryck av samtal med muoiker i USA. Det kan ocksA hända at t
vi får höra en <El bandad musik.
L~nnart

Östberg låter oss hora skivnyheter.

Bert il Lyttkens spelar nåGra

Ellington-inspeln ing&~

Väl mött till en ny sasong i
Jazz Society

av s e nare datum o

J A Z Z
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Väl mött i vår nya klubblokal, Tantogården, i hörnet av Ringvägen
och Sköldgatan.

Vi träffas där måndagen den 30 september, och

tiden är som vanligt

19.15. Hur kommer man dit då?

Buss

55 exempel-

vis, går mellan stadion och Tanto. Närmaste tunnelbanestation är
Zinkensdamm 9 men det är bättre att byta vid Slussen till buss

55·

Bussarna 48 och 54 går också inom ett inte alltför avskräckande
avstånd från Tantogården.
Pregrammet kommer denna gång att se ut så här:
l.

Vi startar med en frågesport, som leds av Julius Jacobsen.
JJ har ju varit med som gäst vid några möten på ABF, och
har nu bett att få göra ett program. Han har emellertid
en tid att passa efter frågesporten, så vi måste starta
omedelbart kl. 19.15. Kom i tidt

2.

Årsmöte

3.

Kaffe

4.

Fritt fram för Bosse Scherman, som vi ju tyvärr inte
fick tillfälle att träffa förra mötet.

JAZZ SOCIETY

J A Z Z
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Nästa klubbmöte:

Datum

Tjugoförsta

Månad:

Oktober

År:

Nittonhundrasextioått~

Lokal:
I hörnet av:

Ringvägen

Och:

Sköldgatan

Klockan:

En kvart över sju (19.15)

Program:

Fråge~ort

av Ralph Cederquist

Kåseri av J an Olsson
"Min mor och John Lewis"
Kåseri av Anders Kling
"Den okände Coltrane"
Kaffe nånstans mellan pregrampunkterna.
Viktigt meddelande:

Välkommen.

Jazz Society
styrelsen

J A Z Z

SOCIE'I'Y

Valsedeln inlämnas före årsmötets
början eller postas till
Gunnar Noree, Vadmalsvägen 15, nb,
161 48 Bromma.

Som framgick vid förra klubbmötet har vår ordförande Fletcher för avsikt
att avgå från sin post. Sven-Erik Lindgren har även bett att få bli befriad
från vice ordförandeskapet, då andra åtaganden i föreningssammanhang ofta
lägger hinder i vägen för närvaro vid våra möten. De tänkbara kandidater
till ordförandeposterna som nämndes vid förra mötet, har tillfrågats, men
har förklarat sig förhindrade att acceptera detta åtagande. Vi föreslår
därför att dessa poster lämnas öppna i röstsedeln, så att vi kan diskutera
fram lämpliga kandidater på mötet.
Förslag har väckts att utöka programrådskommitten till 4 man, därför den
extra raden med "ev. 4:e man". Bertil Lyttkens har avsagt sig förnyat
programrådskap, men några namn på tänkbara kandidater som programräd kan
nämnas Ralph Blomqvist, Boris Gabrielsson, Flateher Hanson, Bo Scherman,
Lennart Landström.
Med utgångspunkt från de inlämnade valsedlarna kommer den nya styrelsen att
bildas, men givetvis kan ändringar ske om någon som fått de flesta rösterna
av en eller annan anledning nödgas avsäga sig posten ifråga.
Nedan finns en fullständig förteckning över klubbens (betalande) rnedlemmar
jämte aktiva hedersmedlemmar. Noteringar finns också om hur styrelsefunktionerna varit fördelade under senaste verksamhetsåret
Börje Andersson
Ebbe Berntesen (revisor)
Ralph Blomquist (programråd)
Sven Boija
Lennart Borgström
Gösta Carlson
(kassör)
Gösta Darnhede
Jörgen Forsberg
Boris Gabrielsson (programråd)
Arne Hanson (ordförande)
Lars Hansson
Holger Hugessen
Sture Hällström
Björn J ansson
Leif J önsson
Anders Kling
Albrekt von Konow
Lennart Landström
Putte Lindell
Sven-Erik Lindgren (vice ordf.)

Bertil Lyttkens (programråd)
Gunnar Noree (sekreterare)
Ulf Palmgren
Bo Scherman
Arne Skogsberg
Bengt Stånge
Bengt Törnblad
Dag Walter
stephan Öijer
Lennart Östberg
Aktiva hedersmedlemmar:
Sune J chansson
Rolf Dahlgren
Lars Resberg
Lennart stenbeck
Benny .Äslund

---------------------------------------------------------------------·---------------·
styrelseval i Jazz Society inför verksamhetsåret 1968.69:
Undertecknad röstar på följande kandidater till styrelseposterna samt rekommenderar val av nedanstående två revi50rer:
Ordförande:
Vice ordförande:
sekreterare:
Kassör:
Frogramråd:

(Ev,4:e man-----------

RevifWrer:
Namn:

J

A Z Z
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Måndagen den 11 november har vi höstsäsongens näst sista
klubbmöte~

och som numera vanligt håller vi till på Tantogården.

Vi startar klockan 19.15 med att Lennart Östberg fortsätter med
ytterligare ett kapitel i Miles Davis-serien. Fletcher Hanson
håller ett kåseri om något för skrivaren av dessa rader ännu
obekant, och Bo Scherman pratar om Al Sears, den fina tenoristen
som kan höras på en del Ellingtonplattor.
I en av pauserna mellan dessa program dricker vi kaffe och i en annan

paus eller först under kvällen pratar vi om det förslag till ändrade
stadgar som bifogas kallelsen. Läs igenom förslaget och tänk efter
cm Du har ytterligare några ändringar att föreslå. Jämför med
de gamla stadgarna som bifogades kallelsen till årsmötet.

Väl mött på måndag
JAZZ SOCIETY
styrelsen

J A Z Z
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Året nittonhundrasextioåtta börjar närma sig sitt slut,
och höstsäsongens sista klubbmöte blir därför på måndag,
den 9 december. Start klockan 19.15, Tantogården.
Förslaget till ändrade stadgar klubbades vid förra mötet
med ett par smärre justeringar, och skall alltså klubbas
en andra gång för att vara slutgiltigt

s~adfäst.

Vår förste kåsör blir hedersmedlemmen Lars Resberg, sem
kallar sitt bidrag till prograrrunet "L J U D".
Vi får besök av Slim Notini, som presenterar bluessångaren B.B. King.
Efter kaffet ger vi oss i kast med ett korsord eller
melodikryss eller vad ni vill kalla det, och det är
Gunnar Noree som ställer frågorna.

•

Det har visat sig att många har svårt att göra sig lediga
på måndagkvällar för Jazz Society-möten, och vi har räknat
med att försöka förlägga vära sammankomster till tisdagkvällar under våren. Hör gärna av Dig med synpunkter på
detta.

Väl mött på måndag
JAZZ

SOCIETY

styrelsen

J AZ Z
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Förteckningen här ovan anger vilka dagar vi kommer att träffas.
i vår och samtliga datum är måndagar.
Måndagen den 20 januari ses vi alltså på Tantogården, och vi
sätter igång klockan 19.15.
Vi startar en seriefrågesport, som kommer att gå under vårterminen.
Ralph Cederqvist presenterar första avsnittet av denna tävling.
Eertil Lyttkens berättar om Jimmie Luncefords tidigare å~ (1934-36).
Detta är inledningen på ytterligare en programserie.
Jan Olsson spelar musik av Parker och grabbarna.
Och så dricker vi förstås kaffe någonstans mellan dom här programpunkterna.
Vår hedersmedlem, OJ-redaktören Harry Nieolausson fyller 60 år
tisdagen den 21 januari, och vi kommer på mötet att skramla ihop
till uppvaktning, och bestämmer då också i vilken form uppvaktningen
kommer att ske. Om Du inte kan komma till mötet, men ändå vill vara
med vid insamlingen, kan Du ringa till Gunnar Noree, 26 55 65.

Väl mött på måndag
JAZZ SOCIETY
styrelsen

J A Z Z

S OCI E T Y

Vi träffas väl på måndag, eller hur?
Det är nämligen då Jazz Society har sitt nästa
klubbmöte, alltså mandagen den 10 februari,
Tantogården, klockan 19.15.
Två av kvällens programmakare är gäster från
Club 78, dels L a r s W a l t e r, som berättar
om några fynd av 16" och 17" plattor med musik
från Voice of America, som han hittat under utlandsresor,
dels B j ö r n
E g n e b y , som leder kvällens
avsnitt av vår seriefrågesport.
L e n n a r t
L a n d s t r ö m låter oss minnas
vad som hände för 10 år sedan, och spelar upp ett
bandat program "Jazzalmanack 1959, en återblick".
Första ronden i
resultat:

seriefräge~rten

Ralph Blomqvist
Anders Kling
Jan Olsson
Börje Andersson
Lennart Landström
Gösta Carlson
Gunnar Noree
Ebbe Berndtason
Bertil Lyttkens

gav följande

13 poäng
10
10

5
~

2
2
1
1

"

Il

"

Il

Il
Il
Il

"

Du är välkowuen på måndag att samla poäng, och som
synes av listan härovan, är det inte för sent att
hoppa in i andra omgången, det blev ju låga resultat
förra ~ngen (av 29 mö j liga) •

JAZZ SOCIETY
styrelsen

J A Z Z

S OCI E T Y

Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il 1111 Il filiii Il

Jazz Societys nästa träff är mändagen den 10 mars,
lokalen är Tantogården, och vi sätter

ig~ng

som

vanligt en kvart över sju.
Ralph Blomquist berättar om sina
senaste skivförvärv.
Lennart Östberg presenterar skivnyheter
Julius Jacobsen leder tredje avsnittet
av seriefrågesporten.
ställningen efter tva omgangar i seriefrågesporten är
Ralph Blomquist

23

Anders Lindgren

8

Lars Walter

20

Bertil Lyttkens

6

Fletcher Hanson

16

Sven Boija

6

Lennart Landström

15

Bengt Stånge

5

Sven-Erik Lindgren

14

Leif J önsson

4

Börje Andersson

10

Gösta Carlson

2

Anders Kling

10

Gunnar Noree

2

Jan Olsson

10

Ebbe Berndtsean

1

Lars Hansson

9

Val mott pä mandag
JAZZ SOCIETY
styrelsen
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J A Z Z

S OCI E T Y

Det är klubbmöte i Jazz Society den sista mars,
d.v.s. måndagen den trettiförsta. Tantogärden
klockan nitton och femton.
Vi får höra ett par kåserier och Raffe

Ceder~uist

sätter oss på det hala med fjärde omgången i
seriefrågesporten.
ställningen efter tre omgångar är:
Ralph Blomqvist

32

Fletcher Hanson

28

Lennart Landström

21

Lars Walter

20

Anders Kling

19

Börje Andersson

14

Sven-Erik Lindgren

14

Lars Hansson

14

Jan Olsson

10

Anders Lindgren
Sven Boija

8

Bertil Lyttkens
Bengt Stånge

6

Leif J önsson
Boris Gabrielsson

4
4

Bengt Törnblad
Gösta Carlson

3
2

Gunnar Noree

2

Ebbe Berntsson

1

Vårfest?

8

5

Det har kommit förslag om att vi skall

arrangera en sådan, och vi kommer på måndag att
diskutera förutsättningarna för detta. Har Du
några festliga ideer?
Väl mött på måndag
styrelsen

~

AZ Z

S OCI E T Y
-=000=-

Måndagen den 21 april ses vi igen i Tantogården, och vi
sparkar igång som vanligt klockan 19.15
Lennart stenbeck berättar
om Pee-Wee Russell.
Björn Egneby leder femte
omgången av seriefrågesporten.
Ralph Blomquist spelar skivor
med det genomgående temat
- enkelhet ställningen i seriefrågesporten efter fyra omgångar:
Ralph Blomquist
Fletcher Hanson
Lennart Landström
Lars Walter
Anders Kling
Börje Andersson
Sven-Erik Lindgren
Lars Hanson
Jan Olsson
Sven Boija
Gunnar Noree
Anders Lindgren
Bertil Lyttkens
Bengt Stånge
Leif Jönsson
Boris Gabrielsson
Bengt Törnblad
Gösta Carlsson
Ebbe Berntsson
Putte Lindell

43
38
26
20

19
18

14
14
13
11
11
8

6
6
6
4
4
2
1
1

Väl mött på måndag
JAZZ SOCIETY
styrelsen

J A Z Z

S OCI E T Y
-=oOo•-

På måndag, 5 maj, har vi vårt sista klubbmöte för vårsäsongen.
Tantogården, klockan 19.15.
Lars Hansson låter oss höra något typiskt västkustskt.
Flateher Hanson och Lennart Landström håller var sitt smärre
program om The Duke, som ju i dagarna fyllt 70 år.
Julius Jacobsen leder sjätte och sista avsnittet av seriefrågesporten, där ställningen ser ut så här:
Flateher Hanson
Ralph Blomqvist
Lennart Landström
Anders Kling
Börje Andersson
Lars Walter
Sven Boija
Sven-Erik Lindgren
Lars Hansson
Jan Olsson
Gunnar Noree
Bertil Lyttkens

50
48
32
26
22
20
19
14
14
13
11

Lennart stenbeck
Anders Lindgren
Ralph Cederqvist
Bengt Stånge
Leif J önsson
Ebbe Berntsson
Boris Gabrielsson
Bengt Törnblad
Gösta Carlson
Putte Lindell
Ulf Palmgren

9
8

8
6
6

5
4
4
2

1
1

10

En justering har gjorts i Ralph Blomqvists resultat, 48 poäng, (ej
50 som kungjordes vid senaste mötet) beroende på en beklaglig felsummering redan i 3:e omgången.
Någon prisutdelning kommer inte att ske, beroende på klubbens dåliga.
ekonomi till följd av bristande avgiftsbetalning från medlemmarnas
sida. Någon gång i höst kanske så mycket har influtit att de främsta
i årets tävling kan belönas för sina insatser.
För att i någon mån hjälpa upp klubbens finanser säljer vi ett amerikanskt lotteri (till vilket dock prisskivor finns.)
Inför säsongsavslutningen vill vi uppmana dem av klubbens medlemmar
som tyvärr, trots tidigare påstötningar, fortfarande ej har hört av
sig, att vid vårens sista. klubbträff - eller så snart som möjligt kontakta vår kassör Gösta Carlson, Lövsätragränd 28, 127 36 Skärholmen,
telefon 88 26 57, angående resterande klubbavgifter.
Om inte så sker, ser vi oss nödsakade att avföra de försumliga från
Jazz Societys medlemsförteckning.
Vi hoppas uppriktigt att vi slipper vidtaga denna drastiska åtgärd.
Vä L- mö t t på måndag
JAZZ SOCIETY
styrelsen
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AZZ SOCIETY
Vi träffas återigen i vår nya klubblokal
lilYSINGEN Adolf .Fredriks Kyrkagata 1
Onsdagen 29 okt. kl. 19.15
Kom i god tid för vi börjar med frågesporten, om du skulle komma senare
knacka på fönstret.
OA, come awd bMy ftOID
I'm"""'today
TomorrotDI'l!begOM ...
Bl.oMs'rmtFORsXoUES ROP PÅ
J:YUOO.IRDON

PROGRAM

1 Frågesport av Bo Scherman

2 Svenska swingepoken 1935-1939
Leif Jönsson presenterar några återutgivningar.
Vi får "om det vill sig" lite kommentarer och
minnen från några av de medverkande i denna
jazzepok. Sedan är ordet fritt för en var
närvarande.

3 Ev.

ställning efter 2 omg. i frågesporten
Flateher Hansson
Ralph Blomqvist
Lennart Landström
Sven-Erik Lindgren
Bertil Lyttkens
~nders Kling
Leif Jönsson
Gunnar Norle
Sven Boija
Anders Lindgren

38

28
25
23
23
20

14
14
12
11

Lennart Borgström
10
Gösta Carlson
6
Jan Olsson
5
Bengt Törnblad
5
Ingemar Bennioh-Björkman 2
Putte Lindell
2
Ulf Palmgren
2
Astor Holgersson
1
Börje Andersson
1
Ingvar Kanth
1

V"ål mött
styrelsen

Öl ooh kaffe finnes·, smörgås måste
beställas senast tisdag genom
Lennart Landström tel.
bost. 60 57 94 el. arb. 08.15-16.45
22 44 20

J A Z Z

S OCI E TY

Det är dags igen för en träff i Jazz Society. Den här gången blir
vårt möte den 9 ektober, som är en torsdag, och lokalen är liksom
förra gången mysiga "Mysingen", Adolf l!'redriks Kyrkagata 1. Vi börjar klockan 19.15, men om Du kommer sent och porten är låst, går det
bra att påkalla uppmärksamhet genom att knacka på fönstret till vänster om porten.
Sä här kommer kvällens program att gestalta sig:
ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
B RICH AND HAPPY

uppmanar oss Anders Kling.

SERIEFRÅGEsPORT
2:a omgången.

Julius Jacobsen ställer frågorna.

SVÄNG PÅ OLIKA SÄTT

Jan Olsson presenterar skivor vid
sidan av allfarvägen.

Smörgås
Mellanöl, burk
Wienerbröd
Bulle
Kaka

Resultat av seriefrågesport
1: a omgången.

2:50

1:55
-:55
-:40
-:20

Detta är prislistan på vad som
anskaffas till fikapausen. Men
det är viktigt att Du lämnat
besked om Du kommer och vad Du
vill beställa. Ring därför till
Fletcher senast onsdag eftermiddag
(telefon 23 83 00, ank. 141,
Hr. Arne Hanson), (Hem 99 45 39).
Skulle Du ha svårt att bestämma
i förväg om Du får möjlighet att
komma, kan Du anskaffa Din förtäring
på väg till mötet i någon affär.
Du kan inte påräkna att det finns
något extra till oanmälda mötesdeltagare.

And~rs Kling
Flateher Hanson
Ralph Blomqvist
Sven-Erik Lindgren
Lennart Landström
Sven Boija
Bertil Lyttkens
Gunnar Nor ee
Lennart Borgström
Leif J önsson
Gösta Carlson
Jan Olsson
Anders Lindgren
Ingemar Bennieh-Björkman
Putte Lindell

Väl mött nästa
Jazz Society
styrelsen

a_o
19
18
13
12
12
11
1O

6
5
4
3
3
2
2

AZZ SOCIETY
Vi samlas till möte i klubblokalen MYSINGEN
Torsdagen den 20 november kl. 19.1'5
Adolf Fredriks Kyrkagata 1

Veg-etvb-l>lal Guiftea oqtMJ8M
'1'01114t-lv1uJ! Bibby beGM!
HortJ,.Matl Ctlbi>Gge!
Y or~ ctJbi>Gge!

Ställning efter 3 omg. i frågesporten
Ralph Blomqvist
Fletcher Hansson
Lennart Landström
Sven-Erik Lindgren
Bertil Lyttkens
Anders Tiing
Sven Bo..i ja
Leif Jönsson
Anders Lindgren
Gunnar Noree

•

40
38
35

33
32
2U

19
18
16
14

Lennart Borgström
12
Börje Andersson
8
Gösta Carlson
7
Ingemar Bennieh-Björkman 7
Jan Olsson
5
Bengt Törnblad
5
Putte Lindell
2
Ulf Palmgren
2
Aster Holgersson
1
Ingvar Kanth
1

P R OGRAM
1 Bopmusik presenteras av Jan Olsson
2 Frågesport av Björn Jansson

3 Aktuellt om konserten med Miles Davis
och Cecil Taylor
Sven Boija med skivillustrationer

Väl mött
styrelsen

AZZ SOCIETY
Vi träffas ~dr säsongens sista möte
i MYSINGEN Adolf Fredriks Kyrkogata 1
Onsdap;en den 10 december kl. 19.15

PROGRAM
1 Helt ny svensk jazz på LP
2 Lars Hansson serverar "julnött er"
3 Ingvar Kanth presenterar västkustjazz

Ställning efter 4 omg. i frågesporten
Gösta Carlson
13
Ralph Blomqvist
55
Jan Olsson
11
Flateher Hansson 55
Ingemar Bennioh-Björkman10
Lennart Landström 35
Sven-Erik Lindgren 33
10
Lars Hansson
Bert i l Lyttkens
32
Börje Andersson
9
Sven Boija
23
Julius Jacobsen
8
Anders Kling
20
Astor Holgersson
8
Leif Jönsson
18
Bengt Törnblad
8
Ingvar Kanth
4
Gunnar Nor&e
17
Anders Lindgren
16
Patte Lindell
2
Ulf Palmgren
2
Lennart Borgström 15

Väl mött
styrelsen

AZZ SOCIETY
Det är dags att återigen samlas, för
vårsäsongens första möte i Mysingen
Adolf Fredriks

Kyrkog~ta

Tisdaeen den 20

1

~~nuari

kl. 19.15
Keep a'knockin' baLt you can't come in
l hear yw knockin', but you can't come in.

PROI1RAM

•

1 Di~kUBRion on \l'~ts ,iä.zzriksdag, som hålles i Stockholm
2 Sven-Erik Lhd.r;ren spelar och pratar om några skivor ur

sitt diskotek

3 Frågesport avRalph Cederqvist f't'ån Cln'b 78
4 J rnÅn q_v tid, ytter] ig;J.re en

prop;rampun~t

efter 5 omg. i fråf:esporten
Ralph Blomqvist
Lennart Borgström
73
Fletcher Hansson
Börje Björnberg
55
Lennart Landström 41
In~emar Bennieh-Björkman
Gösta Carlson
Sven-Erik Linderen 3Q
Sven Boi,ia
Lars Hansson
38
,Tul ius Jacobsen
Bertil Lyttkens
32
Anders Kling
20
Astor Holgersson
Anders Lindgren
Bengt. Törnblad
19
Leif .Jönsson
18
l np,':ar Krmth
Gunnar Nor~e
Putte Lindell
17
Jan Olsson
Ulf Palm~n
17
~Hällning

Vål mött
styrelsen

Chicago, Ch.icago,

That toddlin' toddlut' tot:.m
Chicago, Ch1cago

l'll show y01t around
CHICAc,-J

15
15
13
13
10
8
8
8
7
2

2

AZZ SOCIETY
Vi träffas ånyo i MYSINGEN
Tisdagen den 10 februari kl. 19.15
Adolf Fredriks Kyrkogata 1
Kom i tid, vi börjar med frågesporten

•

PROGRAM

Kvällens program inleds av Ingvar Kanth, som håller
frågesporten. Resten av kvällen ägnas åt jazzen under 60-talet. Lennart Östberg leder diskussionen
tillsammans med en panel. Du kan gärna ta med dig
någon skiva själv.

ställning efter 6 omg. i frågesporten

•

Ralph Blomqvist
Fletcher Hansson
Sven-Erik Lindgren
Lennart Landström
Sven Boija
Leif Jönsson
Bertil Lyttkens
Anders Kling
Bo Scherman
Anders Lindgren
Gösta Carlson
Ingvar Kanth

97
77
49
48
43

39
32

30
26

24

21
19

Börje Björnberg

17

Gmmar Noree

17
17
15

J'an Olsson
Lennart Borgström
Ingemar Bennieh-Björkman
Astor Holgersson
Lars rumsson
Julius Jacobsen
Bengt Törnblad
Putte Lindell
Ulf Palmgren

Vål mött
styrelsen

13
11

10
8
8
2
2

J A Z Z

S OC I E T Y

Träff tisdag den 24 mars 1970
kl 19.15 i Mysingen

Adolf Fredrtls

Kyrkagata 1.

P r

o

g

r

a

m.

Frågesportprogram av Jmlius Jacobsen
"A date with Duke"

Tommy Ladnier

av Lennart Landström

av Bo Scherman

Rapport om ställningen i frågesportligan efter 8:e omgången utgår

•

p.g. av ett tekniskt missöde •
Väl mött!

S T YRE LS E N

P.S.
Det brådskar nu med terminsavgifterna! Du som fått ett inbetalningskort
med denna kallelse - före denna månads utgång måste kassören ha erhållit
samtliga avgifter!
Du åter, som av någon anledning finner att Du ej kffidmsponera någon tid för
Jazz Society inom överskådlig tid och av det skälet ej avser att göra någon
inbetalning nu - sätt Dig gärna i förbindelse med Gästa Carlsson telefon
88 26 57 efter kl 19.00 så kan ni kanske klara ut frågan om Ditt fortsatta
medlemsska p.

UPPROP!
Arne "Fletcher"

Hansson fyller 5§

den 31 mars. Medlemmar i J.S. , som vill

vara med på en present till vår värderade ordförande

ombedes omgående ringa

Gösta Carlsson (telefon som ovan). Pengar för ändamålet skall sättas in på
postgiro 40 41 56, Eivor Carlsson, Skärholmen.

AZZ SOCIETY
På tisdag, den 3 mars kl. 19.15
ses vi i MYSINGEN
Adolf Fredriks Kyrkagata 1
Kom i tid vi

börj~

med frågesporten

Let her go, let h.er go, God blea-9 her!
WhereveT she may be,
She m.ay roam the whole world over
She'U never find a sweet man like me ..
ST. JAMES INFIRMAilY

PROGRAM

Kvällens program inleds med att Jan Olsson håller
frågesporten. Sedan fortsätter vi med jazzen under
60-talet, som vi e j hann avsluta :r'årra gången. T'a
gärna med dig någon skiva själv.

-· ----ställning -efter 1 omge i-frågesporten
Ralph Blomqvist
Ingvar Kanth
115
Gunnar Noree
Fletcher Hansson
86
Jan Olsson
Sven-Erik Lindgren 56
Lennart
Borgström
Lennart Landström
56
Sven Boija
In~emar
Bennieh-Björkman
46
Leif Jönsson
Astor
Holgersson
39
Lars Hansson
Bertil Lyttkens
33
Anders Kling
Julius Jacobsen
30
Bo Soherman
26
Bengt Törnblad
26
Anders Lindgren
Putte Lindell
Gösta Carlson
Ulf Palmgren
21
Bör·je Björnberg
20
Dag Walter

V"ål mött
styrelsen

19
17
17
15
13

11
10
8
8
6
2
2

AZZ SOCIETY
Vi träffas återigen i Mysingen
Adolf Fredriks

Kyrko~Sata

1

Tisdag-en den 21 april
Kl. 19.15

1 Det var en

• • • Lennart stenbeck minns
2 F'rn.gesport av Ralph Cederqvist
< Bo Schermnn avslutar sitt kåseri om Tommy Ladnier
~qn~

ställning efter

•

Ralph Blomqvist
153
Fletcher Hansson
105
Lennart landström
79
Sven Boija
59
Sven-Erik Lindgren 56
Bertil Lyttkens
56
1\nders Kling
46
Bo Scherman
44
Leif' Jönsson
39
Anders Lindgren
34
Lennart Borgström
27
Gösta Carlson
21

Q
/

omg. i frågesporten
Bör,;e Björnberg
Ingvar Kanth
Gunnar Nor~e
Jan Olsson
Lars Resberg
Ingemar Bennieh-Björkman
Astor Holgersson
Lars Hn.nsson
,Tul ius Jacobsen
Bengt Törnblad
Putte Lindell
Dag Walter

Väl mött
styrelsen

20
19
17
17
15
13
11
10
8

8
6
2

-~

AZZ SOCIETY
Samling för vårsäsongens sista möte
Mysingen, Adolf Fredriks Kyrkagata 1
Torsd~gen

14 maj kl. 19.15
from my tcindow,
Quit scratchin' on my screen.

Go way

PROG'R.A:M

Y ou're a dirty mistreater,

l know ju.st what you mean.

•
•

1 Fletcher kåserar
2 Finalomgång i frågesporten
3 Blindfald-test av Lennart Östberg

Well, Mama she don't 'low me
To fool around an night long.
Now l ma y look like I'm crazy -

But l do know right from wrong.
DROP DOWN MAMA

Sttällning e:f'ter 10 omg• i frågesporten
28
Hörje Björnberg
170
Ralph! Blomqvist
Lennart Borgström
2T
Fletcher Hansson 122
erormar Nor&e
23
Lenn~rt Landström 89
Jan Olsson
Sven Boija
83
17'
Astor Holgersson
Bo Scherman
7'6
1T
Sven-Erik Lindgren 71
Lars Resberg
15
Bert i l Lyttkens
69
Ingemar Bennieh-Björkman 13
Anders Kling
46
10
Lars Hansson
JUlius Jacobsen
8
Anders Lindgren
43
1eir Jonsson ·
39
:Bengt Törnblad
8
Ingvar Kanth
33
Putte Lindell
6
2
Gösta Carlson
32
Dag Walter

Några nötter, att knäcka med hälsning från Sven Boija
VÅGRÄTT
l Pianist som armbågat sig fram
4 Basist med John Coltrane
7 (tp) 9 (tp) 11 •• Touff
12 med B~own/Roach
15 "Mother of the blues"
17 (vo) 18 (g) 19 •••• Spann
22 Allan R••• s 23 Nat (co)
24 Basist med Lennie Tristana
25, 27 med Basie (ts) 28 (as)
31 RCA LPV-519 "The be-bop ••• "
32 (b) 34 "baby" 37 Blå-gul ts.
LODRÄ'rT

l O.P. 2 Bassaxofonist
3 ..• Red (Rufus Perryman)
4 Basist med A. Blakey 5 (as)
6 (as) svensk 8 i "Hot five"
10 •••• Cavanaugh 13 (vo) med Max
14 "Fathead" 16 Trummy 17 (p)
20 (p) 21 (arr) 22 "Sleepy John"
24 "April •• Paris" 26 (b) m. Kenton
29 Tillsammans med Roy Kral
30 "··· to Charlie Parker" (Byard)
33 •• ot Sim~ 35 (ts,arr)
36 "Oop-pop a •• " (Gillespie)

AZZ SOCIETY

Tisdagen den 15 september 1970 är det dags för höstens
första möte, som vanligt träffas vid i Skandias lokal på

•
•

Adolf Fredriks kyrkogata 1, kl. 19.15 •
Program
Marianne Holgersson spelar och talar om en ny skiva av
Joe Newman.
Frågesport, Ralph Blomqvist
Intryck från Moldefestivalen redovisas av några som
var där.

Några atompiga låtar med Getz presenteras av Jan Olsson.

•
•

Välkomna

styrelsen

The boys who meet on Randolph street
An art-forsaken mob,
Do 110t talk Bi:& or fancy lieb They're praying for a job ...
R..umoLPH Sn.u;r

S OCI E TY
Klubben med de 25-åriga anorna
J A Z Z

KALLELSE
till klubbmöte å "Mysingen" tisdagen den 27 oktober 1970
vid 19-tiden.
Vi hade tänkt oss följande program utan någon inbördes
ordning:
stadfästande av styrelsevalet
"Toby" Hardwick(e) in memoriam.

Ett program av Bo Scherman

"Cool and hot med the Sound". En presentation av Jan Olsson
Musikfrågesport (på mångas begäran) under ledning av Ingvar Kanth
Kaffe med bröd jämte öldrickning.

Värdfolk:

M och A Holgersson

För övrigt påminnes om vårt jubileum på "Gamlingen" fredagen den
13 november 1970.

Ingen behöver vara rädd att komma!

vidskeplighet över bord!

Du snarast*

Du är hjärtligt välkommen, särskilt om

anmäler Dig till Marianne och Astor Holgersson samt

"Fletcher"Hanson.

*

p g a lokaltekniska skäl.
VÄL MÖTT!
styrelsen
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Vi hoppa~ tA trätta oAv&l 6&ml& eom ~a me4le"mar
1 v~r jub1l8rnnde jazzklubb, och vi skUlle cä~a
vil~a Ateruppliva vdra JL~~eeaione rr~n den sa~la
tiaen på Stureborgen. Du aoa spelar n~~ot inotru•
~ent, tag med det och sitt in ·~ fttund aod n~eon
av de crupper vi· hoppas fl hHra under kvällen.
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Klubben som inlett sitt
andra kvartssekel.

Och denna andra 25-årsperiod börjar vi med att avsluta
höstterminen nittonhundrasjutti• med ett klubbmöte på
Mysingen tisdagen den 8 december •. Vi börjar väl 19.15
som vanligt.
På pr•grarnrnet står en frågesport arrangerad av Ingvar Kanth.
Jan Olssen presenterar •ch intervjuar eengaspelaren
Reeaep Kwaku Baah från Ghana, tch det kan hända ha.n
har med sig någonting att slå på.
Vidare presenterar L9nnart Öatberg
den strida skivfloden.
Väl mött.

JAZZ SOCIETY

~ågo~ting ~tt

ur

AZZ SOCIETY

Vi ber dej uppmärksamma att klubbens nästa möte

•

äger rum tisdas!n den 8 december 1970, alltså
~

som

tidigare uppgivits den 24 november .

Kallelse med nästa program kommer inom kort .

V"ålkomme•

stYTelsen

JAZZ SOCIETY
25 ÅR

Dags för säsongens första sammankomst, som inträffar tisdagen
den 19 januari 1971 mellan kl 19.00 och 19 30 i "Mysingens"
lokaler på Adolf Fredriks Kyrkogata.

Efter de gångna helgernas

materialism kan det ju för omväxlings skull vara skönt med litet
andlig spis. och vi har tänkt oss menun enligt följande:
Förrätt

Mal Waldron och Duke Jordan - två pianister
i belysning av Sven Boija

Varmrätt

Frågesport

Dessert

Tenorspel en masse.

Alltså:

a la

Julius
Kock:

Ralph Blomquist

Väl bekomme!
VÄLKOMMEN!
STYRELSEN

JAZZ SOCIETY

25 ÅR

Ärade medlem!
Nästa klubbmöte avhålles tisdagen den 9 februari 1971
som vanligt i ''Hysingens" lokaler med avspark mellan
kl 19.00 och 19.30.
Program:

l.

l:a halvlek:

2.

Halvtidspaus:

Sven(Boija)bjuder på Frågesport.

3.

2:a halvlek:

Kvinnlig (~oll-?)artist under 30-~·
l et. Introduktör: Ingvar (Kant~~

VÄL

"Mekaniskt och elektriskt blåsväder
av olika slag". För denna punkt
med den något mystiska titeln svarar Anders (Kling).

M Ö T T

STYRELSEN

)\..

,•

-b.:,~~~~,--~·-·--
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--
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JAZZ SOCIE'l'Y

25 ÅR

Ärade Mediem !
Nästa sammant r äffande kommer att äga rum
tisdagen den JO mars 1971, kl 19 . 00 - 19 . 30
i mysiga "Mysingen", och då får Du vara med om fö ljande :
1.

Ingvar Kanth fort s ätter att tala om sin kvinnliga
favori tvokalissa (han kan tydligen inte finna ord
nog!) ,

2.

Frågesporten bandhas den här gången av Janne Olsson
(välkommen åter ! ) , lättare än förra gångenf får vi
hoppas. !
och

3.

En ny serie om ett par program startar, nämli gen
av Sven Boija och Anders Kling , som gett sig 17
på att vi om några gånger ska vara fullpropp:de
med fakt~ch'good music" av den " sköne" arr: ngören
och kompositören Tad(d) Dameron.

VÄL BEKOMME !

VÄLKOMMEN !

S T YRE LS E N

2.

JAZZ SOCIETY

25 ÅR

Ärade M~dlera!
Tisdagen den 2 mars 1971 är en kväll att lägga på
minnet, för då samlas medlemmarna i den ärevördiga
klubben "Jazz Society" på den trevliga f d puben
"Mysingen."

Tids

n.

19.00 - 19.30.

När det värsta sorlet lagt sig, finns möjlighet att
avnjuta (?) trenne programpunkter, allt till medlemmarnas fromma, nämligens
l.

Bo Scherman har fått tag (genom någon av sina

"skummai' förbindelser) på. ett sound-track från
en aktuell jazzfilm, "L'"'aventure de Jazz" och
låter oss bli delaktiga i välljudet.
2.

Ingvar Kanth, den oförbätterlige kvinnovännen,
talar lovordande om en sångerska med rötter från
30-talet, vilken gjort ett outplånligt intryck
på honom (på oss också,kan vi försäkra!).

3.

Bedvanlig frågesport, denna gång av "Fletcher"
med idel lätta uppgifter att lösa.

Alltsås

Väl mött, som vanligt!

STYRELSEN

---------

JAZZ SOCIETY
25 ÅR.

., .

Hum, nej jag menar H Ä M,
~ v s HÖGT ÄRADE MEDLEM!
p

;:

Tisdagen den 27 april 1971 mellan kl 19.00_(ungefär)
och 23.00 avhåller klubben sitt näst sista (?) möte
för säsongen.
med.

Lokalen är känd av alla, som följer

,[:'
.

•

~\

Anders Kling och Sven Boija gav oss mersmak förra
gången av Tad(d) Dameron, ooh i akt och mening att
villfara många medlemmars önskemål har herrarna
varit älskvärda nog att ytterligare dela med sig
av sitt rika vetande angående denne eminente arrangör. och kompositör.

''

'

[•

Frågesporten, den populäraste programpunkten vid
jazzmötena, vågar jag säga,

le~s

denna gång av den ·

alltid lik~ välkomne 78-. (åriga, höll jag på att

(

skriva!) medlemmen Ralph·Cederquist, mästare i att

!

hitta på infernaliska spörsmål.

!\

~1
'

Så kommer då efter något dröjemAl·det efterlängtade
collaget "Ett jazzevenemang på Cirkus 1925", sammanotull t av parhäntarna Bertil (Lyttkens) och Boose
(Scherman). Ett unikt apropå, skulle vi tro.
HÄM!
Varde välkommen!

STYRELSEN

..:

JAZZ SOCIETY
25 ÅR

Människan är som bekant ombytlig till sin natur.
Jazz Society är väl inga undantag.

Vi i

För att i någon mån

tillgodose detta behov har vi tänkt oss nästa träff utformad på ett litet annorlunda sätt än de gängse klubbövningarna.
~l

Det har nämligen kommit till vår kännedom, att det s k
symfoniska storbandet, beatående av medlemmar i Stockholmsfilharmonin, Hovkapellet och Sveriges Radios Symfoniorkester,
skall jazzkonsertera i Handens bibliotek tisdagen den 25 maj
1971 kl 20.00 e.m.
Den, som känner sig manad att lyssna på ett bra svenskt storband, uppmanas sätta sig i förbindelse med någon klubbmedlem,
som veterligt är bilägare, och på så sätt förflytta sig
platsen för skeendet.

till

Den, som av en eller annan anlednfng

är tvungen att ta sig ut till Handen på annat sätt, tillrådes
använda ett

ko~alt

fortskaffningsmedel, i detta fall buss

från Götgatan - Ringvägen.

Två möjligheter finns, nämligen

linje 2 från Ringvägen 117 med avgång kl. 19.05 (Södertörnsbuss) och
linje 741 från Ölandsgatan "
Resan tar 20-25 min.

"

kl. 19.00 (SL).

För de bilburna torde en avresetid från

Stockholm omkring 19.15 vara att rekommendera.
Vi hoppas på en mangrann anslutning och önskar ett "VÄL MÖTT!"
styrelsen

P.S.

Efter konserten finns möjlighet att avrunda kvällen med
ett besök på Värdshuset, där tillfälle gives dels till
inmundigande av exempelvis en "macka" med tillhörande
dryckjom, dels till, som vi hoppas, givande samtal med
"spelemännen".
D.S.

•

JAZZ SOCIETY

25 ÅR

Så är det då dags för säsongms sista sammankomst , och

den här gången återgår vi till den ordinarie lokalen ,
MYSINGEN, efter att förra gången ha "botaniserat" bland
böckerna i Handens bibliotek (glädjande många medlemmar
hade hörsammat kallelsen att för ovanlighetens skull få
l yssna till "symfonimusik" - trots det dåliga vädret!) .
Som sagt, lokal MYSINGEN, tid som vanligt mellan 19 . 00
och 19 . 30.
Alltså:

Ja, det var så sant :

dagen bör ju nämnas l

tisdagen den 15 juni.

Vi bjuds på följande (utan någon som helst ordningsföljd):
Bo Scherman:

Frågesport , svår som vanligt?

Bertil Lyttkens :

Jan Olssons

med och av Paul Gonsalvez, en av
"ellingtoniternas" " must"-musiker.

~usik

"Have Big Bands Come Back"(to sta,y; progr.
makarens fråga)? En presentation av de
senaste årens storband .

Vi har även fått ett halvt löfte av Lennart Östberg, den
trägne, om en programsnutt , dock ännu orubricerad.

;,n

till alut som vanligt:

VÄL MÖTT!

S'I'YRELSEN

SOCIETY
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SOCIETY

MOVIES AND MUSIC

Vi bjuder icke på rörliga bilder, men Jan Olsson, vår utomordentlige f.d . sekreterare, har lovat ta oss med till filmens
eller rättare sagt filmmusikens värld. Det kommer att röra sig
om svängi~a tongångar från celluloidens remsor, var så säker!

"Ung man med trumpet(are) " är en filmtitel, som för tankarna
till nästa nummer på programmet: Anders Lindgren presenterar
Bunny Berigan - en lirare med sting!

Bosse Scherman prövar våra skarpsinnen, kom-i-håg och våra
tummar med fru Fortuna. För att tala rent ut: Jazzfrågesport
alltså!

Öl, kaffe och bullar tillhandahålles som vanligt till ytterst
facila priser.

MYSINGEN är lokalen, tisdagen den 31/10 1972, tiden 19,15.
VÄLKOMNA!

SOCIETY
~!YSINGEN

den 21/ll 1972 kl. 19.15 är alla välkomna!

§TffiiANGA§PJEIL
.

.

.

I väntan på skatteåterbäringen med åtfölj ande P.laceringsbekymmer
presenterar Bosse Scherman och Lennart östberg~ett par lirare
från Detroit resp. Englewood:
13

L
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E

BAR DU l1ÖRT DEN FÖRUT?
Bengt Ullstrand var som en muss la när vår utsände medarbetare
för,sökte fiska ur honom temat för kvällens frågesport. "Stenkakor
och LP" väste han motvilligt ur ena mungipan. Inget annat att göra
alltså än att dra sig tillbaka till skivarkivet och diskografierna#
All t kan hända!

BANDET GAR!
Skiv- od1 skidentusiasten Lennart Landström har många strängar på
sin lyra. llan brukar låta sina "jazzband" spränga tystnaden i den
svenska fjällvärlden och går i dessa trakter under namnet Duke
Fjällington. Ikväll får vi lyssna på några av Lennarts sköna inspelningar. Strike up the band!

VECKANS SKIVA
Om Du har någon intressant skiva, som Du gärna vill låta flera av
oss njuta av, så glöm inte att ta med plattan till kvällens övningar!

JAZZFIL~IER

PA CLUB 78

Fredagen den 24/ll 1972 kl. 19.30 inbjuder Club 78 till en helafton
på Tantogården med visning av jazzfilmer av vilka en del aldrig
tidigare visats i Sverige. Entreavgift: 5 kr.

~känd från TV.
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Bosse Scherman och Lennart Östberg f~ll offer fBr tidsbristen
senast det bec;av sig, men nu är det klippt. ~ady and Gentlemen,
vi lwr n~jet presentera: Slim Gaillard och Slam Ste1vart!

INGEI1 JUL UTAN JULIUS!
lied l i te t <:mnorlunc1a stavnine; kunde cietta mycket vbil ha vari t
en slogan f~r Liljeholoen. Fel sp~r emellertid! Julius, fr~n
v&rt yadiGe naholand, har i st~llet julnBtter som brukar vara
svt~rkni:ickta och d~irf~r hoppas nog en och annan, Att det g<~.r upp
ett eller helst flera ljus, nUr han satt fart pA. skivtallriken.

•
•

AGTOR SPETSAR TILL!
Som framg~'ht av dae;spres,.:;en har Twilfi t beslutat spetsa till
trik~n. Jazz Society vill e;ivetvis inte vara s~mre och d~rf~r
J:omr,:er v!lr e;amle ciftblnnd;>re Aster - Cllda.st if~rd triktter
utan .skychlsni'it - att spetsa till kviUlens gl~gg. ::!:t t fall f~r
J3j(irn Cillbere;? Tja, den som lever får se!

VECICI\N.S SIGVA
GlBm inte att plocka fram n&e;on av Dina rariteter eller intressanta nyheter Ul' sl;:i varld vet o.ch forsla den u ed till I:ysine;en
d~ir en st~rre sk.?ra hunsrar efter att få njuta av godbitarna.

f~IIDAGEN - obs! dacen - den 18/12 kl 19.15 träffas vi!
HYSII!G'GN, Gata Adolf Fredriks Kyrka var adressen som vanligt.

JAZZ SOCIETY - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nu du
är det dags igen!

Vi gör en rivstart och har följande superfenomenala program
att erbjuda:

new york
Bosse Scherman har varit i New York minsann. På Newport Jazz Festival. Han
kommer att berätta och spela band - från ort och stä! le! Det du!

kinda dukish
Vår eminente president, herr Bertil Lyttkens, skal l
på al !män begäran (från tre man) damma av några gamla dyrgripar och spela Ellington på annorlunda vis.
Vågar vi hoppas på Calle Jularbos version av "Take
tbe A-train"?

iulius
med efternamnet Jacobsen skal l utsätta oss för kluriga spörsmål.
Så se till att du pluggar matrisnummer!

•

dessutom
bl i r det förstås kaffe, öl och trevligt säl !skap.
Därför vi l l vi att just du kommer!

MYSINGEN SOM VANLIGT FÖRSTAS. TISDAGEN DEN 5 SEPTEMBER KL 19. 15.
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'1 ISDAGBN DEN 29 FEBRUARI 1972
Lokal: Mysingen (Som vanligt)
Tid: 19.30 (Också som vanligt)
1

på annorlunda vis skall det bli igen.
Den h~r gången tir det Sven Boija som
bjuder.
SON
med förnamnet Harry, eller "sweets"
som han brukar kallas, porträtteras
a v Lars Walter.
~DI

C~D~HQVIGT

Ur ett i jazzsammanhang åtminstone
internationellt sett något mindre
känt efternamn än Ellington och Edison. Men pä lokalplanet är han världsberömd för sina exellenta frågesporter.
I kväll utsätter han oss för ännu en.

'

s·r ÄLLNING.SN I
1. Anders Kling
2. Jan Olsson
3. Bo Scherman
4 . Anders Linderen
Rune HDllberg
5.
,o. Julius Jacobsen
Bertil Lyttkens
8. Lennart Landström
9 • Bengt Ullstrand
10. Gunnar No re e
11 . Sven-Erik Lindgren

75
70
69
52
51
47
47
43
36
34
31

SBRIEFRÄG~StORT~N:

12. Sven Bo i ja
I Bennieh-Björkman
1 4 • Yngve VIallin
1 5 . A stor Holgersson
1 6 . 1~ke Andersson
Ingvar Kant h
18. Ebbe I3erntsson
George Vernon
20. Lars Hansson
21. Leif Jönsson
22. Gösta Carlson

NARIG~ KASSA.FÖRVALTAHE BRINHAR HÖFLIGT
MEN RESOLUT OM VÅHT OVEDERSÄGLIGA ÅLIGGANDE
ATT GALDA VÅR A~lJUr;LLA AFGIFT:

VAR

STAY COOL:

24

24
18
15
10
10
9
9

8
3

1

MENU
för Jazz Society's sammankomst å Mysingen tisdagen den 8 februari 1972

För rätt
.,...
··.

Huvudrätt 1

Huvudrätt 2

Dessert
Kaffe

AUKTION

Ytterligare godbitar på LP ur "Fletchers"
samling pytsas ut. 1 )
Aptitretare: Lennart Östberg
FRÅGESPORT

Källarmästaren själv, Bertil Lyttkens, h?X
ställ t samman denna komp(l )ett, som lär . ,
innehålla många intressanta - men rörbryilande - kryddor.
·
·
JASS PÅ 78-0R
Finsmakaren Lennart Östberg har grävt fram
en del kulinariska delikatesser, som på
intet sätt, trots lång lagringstid, förlorat i kvalitet och arom.
KINDA DUKISH
Desserten är tillredd av amatörkocken
Jan Olsson. Anrättningen har "legat till
sig' sedan förra gången, men förmodas
smaka väl trots detta.
Kaffe serveras som vanligt av v~ rörtjusande värdinna, Miss Marianne.

ÄRADE GÄSTER GÖRES OBSERVANTA PÅ ATT RÄTTERNA I OVANSTÅENDE MENU KAN KOMMA' ATT
SEINERAS I ANN~ ORDNING ÄN DEN ANGIVNA.

Smörgåsnisse
1) 78-orna går på Club 78 11.2

1S.1

1\.l.

19.1®

TRADITION OCH MODEHNISM (New OrleDJls - ~i Musik): Luftakrobaten Lennart stenbäck swingar sig fram och åter i tiden med samma excellens
och facilitet som en trapetskonstnär vid Ringling Bros.
Det enastående artistparet COUNT BASIEVASTOR HOLGERSSON bjuder på några
nummer med fart, flykt och elegans. Ett inslag av högsta internationella
klass.
Den beryktade clownen JAN OLSSON presenterar några fenomenala härmapor
i ett inslag betitlat "Kinda Dukish" (obs. ej "Kinda Monkish"). Superba förvandlingsnummer utlovas.
"Mannen som vet all t" - BOSSE SOBERMAN - utsätter auditoriet _f"ör of"årskämda, men roande, frågor och prövar dess jazzomanistiska superbitet.
Han uppträder helt utan skyddsnät.
STÄLLNINGEN I LIGAN
l. Bo Scherm.an
2. Anders Kling
3. Rune Hallberg
4. Jan Olsson
5. Bertil Lyttkens
6. Anders Lindgren
7. Julius Jacobsen
s. Gunnar Nor~e
Lennart Landström
Bengt Ullstrand
11. Sven-Erik Lindgren

69
53

44
43

35
30
28

20
20
20
16

12. Sven Boija

13. Astor Holgersson
14. Ingvar Kanth
he Andersson
- 16. Yngve Wallin
17. Lars Hansson
I Bennieh-Björkman
19. Ralph Cederqvist
20. Leif Jönsson
21. Ebbe Berndtason
22. Gösta Carlsson

15
11
lO
lO
9
8
8
6

3
2
l

ZZ SOCIETY
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itU.~liC):;:::

":!!"'le te hel~' s" r;ao.la 1?skivor au~tioneras ut.
fjrr~ttare: L C~tberg

•

6

d v s vännen Astor H skall snacb1 oo en o.v sina
favoriter - ~ill
BCJ a i e frr:.n ;.~a n,::: iJ ~
o c i-:c.r.
o
v

o

skall de.tbli soD vanligt. Denna ';C.nc;
lir den ko~~onersd o.v herrcr Lind~ren,
"d.y. och d.il.

o
o

o
~LLL;G:20~1IA

o

.

pi3. annorlunda vis sl::all
det bli i ett insla~ son
Anders ~lin~ kallat ~~1lington by non-~lling
tonians.

Cl

,

o

•
•

0

0

i-l.:',_ t att l:allelsen {.r lite
sen - sjukdoo tir anledninr: e n.

c::

,

zz

dexterous and gentle. The tips of the left hand
have to be as sensitive as a burglar to feel and
execute the vibrato. The first two fingers of
the right hand must be brutes to sustain the
punishment they have to take. McBee's intonation is exceptional. His pulse is like that
of an African master drummer, florid and
assertive. H e leaps over the strings and finds

SOCIETY
3'lli~i.~~_/;\l.J

MYSINGEN

Tisdagen
den

16
Noit(to.ber

kl. 19.15

;::;:~§!::=:;::;:;::;::;::;:::=:=:=:=:=:;-

, TODAY'S MUSIC!

•

:Fri.AGJESPOLI.T
Denna gäng - li~som
tidigare - skall vi
utsättas för underfundiRa spörsm~l.
Vännen Gösta "Hot
Lips" Carlsson har
sa ;.,:'can.stLi.lJt de nusi Laliska probleE1en.
O
O
D
D

D
D
D
D
D
O
D
D
O
D
D
D
D
D

Wm. Fowler: Guitar PoHerns for Improvisation .... S ...00
Geo. lussell: Lydian Chromotic Concept .......... S 18.50
Henry Mancini: Sounds & Scores H- 3 L.PS) ........ $l 2.50
Dan licigliano: Popular & Jazz Harmony .. ,, ..... $ 7.95
Russ Gan: la: Pro Arranger/Composer .... , ....... $ 6.00
Chas. Colin: Encyclopedia of Scales .............. $12.50
Jerry Coker: Po"ernJ for Jazz ....... , . , ..... , ... $12.50
Geo'le Cole (arr): Solo Bag forAute ............. $ 2.50
1.1. King: Blue• Guitor .. ,,,,, ... , .... , .. ,,., ... $ 2.50

Gunthor Schullor: Early Jazz .................... $10.50

Gary Burton: lntroduction to Jazz Vibet .......... $ 3.00
Gary &urton: Solo . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... $ 2.50
Gary Burton: Four Mollet Studiet ...• , ............ $ 3.50
Joe Morello: Rudimental Jazz .................... $ 2.50
Tom Davis: Practical Anolysi• of lndependence .... $ 2.50
Oliver Nelson: Po"erns for Saxophone ... , .•..... $ 7.50
Yusef Lateef: Flute Book of the Blue• .•. , ...••.... $ 3.50
Lateef: Transcribed Solos for Flute/
. Oboe/Tenor Sax .
. ............. $ 3.00
D Earl Hag•n: Scoring for Film• ..................... $15.00
O Jimmy GuiHre: Jazz Phrasing & lntrepretation
Five seporote books (C, Bb, Eb, Bals, Perc)
each $1.50 ........ Set of five, only ............... $ 6.95
O Delauney: New Hot Oitcogrophy ................ .$ 8.50

Free Pastoge Anywhere on Pr•Poid Orders

30 D DOWN BEAT

1~~_;1~L~B1J

LASSE J?ÄlWLÖF

tir en konstellation vi
hört i o&n7a sammanhang
under ~rens lopp.
Om dess~ eminenta företr~darc för svensk jazz
berättar den likaledes
emir1ente Anders ''Hi:p
ft:an" Kling.
JIMMY RUSHING

Newest, most comprehensive
ever developed-

THE DICK GROVE
IMPROVISATION COURSE
FOR ALL INSTRUMENTS
An all-inclusive and basic correspondence
course that takes you through a complete
modern harmony and theory approach and a
step-by-step application of scale and chord
relationships, mcluding extensive melodic
and rhythmic development. You learn and
improve by listening to, studying and playing
with 30 exciting, carefully conceived rhythm
section and big band records or cassettes.
Created by Dick Grove, one of the top arranger-conductors in tv-lilms-records, the course
!Jso has special programmed exercises starting
with your lirst lesson to give you a sound and
· correct facility with scales and c hords in all
keys.
Course is regularly $7 .SO per lesson (with
accompanying worksheets, which you send in
to be corrected and commented on by Dick).
Now for limited time, special offer:
Send $7.50 and get two complete leuons
(with accompanying worksheets which will
be criticized by Dick, when you return
them)- plus three great learning aids:
minidictionary; set of mythm cards; lnstNmental Facility Guide, plus 12 page
brochure giving le-n by leuon outlina of
entire course.
If you want to see brochure first, send $1.
FIRST PLACE MUSIC PUBLJCATIONS, INC.
Dept: b
12754 Venlura Blvd.

THE YOU AND ME ·THAT USED TO BE-RCA
LSP 4566: The You end Me The t Used To Be; Fine
end Mellow; When l Grow Too Old to Dream; l

Surrender Oear; Linger Awhile; Bei Mir Bist Du
Schoen; My Last Affair; All God's Chillun Got
Rhythm; More Than You Know; Thanksa Million.
Personnel: Rushing, vocal. Tracks 2, 3, 5, 7, 10;
. Ray NanceJ cornet, violin; Zoo! Sims, tenor sax;

Dave
Frlsnberg,
piano, Tracks
arranger;
Milt Hinton,
bass; Mel
Lewis. drums.
1, 6, 8, 11: Budd
Johnson. soprano sax; Al Cohn, tenor sax; same
rhy1hm section. Treeks 4&9: Rushing and Frishberg only.
Rating:*****
This is a lovely record, one that ought to
rate even more than five stars. lt has an
ambience that recalls nothing so much as the
classic Billie Holiday-Teddy Wilson-Lester
Y ou ng collaborations, for it has _the same

Studio City, CA. 91604

:~ -:: •..~~_45,000,000 ~-. . .
.. " RHY·THM PATTERNS
.
Musicmaster

RltyTiiM COMP.,tJTER

l

THE WORLD'li MOST CDMPREHENSJVE
ENCYCLDPEDIA OF RHYTHM!

REVOLUTIONARV ... a completely n - MULTIPLE
OIAL Rhythm Digest-just rotale 6 wheels and the
RHYTHM COMPUTER will automatically show you
over 45 million rhythms in 14 different time signatures. Milllon o of contemporary patta ma you've naver aean or lllought of betoral

Practical! Creatlve! Easy to UBe!
Unbraakable Plaauc

only

$10.95

Foreign (ond Canada) add $1.50

Sen d check or money order to:

s_;c;I(IEFlttG~SPOl1TBN

Dosse Scheruan
Jan Olsson
Bertil Lyttkens
Anders Kling
Anders Lindgren
Julius Jacobsen
Lennart Landström
2engt Ullstrand
Huae Hallberg
Sven Boi~a
Ingvar Kanth
Åke ·Andersson
Gunnar Nor~e
La r s Hä n .s s o n
Ralph Cederqvist
Sven-Erik Lindgren
Astor Holgersson
Leif Jönsson
I Bennieh-Björkman
Bbbe Berndtsson
Gösta Carlsson

MUSICMASTERS PUBLICATIONS,INC.

42

DepL D-1, 1150 Broadway
New York, N, Y. 10011

28

25

24
22
20

17
16
16
12
10
10

O
8
6
6
3
3
2
2
1

Programkommitt~en·

har utlovat även en
tredje programpuknt
men av nägon anledning vill den
inte tala om vad
det blir.
Under alla omständi~heter sknll det
bli något tint:
Och det blir det
säkert.
down beat Keyboard Special
dalad Oct. 28-on aale Oct. 14

TISDAGEN DEN 19:E OKTOBER KL 19.15
träffas vi igen, alla vi älskare av the real music". Platsen är
den gamla vanliga - Mysingen.
11

Programmet ser ut som följer:
1. Lasse Walter- Dodo Marmarosa. Den ene berättar om, och
spelar verk av, den andre. Ni får själva gissa vem som
gör vad.
2. Frågesport med studs presenteras av Jakobsbergs egen
Willis Connover, Ingvar Kanth.
3. "Jazz Panorama" heter ett prog~am av Bosse Scherman.
Törs vi gissa att vi kommer att få höra en del i§känt
pirat-material?
11

11

STÄLLNING I SERIEFRAGESPORTEN EFTER TVA OMGANGAR:
Bo Scherman
Jan Olsson
Anders Kling
Julius Jacobsen
Bertil LUttkens
Anders Lindgren
Bengt Ullstrand
Lennart Landström
Rune Hallberg
Ingvar Kanth
Sven Boija
Gunnar Noree
Ralph Cederqvist
Ake Andersson
Astor Holgersson
Ingemar Bennieh-Björkman
Ebbe Berndtsson
Gösta Carlsson

38
24

21
20

19
16
13
11
11
10
8
8
6
:1

3
2
2
l

Spänningen i såväl topp som botten är ofantlig som
synes. Hur skall detta sluta? Upplev den gräsligt
upphetsande fortsättningen den 19:e~
VÄL MöTT!

•
2. Jan Olsson ber~ttar så ~ott han kan om
n&gra nya svlin~iza storband. Dertittelsen illustreras i blista tall med passande graverade exempel.

3. Anders

Zlin~ har konponerat en av detta
seJcels svö.rro..ste frågesporter. Den som
g~r segrande ur den ovissa kampen komner att vederfaras stor tira.

Lot sLLrs Jd l d s v r~ i ft t illlwnda h:":.lle s des s u t on
J::a :;_:fe och inte Line~ re de lika ta bulla r
e cl;~l. För cletta nycJ~et rJopuliira inslag svarar soD vanli~t allas v~r, ven rnest Astors,
l.urj_(l nne.
de lika t

styrelsen

in·

:clJAZZ·

SOCIETY'

SLIM & SLAM
Vårt odödliga följetongspar Gaillard & stewart, som det grymma
ödet envist nekat oss att stifta bekantskap med, kanske kommer
att höras av i kväll. Bosse & Lennart -vi håller tummarna (inte
minst sekreteraren}!
.

FINA ÅRGÅNGAR
Ralph Cederquist, kännare av de fina årgångarna i såväl systemsom skivhyllorna, skall låta oss provsmaka ett antal nummer ur
de sistnämnda. Men vi får inte bara sitta behagligt tillbakalutade och njuta av läckerheterna, utan måste försöka tala om
vilken tappning det rör sig om också! Frågesport för finsmakare
mitt herrskap.

EARL RUDOLPH POWELL CESSION
Earl Rudolph, mera känd som Bud, presenteras av Sven Boija.

VECKANS SKIVA
Tag som vanligt gärna med Dig någon raritet ur skivsamlingen
och kommentera gärna de nummer Du spelar.

Vi träffas tisdagen den 30/l 1973 kl. 19.15 i MYSINGEN på
Adolf Fredriks Kyrkogata nr l. VÄLKOMMEN!
OBS! Ändrat datum!

BLANDAT
BANDAT
BLANDANNAT
DET MESTA AV DET BÄSTA
"Banditerna" Olsson och Boija presenterar i en tillbakablick svenska jazzprestationer och utländska gästspel
under 1972. Bl.a. har herrarna utlovat
en upptagning från Benny Goodman~s
framträdande i Paris tillsammans med
Roffe Larsson och de andra grabbarna.

BLANDAT
Olssons förhoppningsfulle Janne uppträder i detta nummer som solist. En
plattlirare visserligen, men gosse
vilka frågor han kan ställa den pojken!

BLAND ANNAT
Auktion! Om Du har några "vax" Du vill sälja så vänd Dig med förtroende till "klubbmästare" Aster. I kväll ropar han ut och slår
till!

BEI BIER BIST DU SCHÖN eller II B OR NOT TO BE!
Visst, förstår Du! Zvischenbier serveras till självkostnadspris så
gott som. Du som inte vill bli schönare kan nöja Dig med kaffe och
bullar.

-------------·--------· ---------------·

-- -·-- --------

VI SES PÄ MYSINGEN TISDAGEN DEN 20/2 1973 KLOCKAN 19.15!
Adressen som vanligt: Adolf Fredriks Kyrkagata numro l.
VÄLKOMMEN!

•
•
_boEkspegel
ELLER TILLBAKABLICKARNAs AFTON
JAZZEN FÖRRA ARET

•
•

Bandaktörerna Olsson & Boija fortsätter på allmän begäran att vraka
och välja ur sin fina samling upptagningar från 1972 års jazzhändelser i Sverige.
JAZZEN FÖR MÅNGA AR SEN
Sven-Erik Lindgren har kastat sina blickar betydligt längre tillbaka
i tiden när han säUer snurr på skivtallriken i kväll. Med hjälp av
sonen Anders har han ur gömmorna letat fram inspelningar recenserade
i OJ 1938-39. Vi andra får lyssna, njuta och efteråt tala om vad vi
tycker om tongångarna. Sven-Erik läser sedan som jämförelse upp vad
experterna tyckte när det begav sig!
EARNEST ALBERT HENRY
Sven Boija gör en presentation av altsaxen Earl Henry!
GODBITAR UR EGNA ARKIVET
Här kommer den sedvanliga uppmaningen: Ta med något ur Din egen samling som Du tycker Du vill glädja oss andra med. Har Du skivor som
Du vill sälja så tag med dem också och lägg fram dem till allmänt
beskådande (med pris angivet)!
MYSINGEN TISDAGEN DEN 13/3 1:;,~7] i'\.L. 19.15! Öl, kaffe och bullar blir
VÄLKOMMEN!
det naturligtvis i vanlig ordning.

BAKVANT

•

Miles, den stundtals bakvände, får symbolisera sekreterarens situation denna
månad. l!' ör bakvänt har all t bli vi t~
Ingen skriftlig kallelse kom ut förra
gången och inför mötet den 24 har programrådet och sekreteraren fört en ojämn krunp med tiden. Funderingar har
funnits på att engagera ett gäng
broavduvar SCJill ersättare för de W1der
· ,påskhelgen välförtjänt vilande pos.)\\ tisarna. Dessa planer ansågs dock
)i~\ alltför högtflygande.

SP,0'RGSMAAL~:IDRAET

•
•

Enda ljuspunkten i tillvaron i::ir faktiskt Julius
N\ som lovat att knåpa ihop
J~ en knepig frågesport.
\
Förmodligen blir den
·
minst lika knepig som
försöket ovan att överstitta fritt till danska •

RESTEN AV PROGRA":U:,JET
·är

och bjuder förhoppningsvis på nc1nga och
trevliga överraskningar~
Det enda vi vet säkert är att öl, kaffe
och bullar serveras.
Vi träffas alltså tisdagen den 24/4 1973 på
MYSINGEN kl 19.15. VALKOl\'\1\llEN och GLAD PÅSK!

•

OCH 78:0RNA
VÅRFINAL JAZZ SOCIETY 15/5 KL 19.15 MYSINGEN
PÅ MED NÅLEN RAFFE!
Ralph Cederquist (utförligare nresenterad
plattor och ställer quistiga frågor,

•
•

1

tidigare kallelse) lirar

TROJKAN FRÅN TANTO
Kejje, Abbe och Lennart med efternamnen Engström, Backlund och Rosen
är de verkliga entusiasterna och går knappast att hejda när de kommit
upp i varv (max 78)! Men vem skulle komma på tanken att avbryta deras
festliga och trivsamma kommentarer till älsklingsplattorna?

FÖRTÄRING
stenkakor- nej förlåt! -bullar, kaffe och Öl serveras!

VÅRFINAL CLUB 78 18/5 KL 19.30 TANTOGÅRDEN
JAZZ SOCIETY:s medlemmar har inbjudits till vårfest hos vännerna i
CLUB 78. Levande musik av Folke Eriksberg och grabbarna har utlovats!

VÄLKOMMEN TILL Bft,DA FINALERNA!

zz

SOCIETY

Skandiahuset, Sveav3gen

Tisdagen den 31 maj

kl. 19.00.

Så är det dags för det sista mutet för susongen. Vi celebrerar
detta med en frågesport med skivpriser. Dessutom kommer alla
att få en numrerad lott, som också kan resultera i ett skivpris. Alla kan alltså vinna. Så st311 upp och berika din
skivsamling. Nu till programmet i övrigt:
Först presenterar Karl~ Erik sturebrant ett par skivor, av
och med Duke Ellington, som han kommit över i USA. Vi får väl
se om det blir n."!gra överraskningar.
Frugesporten hålls av Bo Naess. En
kunna säga. ned priser som sagt.

mediun~

svår skulle man

Sist, men inte minst, presenterar Sven Doija 50- talets
Lester Young. Den är nog satt p~ undantag av mdnga Lesterbeundrare, men är mycket hörvärd. Lester var ju en helt annan
musiker på 50- talet i jämförelse med tidigare inspelningar.
Som vanligt ombedes medlemmarna, att ta med sig egen skaffning.

VÄL MÖTT l
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NEWPORT
JAZZ
FESTIVAL
HELAFTON MED
BO 5CHERMAN
Bosse,
som
återigen
gästat
Newport
Jazz
Festival,
har
l
1

kommit
hem
laddad·
med
intryck
från
årets
jazzfest!
Han
har
lovat
att
vara
"solopianist"
i

höstens
första
föreställning.

Välkommen att spisa både det ena och Rndra pä

MYSINGEN ti.sdagen den 4./9 kl 19.15

OVE "HAPPY JAZZ" LIND - kvällens
gästsolist
Denne Leendets Lind är, som väl
alla vet, lurblåsare och bandledare. Borde inte en sådan lirare
lämpligen bo på Lurstigen i Bandhagen? Han gör så!
Ove har medverkat i de flesta
sammanhang och hade bl. a. minst
ett finger med som arrangör och
producent när den fina Bjarne
Nerem-plattan "How long has this
been going on" kom till häromåret.
I kväll berättar han för oss vad
han tycker om jazz och varför.
Han kommer också att spela några
av sina plattor med egna favoriter (en av dem syns härintill).
ANDERS LINDGREN MEETS BENNETT LESTER CARTER
Anders är inte lika känd som Ove, men han kan ändå en hel massa om
jazz (och han håller även på lirarna i "Bajen"). Han skall alltså
kåsera om Benny earter - en av de allra främsta altsaxofonisterna
genom tiderna.
BOSSE SCHERMAN - mera NEWPORT JAZZ please!
Bosse hade en stor kväll förra gången med sin redovisning av intrycken raln årets Newport-festival, men har, som han nämnde avslutningsvis, åtskilligt mer att berätta. Det gör han i kväll!
Öl, kaffe och bullar serveras i vanlig ordning.

25;.9

Tisdagen den
1973 kl. 19.15 på MYSINGEN alltså.
(Årsmötet kommer i oktober)

VÄLKOMMEN~

l

SOCIET't
På

MYS I NGE~

LOUIS

den 11 december 1973 Kr rlet rlaqs inen

I PHILADELPHIA

Ro Scherman har sin vana troqen 1vckats soåra upp material
utanför allfartsväqarna . Denna aånn q~ller det Louis Armstronn
och hans bravader på jazzkluhbar i Phila~elphia 1~4R - 49.

\

GUESS 14HAT !
Upplev Ralph Cerlerqvist or.~ hans qv i stioa fråaesport -- och
allt: finn tröst i hans alada leenrle när Du skriver fel

fr~mför

,iKAL OCH TACK FöR N7tSTA !
A11a minns vi väl ~1arianne ocl1 hennes goda bak. Hennes varr1a
bullar qick inte av f0r (eller merl) hackor.
.
I kväll är de t Astor,"The Qootlenoer'~ sor1 slår till -- månntro
de~ ~lir· "moonshine" till lussekatterna ?!
KV.l\LLFNS HtlJDPU11'K T
kan väl knappast 'vara h~ttrP. förhererlrl efter en sårlan ~örjan.
Rune E. Sjögren qer oss sina s.vnrunkter på jazz oc~ vi tror att
auditoriet virl det ry~r laoet ~r förherett oå rlet mesta och h~sta .

GOD

Jlll

•

SOCIETY
MYSINGEN tisdagen den 15 januari kl. 19

15

är det r ätta etället

SVENS JULKLAPPAR
Sven Boija snackade lätt bort jultomten och fick byta de mjuka paketen
mot - ja, vad tror ni ?

FRÅGESPORT
kan vi inte vara utan • ••• Rolf Dahlgren testar oss ikväll .
Kika inte på din grannes papper - han skriver vad som helst bara för
att imponera på dig !

ASTORS

BLANDNING

Astor,"The Bartender", visade sig vara (som) född bakom bardisken och
har nu lovat att servera vilken soppa som helst,mct kupong!

GIVAKT - JAZZ ?
Anders Lindgren har övergivet den militära

karri~ren

för att Herigen

ägna sig åt Swing och J AZZ SOCIETY.
Utan tanke på vårt försvars förestående sammanbrott, lyssnar vi pl
Anders' kåseri över trumpetaren Harry ]'in.kelman, mera känd som Ziggy Elman
i

~l . a .

Benny Goodmans orkester.

'

.

KEEP

SM IL ING

Ud 74

tfJYSINGEN tisdageH den 5 februari kl. 19

i

15

- då du

GOODMANS ANDA

F.d.

klackvä~dare

Goo~~ans

Benny

Anders Lindgren har fo r tsatt att stövla omkring

1

orkestr ar och trampade d9nna gång i klaveret.

J ess Alexandna Stacy fanns därbakom .• . .••.
FRÅGESPORT
Sven

Boija~

åen verklige oldtimern, ger oss en duvning i jazzfråge-

sport ,( som är hans bästa gren efter tresteg). Julius har mumlat något
om snedsteg och hotat att ge minuspoäng , men det tar vi med uppl1öjt lugn.

PÅ EEDER OCH SAMVETE
Ingen ransonering eller förestående deklarationsplikt biter på vårt
~arl ejon

Astor. Hans mäsk jäser och jäser. Brygden måtte bli sensationell

ORKESTER JOURNALEN

40

ÅR

Den tycks nu bli av i alla fall - den länge utlovade inledningen av en
programserie med anledning av OJ

s

40 års - jubileum. Bertil Lyttkens

inleder med att i ord och musik kommentera de allra förs ta

utgåvc~na

av "Or kesterjournalen - aktuella nyheter för dansorkestrar".
I

~,tt erli gare

ett program, f örhoppningsvis i mars, återkommer Bertil

till sin första bekantskap med OJ, vilket inträffade år 1936 .
Bertil reaovisar en del synpunkter på jazzintresset vid denna tid och
ger en resume ' över den banbrytande
främst

1

ins~ts

OJ gjort för jazzens främjande

vårt land .

STAND

BY

Ud 74/2

S.O CIETY
MYSINGEN

tisdagen den 19 februari kl . 19

15

~

det du !

SHADES OF GRAY
Vår vän Anders Kling börjar kvällen med ett kåseri om den alltför
sällan hörde tenoristen Wardell Gray, som hos många gjort djupt intryck .

FRÅGESPORT

Ralph Cederqvist har en etablerad ställning både vad gäller att ge och
svara på frågor om jazz . Vi har anledning att se fram mot en omväxlande
frågesport och säkert kommer något riktigt överraskande !
ASTORS

DIL.Ei>1MA

För någon tid sedan kunde man i dagstidningarna läsa om att 6000 liter
mäsk beslagtagits på Söder i Stockholm . I vad mån denna fadäs påverkar
Bar Astoria's framtid skall vi inte spekulera över, men vi hoppas och
tror att Astor , "Smockan", skall slå sig lös!
KANSAS CITY JAZZ
Harlan Leonard är kanske ett relativt okänt namn för någon. Oavsett
fö rkunskaper har Bo Scherman mycket att förmedla och en sak är säker det kommer att svänga !

BE

THERE

Ud 74/.5

MYSINGEN tisdagen den l 9 mars kl . 19 15 - just då

OJ

s

BÄSTA 1973

Sven Boija håller sig alltid a jour med jazzens olika utveckligsfaser
och är en trogen O J -

pr~numerant

sedan många år . Sven presenterar i

kväll några av de skivor som fick högsta betyg förra året .

TRION FRÅN

78 :an

Kejje, Lelle och Abbe är väl kända och sedda gäster från Club 78 som
inte behöver någon närmare presentation. De håller fortfarande varvtalet
utan svaj och turas om att draga veven . r·1öjligen kan en eller annan
etikett vara svår att avläsa efter alla dessa år - kanske behövs assistans ?

KAFFE MED AVEC ?
Den ena illegala spritfabriken efter den andra avslöjas ute i landsorten ,
Astor, "Slick'; Holgersson åker landet runt på S J
vä ntningar stiger . . .••• •• .

s rabattkort,

vå ra fö r-

När fan få r vi konjak till kaffet?!

ELLINGTONS TROMBON ISTER
En av våra största samtida, Duke Ell ington , avslutar .. aftonen med att lämna
solistmik~ofonen

till några av sina mest kända trombonister.

Leif Jönsson kan namnen och en hel del till

STAY COOL

Ud 74/4

SOCIET
o

MYSINGEN MANDAGEN

T

1R1:~T

:nm

KRAFT

den J.3 maj kl. 19

OCH

15

- oh..:erv<':r P.. d$.sen

PONDUS

Vl.:: sskrete:care har vari t osynlig tm länt, r e tid och fö:..·evisas nu pa begäran.
F"or att bl 5C:kö. en kräsen
Få mtn i ker

l ~)elar

försam.~ing ty;:;ke:..~

ha.n att Sonny Rollins å r ve.l ski :.:kad .

med sådan kr aft oc'·J övertyeelse • • ••

FRi.GESPOH.'l'

Runa E. Sjög1:en har vari t
nötte:r. a h

COF'FEE

m~o

länge i S"li=ingen och kcmmer meri några verkliga

khäcka - kanske i nte bara fjr det äldre gardet :

BREAK

Vå:· avhållne kaffekokare , Astor '' Bea n" Hol gersson , har nu e.:1 i.mponerP.nde
meritlista - Cafe'avec maeskär bara eu av hans

KVÄLLENS

svarar

specialitete~

!

AVSLUTNING

Ande~s

Kling och Johnny Muntiel för . En av dem ståtar med titeln

arrangör !

JOIN

US

lid 74/5

sac

ETY

tisdagen den 3 septembe ~ 1974 kl. 19

l'HSINGEN

15

c

Sommaren börjar nänna sig si t t sl:lt och det är dags för JAZZ vid vår
kära klubb igen! Säkert har vi

my, ~ket

att berätta --

och lyssna till •••

GAMLA KÄPPHÄSTAR BLIR SOM NYA
Efter att sow hasti&ast gått igenom några av sommaren evenemang

J~ter

oss

Bertil Lyt+kens få höra några inspelningar av en orkester, som verkligen
var en t)mogen enhet.

FRÅGESPORT

lär t> et bli, om 2n t:3d ett nödrop. Vi:..r sekreterare har inte något dire':t

.I(A.FFE

lä-r det också bli, dock ·.ttan nöurop - möjligen med någonting a!'nat.
Aster

~:äller

JAZZFESTIVALEN

upp med

I

v~rma

servietter.

NEW YORK

Bo Scherman hade i år sällskap av Aster och Marianne

Rv:~c:rsson

New York ' s årliga jazzfestival . Av erfarenhet vet vi att

d~nna

till
f estival

brukar vara mycket innehållsrik och omfattande, varför •i nu kan vänta
oss

en ' uttömmande redogörelse.

JOIN

US
Ud74/7

SOCIETY
-

NYSINGEN
Det

senQ~t

tisdagen den 29 oktober 1974 kl. 19
utlysta

mö tr~

den 3

~~ pt embe r

15

måste tyvärr inställas ,

~ft~--vro

vår lokal MYSINGEN var upptagen .
Därefter var vår

sekretera. ·~

inltallad till ett r ep. möte -- men nu har han

släppts lös!
Säsongstarten är alltså ovanligt sen , varför detta bl ir årsmöte med val
av ny sty;·else .
Under förutsättning at t val av ny stJTelse går snabbt , beräknas
från den 3

~eptember kunn~

STÄLL

prograt~~et

genomföras .

UPP

Ud74/8

SOCIETY
ti~dagen

Hos Bo Naess
c/o ~~'ömbäck
Rådmansgat~n

TII
43-

den 3 december 1974 kl . 19

15

OBS : adressen !! !

MYSINGEN har efter ombyggnaden blivit mycket populärt oct är tyvärr inbokat för andra aktiviteter än våra resten av hösten .

BO NAESS KLARAR SKIVAN
och bjuder oss alla hem t ill sig ! Bosse är en av vå ra nyare
passar nu på att present~ra sig och sin musiksmak.

medle~~r ~ch

FRÅGESPORT
kommer näst i tur och för den svarar en annan Bosse, nämligen Bosse Scherman .
Vi tror a t t den blir intt ~ ssant och allsidig -- och antagligen rätt svår !

KAFFE
bjuder värden Bosse och hans vänner på

DP.ttA är verkligen Bossarnas Y:-.räll ! Bo Scherman avslutar kvällen ... -3•i att
t•-rät ta om de sista dagarna viJ ~~ ew Port - festivalen i somras.

GOD JUL

'

.,

Ud74/ 10

SOCIETY
MYSINGEN tisdagen den 14 januari 1975, kl. 19 15 '
ALBERT J. (BUDO) JOHNSON
föddes i Dallas, Texas 1912 och började sin karriär som trumslagare
1924. Han gick senare över till tenorsax och är fortfarande med i
svängen.
Bo Scherman berättar vidare om denne förbisedde musiker och spelar
skivor från hans olika epoker.
FRAGESPORT
hålls av far och son Lindgren. Vågar vi gissa att far har valt de moderna
inslagen ?
KAFFE
serveras av Astor, som lovat starkare och godare brygd än någonsin .....
KAPELLMi\STARE "GUGGE" HEDRENIUS
är en mycket välkommen gäst, som nu besöker oss för första gången !
Vi som hört Gugges Big Blues Band har knappast undgått att märka den
entusiasm och spelglädje som utmärker hela bandet .och Gugge är verkligen
primus motor.
Att Gugge tycker om och tror på vad han sysslar med är uppenbart och
han kommer nu att berätta om sin musikerbana och tillvaro som musiker.
Vidare kommer han att spela skivor och svarar nog också gärna på f rågor.
\[

.

Detta är ett strålande tillfälle att få träffa och prata med en aktuell
musiker -- missa inte det !

VÄLKO~I~~EN

Ud75/l

SOCIETY
MYSINGEN

tisdagen den 4 februari 1975 kl . lS

15

Gugge Hedrenius ' besök hos oss förra gången var ver kligen lyckat !
Vi hoppas att det bl~r fler tillfällen och understryker att vi behöver
kontakten med Gugge och andra musiker för att hålla oss ajOur med m10siklivet
och "the real thing".

BlJDD JOHNSON

del II

Bo Scherman fortsätter sitt kåseri om tenoristen m. m. Budd Johnson . Förra
gången kom vi til l 1942 .•. . ••

FRÅGESPORT
hålls av Bo Naess . Det sägs r.tt han har ett rätt stort register . Kanske
har både oldtimers och hipster~ en chans ! ?
KAFFEPAUs
behövs som vanligt . Astor ,"Cool Man", kokar upp

JOHN

•

-

men aldrig över .

KIRBY

gjorde sig mest känd som ledare för en grupp smokinglirare , men hade också
andra strängar på r.!.n lyra - eller bas rättare sagt . Rolf Dahlgren r•erättar
mera om grabbarna på "Swing Street" .

K~EP

SNILING
Ud75/2

SOCIETY
MYSINGEN

STANLEY

tisdagen den 25 februar i 1975 kl . 19

15

GETZ

Stan Getz gjorde sig känd för folket först genom sina insatser i Woody
Hermans orkester 1947 - 49 och långt senare genom bossa nova - melodier .
Utöver dessa höjdpunkter påstår nu Sven Boija att det finns andra minst
lika intressanta saker att lyssna på .

FRÅGESPORT

är som alltid ett uppskattat inslag. Ralph Cederqvis.t från Club 78 är en
välkommen gäst , som nu tagit med sig en samling skivor med väl dolda
etiketter. Tro inte att det är jazz enbart från sekelskiftet !

ASTOR

HAR

KOKAT

ÖVER ' '

Borta är drömmar om "moonshine " och andra njutningar när Aster nu checkar
ut från Bar Astoria ! Vårt sista hopp är att åtmins t one få se tricket med
10- öringen !
Far och son Lindgren sköter de för kvällen mer triviala tingen, d . v. s .
kaffehanteringen .

CLUB 78

SLÅR

TILL

Våra vänner från Club 78 har samlat ett okänt antal medlemmar för att
gästa oss . Bland dessa glada gossar brukar stämningen vara hög och varv talet på grammofonen ställs på max . när de spelar sina skivor och står i !

BE HAPPY

Ud75/3

MYSINGEN tisdagen den 18 mars 1975 kl. 19

15

ELLINGTON lA
Lennart Landstr öm har plockat i sina gömmar och låter oss få höra kända
och kanske också mindre kända alster av en av husgudarna .
FRÅGESPORT
skall det bli av Rune "Bip" Sjögren .

KAFFE
behövs allt i d , kanske även för att lättare svälja eventuella förtreter över
felaktiga svar på frågesporten . Gunnar Noree bjuder till .
Har någon under kaffepausen något nytt att berätta ?
presentera ?
BUDO JOHNSON

•

Någon ny skiva att

del 3 av 3

Bo Scherman kan sin nuddoch avslutar nu sin serie . 9enne tenorist har re1a n
varit med en mansålder och tycks ännu inte ha tröttnat .
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Tisdagen den 29 april träffas v1 som vanligt på Mysingen.

l

Vid 19, 15 tiden utbryter program enligt följande:
SVEN BOIJA spelar skivnyheter med personliga kommentarer
LEIF JÖNSSON kommer att testa vårt kunnande i en frågesport
JULIUS J har lovat att spela upp en knippa av sina favoritvax
Det kan tänkas att någon form av förtäring blir ordnad men
var inte för säker .
Trevligt blir det under alla förhållande om du kommer,
vi ses på tisdag!

l
l

/

(

JAZZ

SCCIE T Y

MEDLEM!

Nu är det dags igen, vi träffas på trivsamma
Mysingen t isdagen den 2 7 maj i vanlig tid kl
19, 15 . Och program ska det bli:
EN UNDE:RSKATTAD ARRANGÖR-EDWIN WILCOX . Bertil Lyttkens skall bevisa detta .
FRAGEsPORTEN har sammanställts av far och
son Lindgren så nu får vi tänka till ordentligt.
DISKUTABLA SKIVOR. En programpunkt ni själ va
hjälp er till att utforma under Bertil Ullstrands
ledning.
Väl mött till säsongens sista träff !

/

l
Följande s:~kliga uttalande är hä.mtal
ur Nordisk Familjeboks supplementband, tryckt 1924.

jAZZBAND (sv. uttal: Jazz; - af
amerikamk..r sl.snr.ordtt j a z z, bultu) tre
slagJ /rutl m:;r.run.:z i Amerik.:z hiirnamm:nde och i EuT<>f'.J 1918 införde k.:pell,
som Jfel.:r der. brutai.J munken 1111 d.:
nymodern.J .:.uren:.r shrmm_v, fo.r:::rot
och (den a!lr.: scn.;zstc:) /o:r [./u,·s. j .uz•orkcst<·rn . ar som /ullständig<Jil s.smm.:znfdtt af pi.rno, t.iolin, saxofon, b.rllJO, .:! tmmmor, k/~ppr'r.Jpp.zrat, hv.Jrttfl
komP/.: l:~·wd pr ('.t, automolnliJtJrll t d.
och den .:st.Jal ,.,.tizcr J J ett I'Jj :m rl' l·t
o:.J en, J.;•flf I.J~,·~r an p.1 .::t I•.Jni,.J
Jjurl.:z:.·n (.:f (JJ,;e, wpp, I>:Jtl, .1111.1, r.roda
o. s. ~·.) SJIItt;:o iM ,,.,,J m ·J; aft en ,rt··
nom rvtrmn, ,,,., "' sJ.•.lfpl .zcccl/lllt:rJcl
,.zmt ~;jtJ mt .ld l synkopc:rin;: q•cl.·r.~
och h.:lt.mdt!, t,.,: .:r d,u l'g•· :·:·lt· pJ
,,.,mr,l.rs 4 1' ::· / lsl.·rtt rt uppriln: mroSYH <:n. {,,, Il <T tri ~ i<.J f j.Jnorh·m·n. 1 7
U J/on;: r rc~ 1'11 ull .rt! l :11m1J lvrru.t /,IJ,
or h t i!{ d.m set: /w c!.t r• n : Ji.:Tis, f o-.:
j !:tes, s f e/Jr l .·wf..,n :Z/ l'J:.!JJC t:':mo
och (10) s.r:t~'fv "tr.

SOCIETY
l1YSINGF.JI

tisdagen den 9 september 1975 kl. 19

15

Efter en sommar rikare än någonsin på sol och värme står vi nu beredda att
inleda höstens möten , friska , solbrända , glada och utvilade. Kort sagt :
jetteschysst lege !
Eftersom det var länge sedan vi sågs , har vi mycket att prata om , bl .a . :
Hur ~kall vi fira vårt 30 - årsjubileum ? Möjligen har Lennart Landström
något att meddela .
Seriefrågesport är på tapeten igen . Vad tycker Du ? Individuellt eller lag ?
Har vi råd att köpa en liten bandspelare för att kunna göra våra frågesporter
äm1a bättre ?
Kaffefrågan är ständigt aktuell. Hur skall vi fördela koket ? Kom med förslag

Fårhoppningsvis styTkta av öl och kaffe övergår vi till :

VIABNE

ft:ARSH

En udda musiker preser.teras av Bo Naess

NIZZA -

FESTIVP~EN

bevistades av Bo Scberman , som bar mycket att berätta och mängder att spela

VÄLKOMr-lEN

Ud75/9

SOCIETY
MYSINGEN

tisdagen den 23 september 1975 kl . l9

15

,.

NIZZA - FESTIVALEN
var både lång och innehållsrik. Bo Scherman

for~sätter

att berätta och

spela band .
SERIEFRÅGESPORT
införes igen på begäran . Högsta poäng blir 30 och dessutom premieras Din
blotta närvaro med 5 poäng ! Kvällens spökröst tillhör Bengt Naess .
KVÄLLENS

VÄRD

är Ingemar Bennich-Björkman , som står för korv- och ölsvängen ! Kaffet
avskaffades som bekant vid förra mötet - när det äntligen stod alla klart
att det inte skulle bli någon konjak ....
Reserv för
SVÄNGIGA

Ingem~r

ä r Gösta Carlson .·

SKIVOR

bjuder broder Bo Naess på , vilket är kvällens sista programinslag. Vi
tror att detta blir ett omväxlande program, som omfattar många stilarter

•
HÅLL

PROGRAM

Ud75/10

______
,
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.......,.

__

~

SOCIETY
MYSINGEN FR8iagen den 24oktober 1975 kl. 19
Det är dags för

ÅRSI'IÖTE

15

OBS

FREDAG

och vibörjar kvällen med denna viktiga hänrlelse,

som kommer att sätta sin prägel på vår klubbs närmaste framtid .
styrelsen har under året bestått av :
Ordförande:
Vice ordförande :
Kassör:
sekreterare:
Programråd :

Revisorer :

Lennart Landström
Gösta Carlsen
Sven Boija
Bengt E. Ullstrand
S. E. Lindgren , sammankallande
Bo Scherman
Bo Naess
Anders Lintigren

Ingemar Bennieh-Björkman och S . E. Lindgren

Gör Ditt val på valsedeln längst ned och lämna den vid mötet eller sänd den
t)ll vår sekreterare , En medlemsförteckning bifogas för att underlätta valet .
SERIEFRÅGESPORTEN
inleddes förra gången och gissa vem som genast tog ledningen
ställningen är nu :

r?

Bo Scherman
21 poäng
Christer Björklöf
19
Bo Naess
l7
Lennart Landström
12
Robert Amadee
9
Bengt E. Ullstrand
8
Gösta Carlson
7
Ingemar BennichTBjörkman 7
Bertil Lyttkens
6

De 5 första poängen får ni som tidigare gratis , de
Ullstrand i kvällens frågesport .
KORV

övri~

fördelas av Bengt E.

OCH ÖL

Gösta Carlson är värd denna gång. Reserv : Sven Boija .
MINA

SKIVOR

Karl-Erik sturebrant spelar och pratar . Någon närmare programförklaring har
vi inte •.... . .
Val av styrelse 1975
Ordförande :
Vice prdförande :
Kassör
Sekreterar.e :
RevlSOr l :
2

Programråd 1 :
Il

2

Il

3
4

"

Ud75/ll

MYSINGEN TISDAGEN DEN 4 NOVEMBER 1975 KL. 19.151

Eftersom det var årsmöte förra gången tänkte vi
presentera den styrelse, som ska verka ett år
framåt:
Ordförande: Lennart Landström
Vice ordförande: Gösta Carlsson
Kassör: Sven Boija
sekreterare: Bo Naess
Programråd: Bo Scherman
Bengt Naess
Bo Naess ( sammankallande )
Revisorer: Ingemar Bennich- Björkman
S.E. Lindgren
Så till programmet.
Ralph Cederqvist kommer att presentera " Jazz på
78-or" från åren 1946- 54.
Frågesporten sköts denna gång av Bo Naess, som
lovar en inte alltför svår denna gång.
Till sist kommer Bo Naess att spela musik från
några mindre kända skivbolag, som t.ex. Concord,
Enja, Onyx, Farnous Door bl.a.
KORV OCH ÖL
Värd denna gång blir Bengt Naess.
~~~~~~~~~;~~~~~~~ efter två omgångar:
Christer Björklöf
47 poäng
S-E. Lindgren
Robert Amadee
Bo Naess
40
"

15 poäng
9

Il

Lennart Landström

28

Il

Bengt Ullstrand

8

Il

Sven Boija

26

"

Gösta Carlsson

7

"

Bengt Naess

24

"

I.Bennich-Björkman 7

"

Lars Resberg

22

"

Bo Scherman

21

"

Bertil Lyttkens

19

"

K-E. sturebrant

19

Il

Väl mött den 4/11.
Bosse Naess
•. i

BN/7511

l<,re~lD.gen

::len 2G nov. kl. 19.15. CBS FREDAG!

::)å är det dags att lysc3na på lite "riktig" musik igen. Vilken
får ni gissa själva. Eftersom lokalen är väldigt upptagen kan
det tänkas, att detta är sista mötet för säsongen. Så ställ
upp, tack. Att lyssna på sin favoritmusik med likasinnade är
vUl en ganska trevlig sak, även om det är på en fredag?
Så till programmet:
Bertil Lyttkens ho.r lovat plocka bland sina rara Ellingtonskivor und.er mottot: 11 Den versionen hade du kanske inte hört
förut •.•.• ? 11
J!,rågesporten står Sven Boija för. Bara 78-or?
Bengt Naess, en 8,v våra senaste medlen:nar, tänker presentera
sin musiksmak. God musik kan utlovc..s.
Om öronen håller och konditionen är god tar Bosse Naess med
sig några ovanliga skivor för disku.:Jsion. 1-:;n slags blindfold
all t så. Herrarna får vt~l träna l i te i förväg, med skivstå,fr o. dyl.
Viird för champisen och gåslevern blir Christer Björklöf. Reserv
Gösta Carlsson.
) ( i sti:Hln.
i frågesportssari en:
C.:3jörklöf
B. l,yttkens
60 p
19 p
Ij. :Land ström
X-E Sturebrn.nt 19 p
45 p
Bo Naess
J.Jacobsen
16 p
40 p
S.J3oija
Lind8ren
15 p
39 p
:!3engt Naess
G.Noree
lO p
38 p
IJ. Resberg
22 p
R.Amadee
9 p
B.Scherman
21 p
B. Ullstrand
8 p
I. Hennieh-Ej. 21 p
G. Carlson
7 p
R.Cederqvist 21 p
---. o

"

"D

,J-J~J

-

P.S. Den 21 nov. har 78-an inbjudit hågade, att stöta till på
Tantogården. Svängiga jazzfilmer från 30 o. 40-talen utlovas
av Kejje och Raffe C. Plus an::::u:1t smått och gott förstås.
P. S. J;:L Den 7 dec. tänker Glenn Iililler Soc. visa filmen Sun
Valley Serenade. Lokal och ev. kostnad okänd för tillfället,
men intr. lrn,n l{o11.ts..lrtr~~ I-:Ltl1;J ~Lööw tel. 756 69 49 för inform~ttion.

BN75/l2

i·~1YJINGEN

Tisdagen den 24 fe b. kl. 19.15 • OBS : ! 1
Tisdagen den 16 mar. kl . 19 . 15 .

Program den 24 feb . :
Leif Jönsson presenterar Basie's 50- Talsproduktion.
Christer Björklöf övertar frågesportandet .
Karl - Erik 3turebrant talar om Nils Lindberg.
Värd : Bo Naess Res erv: Gunnar Noree
Pro gram d en 16 mars :
I ennart l.ands tröm spelar Ellington.
Lars Resberg presenterar en " Monstruös frågesport ".
Bengt Na ess presentera r Bill Evans
Värd: Bertil Lyttk ens Rese rv; Gunnar Noree i gen !
s tällningen i seriefrågesporten:
Christer Björklöf
118 p
Lennart .and ström
98 p
Bo Naess
92 p
Ben gt Naess
77 p
Julius Jacobsen
50 p
K- E. 3turebrant
50 p
Sv en Boija
47 p
r . Bennich- Björkmen
42 p
Bertil Lyttkens
4-1 p
Leif Jönsson
4-0 p
Gös ta Carlsson
37 p

Ben gt Ullstrand
S- .C . Lindgren
Robert Amade e
Gunnar Noree
Lars rtesberg
Ralph ~ede rqv.ist
Bo Scherman
Hans Lööw

OBS ! Från och med denna kall else , kallas för två möt en
varje gång. OBS!

BN76/3

35
31
26
25
22
21
21
19

p

p
p
p
p
p
p
p

~

30 mars
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Mysingen den 12

no~~~~cr

kl. 19.00

3 dccc,lber kl. 19.00

12 novcr:1bcr

==========

Sckr. kor:1r:1cr w-tt ta r:-,cd sig

nyinl~~ptn

skivor

Fr:Jgcsportcn kDr.1::1Cr de:lna c:Jng a-::t hullas

Julius.

2V

Son proc;:::-L!c.punkt -tre onbc::cs nedlewna:rna ta

fcr avly::::sning.

~.:cc

s:.s ir.-:=cs-

santa skivor •

•

3 ceccr:1ber

==========
Eengt rJyquist kommer att pro-ta om sitt sp:::cialgcbit,

n~·::-.li:;en

" Återutgivning av gac.nal svensk jazz",
F:::-:1gesporten hoppas vi

utt Jan Olsson stf:.= fu= d::mna g.n-:.

Denna gting fi:.r vi ocks.J beslik av " 78- o:rna
fiosefi , /\bbc Docklund och

11

d.v.s.

L~:mnart

(_Jru~barna.

v:.:rdar:

======

12 nov.
3 dec

•

Christer Djurklöf

rc::::erv: Leif Jensson

Leif Jönsson

r~serv:

Lcnn2~

Lan dstrsr:1

zz

SOCIETY

Skandiahuset, Sveav3gen

Tisdagen den 31 maj

kl. 19.00.

Så är det dags för det sista mutet för susongen. Vi celebrerar
detta med en frågesport med skivpriser. Dessutom kommer alla
att få en numrerad lott, som också kan resultera i ett skivpris. Alla kan alltså vinna. Så st311 upp och berika din
skivsamling. Nu till programmet i övrigt:
Först presenterar Karl~ Erik sturebrant ett par skivor, av
och med Duke Ellington, som han kommit över i USA. Vi får väl
se om det blir n."!gra överraskningar.
Frugesporten hålls av Bo Naess. En
kunna säga. ned priser som sagt.

mediun~

svår skulle man

Sist, men inte minst, presenterar Sven Doija 50- talets
Lester Young. Den är nog satt p~ undantag av mdnga Lesterbeundrare, men är mycket hörvärd. Lester var ju en helt annan
musiker på 50- talet i jämförelse med tidigare inspelningar.
Som vanligt ombedes medlemmarna, att ta med sig egen skaffning.

VÄL MÖTT l
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SOCIETY
f·1ysingen den 19/4, kl. 1 8. 30. OBS ! Onsdag .
ilysingen den 9/5 , kl . 18 . 30.
Tisdag .

Program den 19/4 :
Sven Boija presenterar nyförvärv . ~lostadcls mycket moderna skivor,
men konske också nyförvärv ända tillbaka till boppcrioden? Vi får
i alla händelser höra musik för debatt.
Frngesporten signeras denna gång av §-E lindgren . Pianisternas
afton?
Bo Naess kommer att presentera musik med huvudsakligen sungliga
insl ag . "The vocal touch 11 alltså , men också en myckenhet av solistiska inslag.

Program den 9/5 :
Christer Björklöf presenterar jazzmusik av modernt snitt . En överrankning , som inte har avslöjats vid denna kallelses utswndande.
Fr~gcsport

•

av Bengt Naess . Fin musik och antagligen relativt svår.

Lennart Landström ger en liten 8t~rblick pö Stampcn de senaste 10
~ren . Programmot består av bandinspelningar fr&n radion , som sänt
iltskilligt fint från den trevliga jazzpuben .

z z s ()

(~

i l~· J~ ) ~

Måndagen den 23/3 kl. 1Y.OO. Sveavägen qq nb.

Program:

as;:.-~::::=•

1. Dukes Corner av Lennart Landström o~/med Duke Ellington.
2.

Jazzfrågesport av Leif Jönsson.

3.

Bo Naess presenterar en tenorist.

q.

Samme man plockar ur skivbögarna och bandplockar

5 *****
;e
-'--------------------------·-----·skivor, som fått

•

i Orkester Journalen.
..-~

Det råder f.n. stor brist på intresserade programmakare
i klubben. Programrådet skulle sätta mycket stort värde
på om medlemmar kunde anmäla sitt intresse snarast.

V Ä L K O M N A~

•
•
.......

....
HN3/81/193

SOCIETY
SkandiasaZen., Sveavägen 44 nb., kL. 18 . '0 .

2?/4 :

Lennar•t Landst1'öm botaniserar vidare i "Ellingtonio. "
Bo Naess presenterar en solist .

S- E LindgTen frågesportar . Pianister?
I . Bennich- Björ•kman pY'esenterar sin musiksmak ur den
egna ckivhyZ Lan .

11/5 :

Lennart Landström fortsätter envetet cin progY'amseTie om
Ellington .
Bo NaeaH pr•esenterar två ! solister .
skrivande stund har sekr . ej fått tag i Jan OZoson., men hoppas
att han kan stäUa upp med en frågespor't till denna arln(T??

I

Som grädde på moset., har Lenna:rt tJstber'g lovat att h/illa i en
sl<ivauktion., som lovar att bli något alldeles extra . ?B :or
förstås . K~m och bjud. Det blir säkert inte en månaa tillfällen
att köpa ~ådana dyrgripar me:r .

VA' L KOMNA !.'.'!

BN82/VT/4

SOCIET
rÄLTÖVERSTEN

19 ,00

JAHA, NU BÖRJAR VI IGEN MED VPF.T JAZZLYSSNANDE , MED BÖRJAN DENNA VÅR KOM'1ER LITE
NYHETER IN I BILDEN , DESSA KAN I KORTHET BESKRIVAS SOM FÖLJER:
STÅENDE PROGRAMPUNKTER MED RUBRIKERNA "[LLINGTONIA", "~1IN JAZz", "TEMA" OCH
NATURLIGTVIs "FRÅGESPORT" . uELLINGTONIA" STÅR FÖR DET MESTA LENNART lANDSTRCM FÖR.

~ESTEN TALAR VÄL FnR SIG SJPLVA, NEDAN SER NI EN UPPSTÄLLNING PÅ DE DAGA~, SOM
ÄR BOKADE, FÖR VÅREN, OCH OCKSÅ NAMN PÅ DEM, SOM KOMMER ATT HÅLLA PROGRAM.

OM

VI SKULLE FÅ NYS OM NÅGOT ANNAT INTRESSANT KAN VI NATURLIGTVIs ÄNDRA, MEN NEDANsTÅENDE ÄR ALLTSÅ DET PRELIMINÄRA PROGRAMMET FÖR HELA VPREN.

1985
15

,JAN

l ELLI NGTON I A
L.LANDSTRCJ.'l

t1rN JAU

TEMA

TOf\1 i !ECANDER

Bo

FRÅGESPORT

S-E LINDGREN

tiAEss

.loHN KIRBY

5 t-EB

Il

5 rt6.RS

Il

2 APRIL

Il

7 ~J

Il

LE I F

, 'rNssor.,

GuNNAR rloREE

Bo ScHERMAN
C.HAWKINS

f1AGNUS LI NDB&RG

I .BENNicH-DJrRKMAN Bo f~Ess
SVENSKA GRUPPER

fNDERS LINDGREN

Bo NAEss

PUTTE LINDELL

BoPTRUMPETARE
S-E L r NDGRENI

Punt:

~ESERV FRÅGEsPORT DEN

LINDELL

7 t·1A.J:

!\NDERS LINDGREN

• luL I US ,JACOBSEN

FRANK I E f:EWTON

PÄR DAHuwrsT

r1fD EN FÖRHOPPNING OM EN TREVLIG JAZZV,\R HP.LSAS ALLA MEDLEM'1AR Vf.LKOMNA TILL
JAzz Sac I m ,

35~11J3/BN

Förslag till programplanering tillsvidare under 1985 i avvak t an på
att vi förhoppningsvis får ett sammansvetsa t och välfungerande
programråd som s e nare kan sköta den långsiktiga pla~e r inge n av
programverksamheten
A "E lling tonia••

- Landström

B "JJin jazz"

medleffi
presenterar sie själv och sitt f örhållande till musik (obs det s tår i vå r a s t a dgar
a tt vi också sk a ll kunna avhandla den s k klass isk
musiken) .
- en solist , en orkes t er , en epok eller någon annan
gemensam nämnare för ett tema som skall kunna
sträcka sig över ett större antal sammankomsterflera kan gärna medverka för att hålla ett tema
löpande .

C "TEliLA"

D Frågesport

- den alltid så populära men nu med indelning i
fasta lag ( så långt det är möjlig t) och med en
tävlingssekreterare som for tlöpande upprättar
en tabell med poängställningen - så att man varje gång vet hur det e gna l aget ligger i t a bellen .

Ov anstående mer eller mindre fasta punkter s k a ll kunna ersättas med
något helt annat när t illfälle b juds - t ex e tt be sök av någon prominent musikpersonlighet -eller att vi kan erbjuda s något annat sptnande som omväxling i programrutinen . Vid sådana tillfällen lyfter
man helt enkell· ut en el l er om så erfordra s fl e r av punkterna

A - D.

0
)&'1-fJf~ 0

~h;_J~~
l

J

(/
1985

15 januari

A

-41111.1. J ct.11tllk&~
-

5 februari

5 mars

il

2 a pr il

7 ma j

Il

,l

-

'l

B

C

D

ZZ SOCIETY
Plats: Studenthemw.et Nyponet
Adress: Körsbärsvägen
T-banestation: Tekniska Högskolan

Jaha , nu är det dags igen att starta höstens jazzträffar .
Klubben 40-årsjubilerar i höst,så vi får hoppas att anslutningen blir god. Vi kom~er att ha 4 träffar denna höst. Bertil
Lyttkens har bokat sista måndagen i varje månad d.v.s vi börjar
måndagen den 26 augusti och träffas sedan den 30 september, 28
oktober och 25 november . Det programråd,som röstades fram på
årsmötet har redan aktiverat sig ordentligt och har fixat program
till den första gången och oxå 'lovat en hel del nya 9repp och
överraskningar för kommande övningar.Det kanske är på sin plats
att informera om vilka dessa gentlemen är, om ni har andra förslag
och ideer.De äro Victor rlontero,Putte Lindell ,Sven-Eric Lindgren
och Tom Necander.
Nu till programmet den 26 augusti:
Får jag presentera mig?
Anna-Britta Nordström i full frihet och med skivor.
Skivmärke Victor

Victor

~~ntero

klurar til l sig i en jazzfrAgesport.

En rykande färsk platta presenteras och utlottas.
Argängsjazz
Sven-Eric mi nns ett jazzår. 1924 eller 1952? Vi får höra.
V Ä l K O t·1 N A~ ! ! ! ! !

850817/BN

.·

-..--,

AZZ

.---

P R O G R A M I N F O R MA T I O N

===================================
30/9
Sven-Erik Lindgren presenterar ett jazz-år
Pär Dahlqvist frågesportar

Visning av den gamla klassiska filmen "Stormy weather"

•

Utlottning av skiva

28!10

Bertil Malle presenterar sig och sin musiksmak
Bo Naess (rågesportar
Sven Boija presenterar ett jazz-år
Utlottning av skiva

e

25/llEn ny medlem, Lars Palm, presenterar sig
Anders Lindgren frågar om skivor pressade före 1945
John Kirbys lilla band presenteras av Bosse Naess
Utlottning av skiva

850926/bn
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Hello there, musiclovers

•

Jazz Society kallar till möte tisdagen den 4/4 kl. 18.15 i Kullskolan,
Kristineberg. Obs denna gång i sal 31 - ytterligare en trappa upp •
Program: Bertil Lyttkens kommer att ägna sig åt "beanstalking", d.v.s. han
kommer att prata om och spela skivor med Coleman Hawkins. Håkan Skytt har
satt ihop en annorlunda frågesport så som han oftast brukar göra och
avslutningsvis kommer vi att kunna avnjuta "The Montero Surprise Show".
Som vanligt kallas Du också till nästkommande möte den 25/4. Samma plats och
klockslag men nu i ordinarie sal nr 22.
Program: Håkan Skytt spelar upp diverse spår under temat "Vackra Låtar".
Lennart Östberg sätter oss på prov med sin frågesport och kvällen avslutas
med att Lars Palm presenterar "Ovanliga Vokalister".
Som brukligt är varvar vi dessa begivenheter med skivlotteri, fika och
Bosse Schermans nyinkomna skivor.
Klubben har nu skaffat sin egen stereoanläggning och vi kan nu avnjuta våra
skivor och band med klart bättre ljudåtergivning.
Ett jazzkryss bifogas, som den intresserade kan ifylla och inlämna senast till
mötet den 25/4. En rad är onumrerad eftersom det råkade bli ett rent
nonsensord. En skiva till dragen vinnare.
sekreteraren har tagit s~ friheten att till denna kallelse även bifoga en
efterlysning på vissa plattor. Denna möjlighet bör självfallet stå alla
medlemmar till buds. Är det någon speciell platta Du söker eller upplysning
av något slag så kan en dylik efterlysning distribueras med kallelsen.

zz

SOCIETY

Kungsholmens Föreningsråds
lokaler Kullskolan,Kristineberg
Tisdagen den 25 augusti,kl . 18.3 0

Hej igen alla jazzdiggare!
Ja,nu är det dags igen för höstsäsongen 1987 . Numer verkar ju
hösten inträffa starx efter midsommar??! Vi börjar höstsäsongen
med simhud mellan tårna.
Som synes ovan fortsätter vi i de eminenta lokaler vi slutade
vårsäsongen i. Det tackar vi speciellt för .
Datum:
25/8
15/9
13/10
27/10
17/11
och

8/12

Som ni ser blir det lite olika intervaller mellan gångerna, men
det får vi stå ut med.

Program för den 25/8:
Victor Montero Collectors Corner
Lars Palm trågesportar
Bo Naess presenterar sin Vocal Touch

Den 15/9 har vi årsmöte. Lennart Landström har avböjt nyval t i l l
orförandeposten , så ni får tänka ut ett nytt namn där.
Vä l mött den 25/8 .

~~

Ta gärna med någon bekant , som

~

ä~esserad

av ;AZZ.

=================================================================
Mitt förslag t i l l styrelse i

Jazz Society 1987 - 88.

Ordförande:
V .O rdförande:
sekreterare:
Kassör:
Programråd l:
Programråd 2:
Programråd 3:
Programråd 4:
BN/870813/lH
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Hej alla jazzfans
VI MÖTS I SKOLAN PÅ KULLEN
JAZZDIGGARE AV RÄTTA ULLEN
TRETTONDE OKTOBER ÄR DAGEN
DÅ VI ÅTER BILDAR LAGEN
OCH GISSAR VEM SPELAR PÅ RULLEN
Vi samlas alltså i Kullskolan, Kristineberg, kl. 18.30 den 13/10.
Programmet kommer att bestå av:
Fritz Terwee visar en videoupptagning med bl.a. Charlie Parker,
Dizzy Gillespie och John Coltrane.
Julius Jacobsen har satt ihop kvällens frågesport.
Håkan Skytt presenterar sin favoritpianist.
Nästa sammankomst den 27 oktober blir inte i Kullskolan utan i stället
ser vi fram emot en trevlig jazzafton på restaurang Najaden ute i Handen
kl 19.00. Najaden ligger intill pendeltågsstationen i Handen.
Underhållning bestås av Nisse Sandströms sextett och Kafetrion (Gugge
Hedrenius, Sigge Andersson och Bob Fredriksson). Entreavgift 30:-.
Väl mött till båda träffarna.
Ny medlemsförteckning bifogas liksom årsmötesprotokoll.

zz
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Hello there, musiclovers

•
•

Ingen rast och ingen ro. Nu är det dags igen för möte i Jazz Society. Märrnare
bestämt den 1/ll. Tid och plats kan Du väl vid det här laget - Kullskolan,
Kristineberg, kl. 18.30.
Program för kvällen:
Tom Necander berättar och spelar upp skivor under temat "The early Sarah" .
Bosse Scherman har satt ihop frågesporten och Göran Wallen rör- om i .sin
skivgryta och bjuder på något som han helt enkelt kallar "Potpurri".
Jazz Society kallar också till möte den 15/11, samma tid och plats, då underhållninger: be.står av att Victor Montera presenterar "Kända artisters okända verk"
varefter Sven Åke Veden ställer oss på prov med en frågesport och så avslutar
Bosse Naess kvällen med det tredje avsnittet i sin serie om "Tenorsaxofohens
historia".
Som vanligt får vi också tid till kaffe/te med dopp och att lyssna på några
smakfrov ur de senaste plattorna som Bosse Scherman fått in i butikeL.
Den 27/9 hade J.S. sitt årsmöte. Protokoll från årsmötet bifogas liksom en
uppdaterad medlemsförteckning. Om några uppgifter i förteckningen inte är
korrekta så be.des Du vänligen meddela sekreteraren detta.
Som framgår av årsmötesprotokollet så utgår en terminsavgift om 50:-. Ett
inbetalningskort med klubbens pg-nr 4397243-9 bifogas och vi ber Dig ha
godhe:ten att inbetala avgiften snarast. Inget hindrar att Du även betalar
vårterminsavgiften. Glöm inte ange avsändare på incetalningskortet.
Jazzkryss no 6 hade lösts av 10 medlemmar och lycklig vinnare blev Göran Wallen
som för det fick en skiva med Harry Edison.
Jazzkryss no 7 bifogas som skall lösas och inlämnas senast till mötet den 15/11.
Nu är det tyvärr inte alltid så att konstruktören lyckas få ihop dessa kryss med
enbart svenska ord. I kryss no 7 har han tvingats lägga in korta engelska,
tyska och franska ord och dessutom har ett rent nonsensord bildats och som
därför inte är numrerat. Men så duktiga som J.S.-medlemmarna är så skall nog
inte detta utgöra något större hinder. En platta till först dragen rätt lösning.
Lycka till.
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Hello there, musiclovers

•
•

Nu är det dags för höstterminens två sista möten - den 29/11 och 20/12.
Som vanligt är platsen Kullskolan i Kristineberg och tiden är 18.30 •
Till mötet den 29/11 har Ingemar Bennieh-Björkman blivit nostalgisk och bjuder
på något som han kallar "Jazz vi minns" varefter Frits Terwee prövar oss med
en frågesport och avslutningsvis fortsätter Bosse Naess med ett nytt avsnitt
i sin serie om tenorsaxofonens historia. Han är nu framme vid 40-talets
stilbildare •
Till mötet den 20/12 kommer Bo Haufman att spela skivor av och prata litet om
Erskine Hawkins and his orchestra. Sven-Erik Lindgren svarar för frågesporten.
Ytterligare en programpunkt kommer att erbjudas men i skrivande stund har våra
programråd inte kunnat bestämma sig för vad det skall bli så det får väl bli
en överraskning.
Som vanligt kommer också skivlotteri att hållas och klubben har nu bestämt
att kvaliteten på vinstskivorna skall höjas. Bosse Scherman ger oss också
några smakprov ur de senast utkomna skivorna.
Kaffe/te med tilltugg tillhandahålles numera av Kullskolans personal till det
facila priset av 10:- per person.
Jazzkryss no 7 hade lösts av 7 medlemmar trots att konstruktören hade
försvårat det hela genom att schabbla till det en aning. Dragen vinnare blev
Bosse Naess som fick en skiva med Jack Teagarden.
Bifogade jazzkryss no 8 skiljer sig något från de tidigare kryssen. Denna gång
räcker det inte enbart med att lösa det på traditionellt sätt. Du skall även i
krysset hitta titlarna på två kända jazzlåtar. Titlarna består av flera ord.
Orden står inte i ordning och kan vara delar av längre ord och t.o.m. "vinklade".
Svårt ? Kandske det, men så duktiga lösare som Ni är så klarar Ni nog detta
också. Lösning skall vara inlämnad senast 20/12. En skiva till vinnaren.
I och med mötet den 20/12 är höstterminen avslutad. styrelsen vill önska all
medlemmar en god jul och ett gott nytt år och hoppas att ni alla får minst en
jazzplatta i julklapp eller kanske ännu hellre att ni ger en jazzplatta i
julklapp till någon som kanske ännu inte är helt såld på jazz men som genom just
ditt val av platta kan värvas över till vår lilla skara av idealister som
uppskattar den konstform som kallas jazz.
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JAZZ FRÅN ARGENTINA
SARAH VAUGHAN DEN FINA
OCH ANNAN JAZZIMPORT
PLUS VANLIG FRÅGESPORT
UTLOVAS I DENNA BULLETINA

Ett Gott Nytt Jazzår önskas alla medlemmar.
Vi drar i gång den nya terminen i Kullskolan den 12/1 kl. 18.30
Då kommer Victor Montero att presentera sitt hemlands vilda toner, d.v.s.
jazz från Argentina. Lennart Landström står för frågesporten så det
blir säkert en och annan Ellingtonfråga och Sven-Åke Veden berättar
sedan allt han vet om Bill Harris och det är säkert inte litet det.
Till mötet den 2/2 (samma plats och klockslag) kommer Bo Haufman att
prata under rubriken "When Cootie left the Duke". Lennart Östberg sätter
ihop frågesporten och Tom Necander berättar om Sarah Vaughan.
Du bedes observera att ovanstående möten hålles i salen som ligger
ytterligare en trappa upp i Kullskolan (sal 31). Terminens återstående
möten kommer dock att hållas i den sal vi hittills använt (sal 22).
Ett jazzkryss bifogas även denna kallelse. Lösningar kan lämnas in till
mötet den 2/2. Först dragen rätt lösning belönas med en platta.
Väl mött

~

PA VÄG VALHALL 148
INTE SÅ LÅNGT BORTA
SKALL VI JAZZ SPISA
FÖR SJÄLEN EN LISA
OCH ÄVEN FRÅGESPORTA

Hello there, Jazzlovers l
Jazz Society hälsar Dig välkommen till ännu ett år i föreningens långa historia. Vi startar
vårterminens aktiviteter med sammankomster den
20 januari och 3 februari, 1998
Lokal och plats är som tidigare, d.v.s. Valhallavägen 148, kl. 18.15
Föreningen har mobiliserat fram två förnämliga programvärdar som bjuder på följande underhållning:
20/1- Programvärd: Hans Öberg
"Count Basie's band på konsert och nattklubb"- Hans Öberg tar oss med till diverse lokaler för
att spisa Basie live.
" Frågesport"- Sven Åke Veden frågar och vi får försöka svara så gott vi kan.
"Rare Tunes"- Lasse Palm fortsätter sin serie med vad han kallar "ovanligare låtar i läckra
tappningar".
3/2- Programvärd: Lars Berglund
"Inte Bara The Train And The River" - sekreteraren är okunnig om vad titeln syftar på men det är i
alla fall Sven Boija som berättar om James Peter "Jimmy" Guiffre, kompositör och
rörblåsa re.
"Schermans Shuffle"- Programvärden låter Bosse Scherman få litet extra tid varav en kvart
kommer att ägnas åt framtiden . Kanske får vi tips om hur vår musik kommer att
levereras när vi går in i ett nytt århundrade.
" Frågesport" - Ain't cha' got Music ? What's your story, Morning Glory ? Have you met miss
Jones ? What is there to say ? - Bara frågor, inga svar. Lars har fler frågor, både på
djupet och höjden, och han är säker på att vi har svaren .
"Video Jazz" - Lars avslutar med några uttag från videoteket inklusive dess kuriosakabinett.
Ett inbetalningskort på medlemsavgiften för vårterminen 1998 bifogas.
Väl mött den 20/1 och 3/2.

Z

p/t.gl}~_
r;/-~

o Haufman (sekr.)

PS - Den 9/2 anordnar DESS en trevlig kväll hos SAM! med bl. a. Harlem Jazz Camels. Absolut
besöksvärt. Vill Du veta mer så tala med Göran l
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Hello there, musiclovers
Jazz Society kallar till möte i Kullskolan, Kristineberg,
den 23/2 och 15/3 kl. 18.30
Vad kommer vi då att bjudas på ?
Jo, Göran Wallefi inleder första kvällen med att visa ett antal 'soundies'
ur sin videosamling. Vi kan vänta oss 'live performances' av artister som
Louis Armstrong, Meade Lux Lewis, Les Hite, Lena Horne, Ivie Anderson,
Cab Calloway, Miles Davis, John Coltrane, Gil Evans m.fl.
Frågesporten är komponerad av Eddie Fränkel och Victor Montera kommer
sedan att presentera valda delar ur det stora komplex som kallas 'Big
Band Jazz'. Någon gång under kvällens lopp kommer också Bosse Scherman
att slå på trumma - d.v.s. prata för sin nyligen övertagna jazzshop
'Skivfynd' där det mesta av det bästa i jazzväg finns att få.
Till mars-mötet har Hans Henrik Åhrberg lovat att plocka ut några
favoritspår ur sin digra skivsamling. Vågar vi hoppas på åtminstone
ett Luncefordnummer ? Gunnar Noree Ställer oss på prov med en frågesport
och avslutningsvis kommer ordföranden själv Bosse Naess att ge oss
diverse smakprov på vad han tycker är bäst inom Be-Bop-skolan.
Ett jazzkryss bifogas. Denna gång är det säkert svårlöst men med hjälp
av en smula fantasi och ett eller annat jazzuppslagsverk så skall det nog
lyckas så duktiga som Ni är. Ett par engelska ord har insmugit sig.
P.g.a. svårighetsgraden kommer den först dragna rätta lösning att
belönas med två plattor. Dragning den 15/3.

ZZ SOC IETY'"
SEVEN DAYS WITHOUT JAZZ
MAKES ONE WEAK
Hello there Jazzlovers !
Så kallas Du igen till nya möten i Jazz Society. Dessa äger rum den
17 mars och 7 april, 1998
Plats och tid: Valhallavägen 148 (Fältöversten) kl. 18.15
Genom en programsringsmiss tvingas programadministratören själv åtaga sig ett programvärdsskap
men om vi känner honom rätt så tror vi inte han lider särskilt mycket av det.
17/3- Programvärd: Eddie Frän ekel
" In The Shade Of The ..... Bi ggest Elephants"- Under denna titel kommer Eddie att kåsera och
som han själv säger så kommer det delvis att handla om pianojazz även i ett bredare
perspektiv.
"Frågesport"- Bosse Hansson svarar för den. Svår eller lätt ? Några tips härom har inte lämnats.
"Dizzy's Plantskola" - Kjell Samuelsson, specialist på allt runt Dizzy, fortsätter sin serie om Dizzy's
"lärjungar". Denna gång handlar det om George Wallington.
7/4 - Programvärd: Victor Montera

L:D~.' ~

"Main Stream Jazz"- Detta är ett synnerligen brett begrepp inom jazzen men kanske också det vi
mest sysslar med inom Jazz Society. Sven Åke Veden kås~rar på ämnet och han får
själv förklara vilken infallsvinkel han väljer.
"Frågesport"- Victor själv har komponerat den och vi kan ju bara anta att den kommer att Kretsa
kring Main Stream Jazz.
''Mo re Mai n Stream Jazz" - Karl Gunnar Janson fortsätter på den inslagna vägen. En eller annan
tenorist lär vi väl få höra.
Mellan programpunkterna får vi dessutom avnjuta Schermans Shuffle, Skivlotteri och en Fikapaus.
Vissa synpunkter har framförts till sekreteraren och programadministratören om hur mötestiden skall
disponeras för de olika programinslagen. Den grundläggande tanken är att programvärden har fria
händer att disponera tiden som han finner bäst och lämpligast, dock med iakttagande av vissa fasta
programinslag. Nedan lämnas ett exempel på hur en kväll kan tidsmässigt disponeras. De kursiva
inslagen är sådana som kan tidsmässigt sinsemellan justeras enligt programvärdens önskemål.
övriga inslag är fasta men kan naturligtvis placeras annorlunda tidsmässigt:
18.30 - 18.35 - Ordförandens meddelanden
18.35- 19.20 - Program 1
19.20- 19.40- Fikapaus
19.40- 20.00- Schermans Shuffle
20.00-21.00- Frågesport
21.00- 21.05- Kort paus
21.05-21.50- Program 2
21.50 - 22.00 - Aterställning av lokal och utrustning
En av våra medlemmar, Rolf Bjerkelius, har gjort föreningen uppmärksam på att Radio Västmanland
söker programhållare för sina jazzprogram. Den som är intresserad hänvisas till Rolf (tfn 974701),
som kan lämna alla upplysningar.

V.g.v.

r l'O//o-
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Hello there, Jazzlovers!
Våra nästa möten i Jazz Society äger rum den
21 april och 5 maj, 1998

-

och då hoppas vi att Du kan närvara.
Platsen är den vanliga: Valhallavägen 148, (Fältöversten) och tiden likaså: 18.15
De utsedda programvärdarna för dessa möten har verkligen gått in för att bjuda på något annorlunda
eller vad sägs om följande intressanta program:
21/4- Programvärd: Bosse Hansson
Bosse har som ämne för kvällen valt ett alltid lika aktuellt tema:
,c,.-~
"Vart är jazzen på väg ? Har den någon framtid ?"

L~~~.~CJ

"Frågesport" - Bosse har valt att inleda med den och han har hotat med att den kommer att
innehålla ett eller annat modernt inslag.
"Paneldebatt" - Nu får alla medlemmar chansen att vara med och tycka. Bosse kommer att bjuda in
representanter från skivhandeln, distributörer och skivbolag. Dessa herrar har
naturligtvis sina uppfattningar om kvällens tema men Du får också chansen att utmana
dom och ge luft för Dina egna uppfattningar. Så Bosse vill att Du tänker till och
förbeieder Dig med några välgrundade synpunkter och frågor.
Självklart kommer debatten att varvas med illustrerande musikinslag, kanske från
nyutkomna skivor men vi tror och hoppas att medlemmarnas engagemang kan hålla
diskussionerna i gång större delen av kvällen.

20V

5/5 - Programvärd: Folke Bergdahl
Även Folke har valt ett tema för kvällen:
"Medlemmarnas favoriter"
(Klassiker, solister, kuriosa, skämt, corny osv.)

;yu;./~

Lof/.rut'

"Favoriter, Del 1"- Folke låter 718 medlemmar spela upp sina favoritnummer.
"Frågesport"- Som programvärd anser sig Folke, som han uttrycker det, "ha rätt att plåga sin
omgivning". Skall vi tolka det som att frågesporten blir av det svårare slaget ?
"Favoriter, Del 2" - Fler medlemmar får chansen att spela upp sina favoriter.
Beträffande programpunkten "Favoriter" så måste vissa förberedelser vidtagas. De medlemmar som
känner sig kallade, och helst då de av oss som inte varit i elden så mycket tidigare, bedes kontakta
Folke på tfn 08/56021249 senast den 20/4, för att med honom komma överens om valt exempel,
turordning etc. Musikvalet, med presentatörens kommentarer därtill, bör inte ta mer än c:a 5 minuter.
Programvärden sköter musikanläggningen och som musikbärare kan användas kassettband eller CD.
Så ta nu och fundera ut vilken av Dina favoriter Du vill visa upp.

Det torde väl vara onödigt att upprepa att vi alltid brukar varva programinslagen med Schermans
Shuffle, Skivlotteri och en Fikapaus.
Väl mött den 21/4 och 5/5.

6o:-

ZZ SOCIETY
SLÄPP JAZZEN LOSS
DET ÄR VAR!!
Hello there, Jazzlovers !
Våren ar här och det ar dags att kalla till terminens två sista möten som ar planerade till den

19 maj och 2 juni, 1998
Vi träffas so~vanligt runt 18.15 på Valhallavägen 148 (Fältöversten).
Programadministratören Eddie Fränekel har mobiliserat två programvärdar som vi vet har mycket
intressant att förtälja för oss:

•

19/5- Programvärd: Håkan Skytt
"Swinging the Classics" - Programtiteln är påhittad av sekreteraren men Håkan tänker spela upp
jazzkompositioner i s.k. klassisk tappning -och även tvärtom så kanske titeln passar
bra. Självklart har Håkan de rätta pedagogiska synpunkterna på musikexemplen.
"Frågesport" - Den har Håkan själv konstruerat och han säger att det blir en frågesport med
kryssalternativ. Det låter som om det skulle bli något tipsliknande?
"Min Introduktion Till Jazzen" - Hur blev en man som till 100% lever med jazz introducerad till
konstformen ? Det frågar vi oss och Bosse Scherman ger oss svaret. Skall vi gissa att
den första platta han hörde var något åt New Orleans-hållet ?
2/6- Programvärd: Göran Walh~n
"storbandsjazz" -Victor Monteroger oss sin syn på hur riktigt fin storbandsjazz skall låta. Kanske
kommer han att förklara för oss trummisens betydelse för ett storband.
"Frågesport" -Göran tänker tackla denna programpunkt på ett annorlunda satt. Frågorna ställer han
inte via uppspelade plattor utan via videosnuttar. Låter intressant eller hur?
"Mer Videojazz" - Göran har lyckats få tag på några intressanta videofilmer, som vi garanterat aldrig
har sett tidigare. Bl.a. en med Frank Rosolino i en grammofonstudio.
Som vanligt sticker vi emellan med Schermans Shuffle, Skivlotteri och en Fikapaus.

•

Om Du inte visste om det så är det faktiskt så att Jazz Society har 5 kvinnliga medlemmar, Inga,
Monica, Anna-Britta, Birgitta och Christina. Monica ser vi ibland men de övriga damerna var det
längesedan vi såg på något möte. Vi vill inte bara ha jazz på våra sammankomster utan även litet
kvinnlig fägring.
Inga, Du jobbar väl inte varenda tisdagskväll ? Anna-Britta, Du behöver bara gå 50 meter tvärs över
Valahallavägen, behöver Du assistans så säg till. Framtida programvärdar skall dessutom notera att
Birgitta och Christina har en gemensam programpunkt förberedd. Den skulle ha presenterats för ett år
sedan men något kom emellan. Vi vill gärna få avnjuta det programmet.
Styrelsen önskar så alla medlemmar en trevlig sommar med mycket jazz under bar himmel. Vi ses
·igen till hösten.

Lt; 1/ey-,. O
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EFTER SOMMAR MED "JAZZ AND BLUES"
OCH KRÄFTOR MED TILLHÖRANDE JUICE
KÄNNER VI OSS l STÖTEN
FÖR NYA JAZZKLUBBsMÖTEN
MED SNACK OM NÅN JAZZVIRTUOs
Hej alUtjazzvänner !
Efter en ovanligt skön sommar är det nu dags att återupptaga våra trevliga
möten i Jazz Society . Första sammankomsten för höstterminen blir tisdagen
den 30/8 kl 18 . 30 i Kullskolan, Kristineberg.
Programmet för kvällen :
Sven-Erik Lindgren kommer att presentera något som han kallar för "Sven-Eriks
Show" . Vad det blir vet han endast själv men vi ser fram emot det med stor
nyfikenhet .
Victor Montera har satt ihop kvällens frågesport.
Bosse Naess kommer så att inleda en serie föredrag i ett ämne som ligger
honom varmt om hjärtat: "Tenorsaxofonens historia - Från Coleman till
Coltrane".
För resten av höstterminen ber vi Dig reservera följande tisdagar för
~
möten i Jazz Society: 27/9, 11/10, 1/11, 15/11, 29/11, 20/12 .
Som synes har Föreningsrådet inte tilldelat oss tider enligt våra önskemål
d.v.s . med 3 veckors intervaller men med de svårigheter som nu existerar
att överhuvudtaget få tillgång till lämplig lokal har styrelsen tvingats
acceptera dessa dagar . Det innebär tyvärr att två sammankomster (27/9 och
29/11) kommer att kollidera med jazzklubben i Haninge. Å andra sidan har
vi blivit tilldelade en dag mer än vi begärt men vi får väl ta upp till
diskussion lämpligheten av ett möte den 20/12 . Är det för nära julen ?
Korsord då ? Tyvärr har konstruktören varit för lat i sommar så något
korsord kommer inte förrän i nästa kallelse. Om någon av Er har lust att
knåpa ihop ett korsord så var så god och lämna det till undertecknad för
distribution.

r. v.

zz
Hello there, Jazzlovers !

Efter en rekordartat fin sommar är det nu dags att börja planera för höstens aktiviteter i Jazz Society.
Vissa förändringar gäller för höstterminen. Den lokal vi hittills använt befinner sig nu under
ombyggnad och vi har hänvisats till en annan lokal !nom Fältöversten. Ingång sker från
Valhallavägen nr 148. Den påstås vara vid busshållplatsen för bussar 41/44/64.

•

l vår förra kallelse nämndes också höstens mötesdagar. Dessa har ändrats något. Du bör alltså
reservera följande tisdagar: 26/8,9/9, 23/9,7/10, 21/10,28/10 (Obs.), 18/11.,2112,16/12.
~ ~-r----/--~ ..r
o/
Samlingstiden är emellertid oförändrad, d.v.s. kl18.15 för programstart kl18.30.
För de två första sammankomsterna samt för mötet den 7/10 finns programvärdar anmälda.
Anmälningar till resterande möten emotses tacksamt.
Denna kallelse behandlar de två första mötena den 26 augusti och 9 september till vilka Du
härmed kallas. Program och programvärdar är som följer:

26/8- Programvärd: Eddie Fränekel

.2... z._.e,
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"Siottstappningar utan favoritlåtar" - Eddie inleder säsongen med en elegant dekantering av
diverse årgångar's låtar, kanske inte bara framförda av 'vintage musicians'.
"Frågesport" - Ordförande Wallem leder den. Gissningsvis kommer den att rymma allt mellan
'Åse's Död' och 'Fred Åkerström' ?? (Göran får förklara)
"Dukish Without Duke" - Bengt Näsman fortsätter på sin serie om Ellingtonlåtar tolkade av andra.
En sådan serie kan väl hålla på hur länge som helst ?
9/9- Programvärd: Hans Öberg

•

"Frågesport" - Hans själv leder den och han har valt att lägga den först i programmet. Är det
för att vi skall vara tillräckligt skärpta ?
"Female Blues" - Sven Åke Veden tänker presentera diverse bluessjungande fruntimmer. Det finns
ju gott om dom och oftast ackompanjeras dom av någon kapabel instrumentalist.
"Blåsare" -Leif Hallin har valt ett brett spektrum för sitt anförande, men Leif vet hur man plockar ut
russinen ur denna stora kategori.
Helt enligt etablerade traditioner varvas programpunkterna med Schermans Shuffle, Skivlotteri och
en Fikapaus.
Ett inbetalningskort på höstterminens medlemsavgift bifogas. Folke ser med stor tacksamhet fram
emot pengarna.

(O:
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Hello there, Jazzlovers !

Två nya möten i Jazz Society står för dörren;

20 oktober och 3 november, 1998
Den 20 oktober har vi dessutom årsmöte då stadgeenligt följande frågor skall avhandlas:

•

1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mqtet
2. Kassören avger sin rapport över det gångna räkenskapsåret
3. Revisorn avger sin rapport över d:o
4. Fråga om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet
5. Fastställande av medlemsavgift för 1999
6. Val på två år av vice ordförande och sekreterare. (Förslag emotses före mötet)
7. övriga frågor
Kvällen fortsätter därefter i traditionell ordning;

20/10- Programvärd: Eddie Fränekel
Eddie tänker låta resten av kvällen gå i Lester's anda med betoning på "anda", d.v.s. ingenting med Le-i·/+> r ' ~tJC
Lester himself utan endast med hans stilmässiga efterföljare.
~· c .P -::!'~c.-

•
•

"l Lester's Spår" - Eddie startar själv med en passande inledning och naturligtvis finns det en
undertitel till programmet. Eddie kallar den för "En förebild med spread".
"Frågesport" - Håkan Skytt leder den och han ställer på Eddie's uppmaning flera frågor på
"coola tenorister".
"Mera Coola Tenorister" - Eddie har mobiliserat tre vapendragare - Carl-Gunnar Janson,
Sven Åke Veden och Folke Bergdahl - att vardera kortfattat presentera varsin
lestersk efterföljare
3/11 - Programvärd: Lars Berglund
Kvällens programvärd tycker att Jazz Society bör uppmärksamma att George Gershwin skulle fyllt 100
år i höst (26/9) och ger därför programmet en överrubrik; "Lyssna på en Gershwinmelodi".

"George 'Bop' Gershwin"- Kjell Samuelson vet hur Gershwins melodier tolkades under be-boperan.
Otaliga är väl de boplåtar som baseras på något av Gershwins alster.
"Frågesport" -Visst rör det sig om Gershwin - men vem spelar ? Gunnar Melander frågar och är
säker på att vi kan svaren.
"Gershwin Så In l Norden" - Programvärden har letat fram Gershwinmelodier i nordisk tappning.
Dessa evenemang äger rum i Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148, och vi brukar samlas runt
18.15 för en programstart kl 18.30. Programpunkterna varvas som regel med Schermans Shuffle,
Skivlotteri och en Fikapaus. Väl mött.

ZN~Bo Haufman (sekr.)

~
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Hej igen alla jazzfans !
TILL SKOLAN "TAKE THE T-TRAIN"
ALLA GRABBAR OCH ENDA TJEJ'N
SOM GILLAR SAX OCH BRASS
DET VI KALLAR JAZZ
BARA DOM SLIPPER COLTRANE

•

Det är dags för Jazz Society-möte igen den 17/11 i Kullskolan,
Krisitneberg kl 18.30
Program: Bo Naess kåserar under titeln "The vocal Touche"
Lennart landström står för kvällens frågesport och
Håkan Skytt får äntligen presentera sin favoritpianist.
Den som har tid och lust kan även lösa det bifogade jazzkrysset och
inlämna det till undertecknad. Först öppnad rätt lösning belönas
med en skiva.
Denna kallelse avser även mötet den 8/12 då programmet blir:
Sven Boija presenterar saxofonisten Steve Lacy
Magnus Lindborg håller frågesport under temat "60 years of jazz"
Bertil Lyttkens och Hans Henrik Åhrberg berättar om Jimmie Lunceford

•

Till sist ber vi Dig reservera följande kvällar för nästa års
Jazz Society-sammankomster: 12/1, 2/2, 23/2, 15/3, 5/4, 26/4 och 17/5
Keep
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musiclovers !

Inledningsvis först några ord om föregående möte den 29/8. Programrådet redogjorde
för sitt idoga arbete under sommaren. Man har faktsikt redan producerat ett
program för hela terminen . Samtidigt uttrycktes också ett önskemål från rådets
sida om att fler medlemmar ställer upp med programbidrag. Det behöver inte vara
någon kvalificerad underhållning. Litet valfritt plock ur Din egen skivhylla
duger gott. Enda kravet är att programmet är max 45 minuter långt. Klubben har
också bestämt att under ett programs gång skall inga skivalbum cirkulera (undantaget
dom som kan höra till programmet).
Som bekant har det vid varje möte förekommit en del inofficiell försäljning av
begagnade skivor. Detta skall fortsättningsvis ske under en mer organiserad form,
nämligen via auktion. 10 % av inropspriset går till klubbens kassa.
Kungsholmens Föreningsråd, som tillhandahåller möteslokalen , har vidare meddelat
att man tvingas höja fikapriset till 12:50.
Rätt svar på frågan i förra kallelsen var 'Ko-Ko' och 'dragen' vinnar e
blev Victor Montera.
Inom den närmaste framtiden kommer en ny medlemsförteckning att distribueras. Du,
som som har ändrat adress~ tfnnummer el. dyl. bedes meddela undertecknad.
så till den ordinarie kallelsen till nästkommande två möten den 19/9 och 10/10 -89.
Som vanligt samlas vi kl 18.15 i Kullskolan , Kristineberg (övre salen). Mötet den
19/9 är också Jazz Society's årsmöte då de sedvanliga frågorna skall avhandlas
nämligen; val av ordförande, sekreterare och just.män för mötet, presentation av
revisionsberätte l se, kassörens rapport och ev. ansvarsfrihet för styrelsen,
fastställande av terminsavgiftens storlek och val av ny styrelse för säsongen - 89/90.
Ev. motioner kan inlämnas före mötets början. Nedtill finner Du en slip som kan
ifyl las, avskiljas och inlämnas till någon i styrelsen med Ditt förslag till styrelse.
Program 19/9:
Tom Necander - "Kända solister på okända instrument ~
Lennart Landström - ~ Frågesport "
.t
Anders Lindgren - 30-talsjazz med underrubriken Americans in Paris
...

-

41

Program 10/10:
Victor Montera - '' Rhythm is My Business ..
Rolf Dahlgren - ~ Frågesport ~
Gunnar Noree - ''storbandsjazz "
Som brukligt kommer dessa programpunkter att interfolieras med fikapaus,
skivauktion och Schermans nya skivor.
Jazzkryss no. 12 bifogas . Lösningar kan inlämnas senast till mötet den 10/10.
En skiva i pris till dragen rätt lösare. Lycka till.
Keep swinging

Mitt förslag till styrelse i Jazz Society för säsongen 1989/90:
Ordf. : . . .. . ......... . . ..... . . . . . .

Programråd l:

V.Ordf.: ... . . ... . .... . ... . . . . . .. .

Programråd 2:

Sekr.: . .... ....... . . . ... ... . ... . .

Programråd 3:

Kassör: . .... . .... ........ . ... . .. .

Programråd 4:

Revisor: .. . . . ... .. ... .. . . .. . .... .

. ..... .... .... ... .. ........... .
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Hello there, musiclovers

•

Jazz Society kallar till möte den 31/10 i Kullskolan, Kristineberg.
Samlingstid 18.15 för programstart 18.30 •
Vad skall vi då bjudas på vid denna sammankomst. Jo, vårt förnämliga
programråd har kokat ihop följande:
Bo Haufman har plockat ut några spår ur sin skivsamling
på temat "Jazz med en smula humor".
Sven Åke Veden svarar för frågesporten. Med sitt enorma kunnande så är
ju dock risken att den kan bli en aning klurig.
Folke Bergdahl kåserar så på temat "Halvmodernt".
Dessa programpunkter varvas som vanligt med en fikapaus, skivauktion,
skivlotteri och Schermans Shuffle d.v.s. Bosse Schermans presentation av
några nyinkomna skivor.
Beträffande skivauktioner så står det medlemmarna fritt att auktionera ut
sina skivor (LP/EP/78) vid våra möten. Emellertid bör då en lista göras upp
på objekten utvisande förutom artist och melodi även skivmärke, nummer,
kondition och utropspris. Denna lista skall tillställas undertecknad för
distribution tillsammans med nästkommande kallelse.
Med denna kallelse bifogas också protokoll från årsmötet, revisionsberättelse
och en ny medlemsförteckning. Som framgår av årsmötesprotokollet utgår en
medlemsavgift för säsongen 1989/90 med kr 50/termin eller 100 för hela
säsongen. styrelsen ser helst att medlemmarna inbetalar denna summa till
Jazz Societys pg-konto 4397243-9. Ett inbetalningskort bifogas. Glöm
inte ange avsändare. Inbetald medlemsavgift är en förutsättning för framtida
kallelser.
Jazzkryss no 12 hade 6 medlemmar lyckats lösa och som vinnar drogs
Arne Fransen som därmed blev ägare till platta med Joe Turner.
Jazzkryss no 13 bifogas som kan lösas och inlämnas senast till nästkommande
möte den 21/11. Som vanligt en skiva till dragen vinnare.

zz
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VI SKRIVER NITTONHUNDRANITTI
LÄNGT FRÅN JAZZENS TIDIGA BITTI
MEN EN FORDOM ELLINGTON
SOM VI RÖR PÄ GRAMMOFON
TAR OSS ÄTER TILL HARLEM CITY

Hello there, musiclovers !
Så är det dags för ännu en säsongspremlar i Jazz Society-s långa historia .
Du hälsas välkommen till Kullskolan , Kristineberg, den 16/1 och X6/2. Vi
samlas sådär kl 18 . 15 och startar begivenheterna kl 18 . 30.
Program 16/1:
"Mina Favoritpianister" - Bosse Naess berättar.
"Frågesport" - Roland Lundberg har satt ihop den .
"Så började det och på den vägen är det" - Sven Äke Fritz låter oss få ta
del av sin egen jazzutveckling .
Program 6/2:
"The Sax Section" - Victor Montera har för kvällen övergivit rytmsektionen
och ger oss sin syn på saxarna.
" Frågesport" - Peter Lee svarar för den,så säkert blir det en eller annan
ellingtonanknuten fråga.
"Jazz On A Winters Day" - Håkan Skytt kåserar på detta tema passande för
årstiden.
Förutom dessa programpunkter kommer vi som vanligt att ta en fikapaus,
ha skivlotteri och avnjuta Schermans Shuffle .
Jazzkryss no 14 hade lösts av 8 medlemmar. Som vinnar drogs Gunnar Norees
lösning . Med denna kallelse bifogas Jazzkryss no 15. Det är konstruerat av
Arne Fransen och han medger själv att det är av det svårare slaget. Men är
vi lika goda korsordslösare som vi är frågesportssvarare så skall vi väl klara
det också. Lösning skall vara inlämnad senast till mötet den 6/2. En platta
till dragen vinnare .
Vi har tvingats ändra terminens möten något från vad som meddelades i
förra kallelsen. Följande tisdagskvällar bör Du reservera för Jazz Society:
16/1, 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, 24/4, 8/5, 29/5
Finnes någon som önskar auktionera ut skivor vid kommande möten fr.o.m. 20/2 ?
Lämna i så fall in till undertecknad en objektlista med uppgift om artist,
skivmärke, nummer , kondition och utropningspris .

#?--nging. (..i..)
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Hello there, musiclovers
Våra klubbmöten i Jazz Society duggar tätt numera. De närmast förestående
sammankomsterna inträffar den 20/3 och 3/4 till vilka Du härmed kallas.
Lokal och tidpunkt behöver väl knappast upprepas men om någon trots allt
skulle vara osäker så är det Kullskolan i Kristineberg. Samling kl 18.15
med programstart 18.30.
Program 20/3:
'Axplock ur min skivhylla' - En av klubbens alltför få kvinnliga medlemmar
Anna-Britta Nordström - spelar upp några av sina favoritspår.
'Frågesport' - Victor Montera svarar för kuggfrågorna.
'så började det och på den vägen är det' - Sven Åke Fritz låter oss få
ta del av sin egen jazzutveckling.
Program 3/4:
'Swingens vocalister' - Roland LUndberg ger oss sin syn på dessa artister.
'Frågesport' - Ordföranden själv - Bosse Naess - har satt ihop den.
'Favoriter för mig och kanske för Dej' -Folke Bergdahl botaniserar bland
nytt och gammalt på CD.
Som vanligt hinner vi också med fikapaus, Schermans Shuffle och kanske
också ett skivlotteri om någon vill ha vänligheten och besväret att
administrera det.
Jazzkryss no 16 löstes av ett tiotal medlemmar och som vinnare drogs
undertecknads lösning.
Detta med jazzkryss är inte något nytt i Jazz Societys historia. V~d genomgång av klubbens arkiv har sekreteraren funnit att korsord förekom redan
så tidigt som 1952. Bifogade jazzkryss nr 17 är plankat från en kallelse till
klubbmöte den 18/1 1956 där man i sin tur plankat ett korsord från en
publikation kallad Jazztimes och som på sin tid utgavs av Riksjazzförbundet.
Korsordet var konstruerat av en herre vid namn Sven-Erik Lindgren.
Gissningsvis har lösningen fallit även minnesgoda medlemmar ur minnet
inklusive konstruktören, så det borde kunna göra tjänst ännu en gång trots
att en del nycklar kanske saknar sin aktualitet. Din lösning skall vara
inlämnad senast den 3/4. Dragen vinnare belönas precis som 1956 med en platta.
Har Du tänkt på att det finns en hel del fin jazz att lyssna på i
Stockholm. Se nedan.
Keep swinging
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Hello there, musiclovers
Jazz Society kallar till terminens tre sista klubbmöten. Sedan blir det
sommaruppehåll med festivaljazz och allt sånt där trevligt.
Vi sammanstrålar den 24/4, 8/5 och 29/5 i Kullskolan, Kristineberg
kl. 18.15/18.30. Kolla i entreen i vilken sal vi skall hålla till.
Program 24/4:
'A Week of Jazz' - Bo Haufman spelar upp några spår på detta tema.
'Frågesport' - Ingemar Bennieh-Björkman svarar för klurigheterna
'Udda Plattor' - Lars Palm har valt ut några plattor us sin skivhylla
med betoning på 'udda'.
J

Program 8/5:
Big Band Jazz ' - Victor Montera har valt ut några exempel på denna konstart
och kan väl då knappast undvika att ta med något ellingtonnummer om han tänker göra programtiteln rättvisa.
'Frågesport' - Håkan Skytt har satt ihop den och troligen är den
intressant utformad
'Gil Evans, Claude Thornhill och Tubabandet' - Det låter väl intressant.
Sven Åke Veden tänker låta oss få veta allt om dessa
herrar och deras band.
Program 29/5:
'Altsaxen- saxsektionens Lillebror' -Roland Lundberg ger oss en
pedagogisk (?) syn på instrumentet och dess utövare.
'Frågesport' - Det är Folke Bergdahl som vill att vi skall tala om för
honom vad som spelas
'Spela Grammofon' -Det tänker Bertil Lyttkens göra som terminens sista
programpunkt.

•

Och precis som vanligt så hinner vi också med Schermans Shuffle,
skivlotteri och fikapaus.
Jazzkryss no 17 från 1956 var tydligen svårt. Endast fyra medlemmar hade
löst det och som vinnare drogs Arne Fransen.
Nytt jazzkryss no 18 bifogas. Ni har tid fram till den 29/5 att lösa det.
En platta till dragen vinnare.

.-
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Hello there, musiclovers !

•

Jazz Society is calling the freaks.
Vi har möten den 25/9 och 9/10 i Kullskolan, Kristineberg.
Försök komma 18.15 så att vi kan starta punktligt 18.30.
Programråden har satt ihop följande lockande program för dessa möten:
25/9:
"Air Checks" - Göran Wallen spelar upp diverse egna radioupptagningar
från olika artisters framträdanden i Sveriges Radio.
"Jazz Quiz" - Victor Montero har grävt fallgroparna.
"Chu Berry and his disciples" - Jazz Society hälsar Leif Hallin
välkommen i klubben och ser fram emot hans presentation
av Chu Berry och de tenorister han påverkade.
9/10:
o
"The Arrarrgers Touch" - Sven Ake Veden förklarar för oss arrangörens roll.
"Jazz Quiz" - Folke Bergdahl sätter oss på prov.
"Trumpetplayers bursting out into songs" - Roland Lundberg tänker
berätta om denna kanske inte alltför ovanliga företeelse.
Som vanligt varvar vi dessa programinslag med fikapaus, lotteri
och Schermans Shuffle.

•

Med denna kallelse bifogas också:
Protokoll från årsmötet den 11/9 -90.
Revisionsberättelse
Vinst/Förlusträkning + Balansräkning
Medlemsförteckning
Inbetalningskort för medlemsavgiften
Var vänlig och betala medlemsavgiften. Den utgör en förutsättning för
framtida kallelser.
Jazzkryss no. 19 var tydligen svårt. Endast Gunnar Noree hade lyckats lösa det.
Jazzkryss no. 20 bifogas som skall lösas och inlämnas senast till mötet
den 9/10. Lycka till.
Är jazzkryssen för svåra eller för lätta ? Rita ett själv och lämna
in till undertecknad.
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Hello there, musiclovers
Jazz Society kallar Dig härmed till klubbmöte några tisdagkvällar
framöver. Närmare bestämt den 23/10 och 6/11, 1990. Tid och plats
är som vanligt Kullskolan, Kristineberg, kl. 18.15/18.30.
Vi bjuds då på följande förnämliga underhållning:
23/10:
"Trumpet Galore" - Victor Montera talar om vad han menar med
detta.
"Frågesport" - Lars Welander har knåpat ihop den.
"Naess Big Show" - Bo Naess tänker prata om något som ligger honom
varmt om hjärtat. Vad det är får vi höra.

•
•

6/11:
"Thelonious Monk" - Folke Bergdahl berättar om denne särling.
"Frågesport" - Håkan Skytt har satt ihop den. Skall vi förbereda
oss för pianofrågor ?
"Arnett Cobb - The Wild Man From Texas" - Peter Lee har
fascinerats av denne tenorist och tänker låta oss
få ta del av sina erfarenheter .
Emellan dessa programpunkter har vi som vanligt fikapaus,
skivlotteri och Schermans Shuffle.
Jazzkryss no. 20 hade lösts av sju medlemmar och sven Ake Vedens
lösning drogs som den vinnande.
Jazzkryss no. 21 bifogas. Lösning inlämnas senast till mötet den
6/11. En platta till vinnaren. Lycka till.
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Hello there, musiclovers l

•
•

Dags för nya möten i Jazz Society. Den 20/11 och 4/12, 1990, träffas vi som vanligt kl. 18.15/18.30 i Kullskolan,
Kristineberg. Följande intressanta underhållning utlovas:
20/11:
"Nyss Mercer, vad blir det CD:an ?" -Lennart Landström kåserar om något som gissningsvis kan vara
Ellington på CD.
"Frigesport" - Bosse Scherman har satt ihop den. Inte så hoppigt eller vad skall vi vänta oss ?
"Personliga reflektioner kring MJQ" - Davor Kajfers gästar klubben och berättar om MJQ som han har en nära relation
till och vars historia han är väl bevandrad i.
4/12:
"Bobby Hackett -Young Man With A Horn" -Roland Lundberg berättar om eleganten Hackett och hans horn.
"Frigesport" -Sven Boija är ansvarig. Nu lär det väl bli hoppigt ?
"Naess Big Show No. 2" -Bosse Naess kommer att överraska oss med ett i skrivande stund okänt program men
garanterat lika hörvärt som alltid.
Vi varvar som vanligt dessa programpunkter med fikapaus, skivlotteri och Schermans Shuffle.
Programrådet har nogsamt påpekat att våra trevliga möten i Jazz Society oftast tenderar att bli för långa p.g.a. att
respektive programpunkter överskrider den stipulerade tiden. Även om detta faktum i och för sig är något positivt så är det
självklart mindre trevligt för den som håller sista programpunkten att flera medlemmar tvingas lämna mötet för att passa
kommunikationer o.dyl.
Programrådet har därför föreslagit följande progamtider att gälla primärt för våren 1991 och tills vidare, vilket anammats
av styrelsen:

•
•

1815
1830
1840
1925
1945
2000
2100
2145

-

1830
1840
1925
1945
2000
2100
2145
2200

Samling
Ordförandens eventuella meddelanden
Kåseri no l
Schermans Shuffle
Fikapaus och lottförsäljning
Frågesport
Kåseri no 2
Avstädning av lokalen

Denna tidsplan medger vissa överdrag som dock bör undvikas. Lokalen disponeras fram till senast 2300.
Jazzkryss no 21 hade lösts av 7 medlemmar. Håkan Skytts lösning blev den vinnande och för det fick han en skiva med
Zoot Sims.
Även om det ännu är en bra bit kvar på året så är ju trots allt detta sista kallelsen för 1990. Som synes så observerar
Jazzkryss no 22 den högtid som står för dörren och utgör därmed också styrelsens hälsning till alla medlemmar med en
förhoppning om ett fmt nytt år trots alla de dåliga tecken som just nu synes i tiden.
Krysset skall vara inlämnat senast den 4/12. En skiva till dragen vinnare.
Nästa termins klubbmöten är preliminärt bestämda till: 22/1, 5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 9/4, 23/4, 7/5 och 4/6.

~

h~aufiilan (sekr.)
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ZZ SOCIE'TY-

Hello there, musiclovers !

•
•

Jazz Society kallar sina medlemmar till klubbmöten den 19/3 och 9/4 -91 (Obs ! ändrat
tillbaka till 9/4 i motsats till vad som mämndes i föregående kallelse). Plats: Kullskolan,
Kristineberg. Tid: 18.15/18.30
Program 19/3:

"Några Höjdpunkter Från Mitt 30-tal" - Vi är mång~ som tycker att 30-talsjazz är
bland det bästa som åstadkommits. Hans Henrik Ahrberg spelar upp några av sina
bästa spår från denna period.
"Frågesport" - Ordförarn själv, Göran Wallen, har kokat ihop den.
"Kända och Okända som spelar Känt och Okänt" -Victor Montera spelar upp udda
namn och låtar.
Program 9/4:

•
•

"Emmett Berry" - Leif Hallin specialiserar sig tydligen på Berry. Förra gången var det
Chu, nu blir det Emmett och nästa gång kanske Chuck ?
"Frågesport" - Roland Lundberg har satt ihop något som han tror att vi skall få svårt att
klara av .
"Jazzcocktail" - Bo Naess bjuder oss på en egenhändigt blandad och shakad cocktail.
Programpunktema interfolieras som vanligt med fikapaus, skivlotteri och Schermans
Shuffle.
Jazzkryss no. 25 bifogas och om Du vill chansa på att vinna en platta så skall det vara
löst och inlämnat senast till mötet den 9/4. Lycka till.
Keep swinging

#l~
Bo Haufman (sekr)

ZZ SOCIE1,Y
Hello there, musiclovers !
Vi möts up on the Hill,
den tju'tredje april.
Alla vi inbitna jazzfans,
som med Madame Zajj har romans.
Vi lider av nån slags bacill.

•

Ja, Jazz Society kallar sina trogna till möte den 23/4 och 7/5 on the Hill, d.v.s. Kullskolan,
_!(rlstineberg. Tid 18.15/18.30.
Den 23/4 bjuds vi på följande förnämliga underhållning:
"Wynton och några andra Marsailis" - Peter Lee berättar om familjen Marsalis.
"Frågesport" - Håkan Skytt har satt ihop den och då blir det garanterat en något annorlunda
frågesport.
"Ellingtonians på icke ordinarie instrument" -Folke Bergdahl har letat upp några udda
nummer med ellingtonfolk.
och den 7/5 får vi avnjuta följande program:
"Juan Tizol" - Bo Haufman försöker spegla denna udda musikants karriär med tyngdpunkt på
hans verksamhet som kompositör.
"Frågesport" - Lars Welander gör sitt bästa för att få oss på fall.
"Lester-o-mania" - Sven Åke Veden spelar upp diverse exempel på musiker som baserat sina
solo och kompositioner på Lester's solon .

•
•

... och därimellan kommer Schermans Shuffle, fika och skivlotteri .
I enlighet med beslut fattat vid klubbmötet den 19/3 har ett brev avsänts i Jazz Societys namn till
Sveriges Radio där klubben framför sin protest mot de nedskärningar som görs i radions
jazzutbud. Den som vill ta del av skrivelsens innehåll kan vända sig till undertecknad.
Korsord nr 25 hade lösts av 9 medlemmar och Sven Åke Vedens lösning drogs som den
vinnande. Jazzkryss nr 26 bifogas som skalllösas och inlämnas senast till mötet den 7/5. Som
vanligt en skiva till dragen vinnare.
Klubbens sista möte för terminen är den 4/6 och Jazz Societys drivande ordförande har planerat
för att detta möte skall äga rum under något annorlunda former. Eftersom litet längre
planeringstid behövs för detta möte så medföljer här en separat kallelse och intresseanmälan till
detta möte. Vi räknar naturligtvis med att Du ställer upp och trevligt vore om mötet kunde
förgyllas litet extra genom att Du medtager Din respektive.

ZZ SOCIETY
Hello there, musiclovers !

Efter en sommar som så småningom blev riktigt bra är det så dags igen för trevliga sammankomster i
Jazz Society. Du bedes reservera följande tisdagkvällar under hösten för Jazz Society:
27/8, 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12 och 17/12 1991.
Vi håller som vanligt till i Kullskolan, Kristineberg. De tre första och den sista gången träffas vi i lilla
salen nr 22. Övriga gånger i samlingssal nr 31.
Med detta brev vill klubben kalla Dig till de två första mötena för terminen. Vi samlas som vanligt kl
18.15/18.30 och underhållningen blir:
27/8:

"Ellington utan Ellingtonia" - Det är förvånansvärt not "ellingtonhataren"
Victor Montero, som valt att kåsera på detta tema.
"Frågesport" - Lennart Larsson har haft sommaren på sig att fundera ut en
klurig frågesport.
"Bings Brorsa" -Roland Lundberg pratar om och spelar skivor med Bob Crosby.

10/9:

"Mina Fem Trombonister" - Leif Hallin berättar om och gör jämförelser mellan sina
fem favorittrombonister.
"Frågesport" - Folke Bergdahl har kanske legat i hängmattan och tänkt ut frågorna.
"Är Dom Inte Slut Snart ? " - Inte för Håkan Skytt, som berättar om ännu en i den
långa raden av pianister. Vem återstår att se.

Vi hoppas också att Bosse Scherman presenterar några nyutkomna skivor och så sticker vi också
emellan med skivlotteri och en fikapaus.
Vårterminens sista möte den 4/6 var en lyckad tillställning i Gamla Stan med god mat och fin live
jazz med Johnny, Davor och Victor i högform. Vi tackar för den uppvisningen.
Klubben vill också rikta ett varmt tack till Ordföranden för initiativet liksom även till två
outsiders, nämligen Lennart Landströms fru Margareta och ordförandens Monica, som bidrog till att
det praktiska löpte så fint som det gjorde. Ni får gärna ställa upp igen nästa gång.
Vanan trogen medföljer ett jazzkryss även denna kallelse. Konstruktör är Arne Fransen. Krysset skall
vara inlämnat senast till mötet den 10/9. Glöm inte skriva på Ditt namn. En platta till dragen vinnare.
Väl mött och in the meantime, keep swinging.

Hello there, jazzlovers !

,.

sekreteraren gör det lätt för sig genom att med. en och samma kallelse kalla Dig till Jazz Societys
resterande tre klubbmöten för höstterminen, nämligen den 19/11, 3/12 och 17/12, 1991.
Lokal och tid Kullskolan, Kristineberg, kl. 18.15/18.30 som vanligt.
Det avgående programrådet har gjort en gedigen slutspurt genom att komponera följande förnäma
underhållning åt oss:

•

19/11

"Nostalgia" - Lennart Landström plockar bland gamla minnen och gamla plattor.
"Jazz Quiz" - Lasse Welander har knåpat ihop den och risk föreligger att det finns en
eller annan "svensk" fallgrop.
"Lesser Known Soloists" - Bosse Naess har letat fram några spår med mindre kända
solister men säkert därför inte mindre hörvärda.

3/12

"My Life As A CD-collector- The 2nd Year" -Sven Åke Veden får antagligen svårt
att välja vad som skall spelas upp bland alla de CD han samlat på sig
under det andra året.
"Jazz Quiz" -Göran Wallen för ordet.
"Nordic Jazz" - Lasse Palm spelar upp diverse svensk- och grannlandsjazz.

17/12

"Juan Tizol" -Bo Haufman pratar om och spelar upp några av hans låtar.
"Jazz Quiz" -Roland Lundberg går på (fråge)sporten.
"Christmas Jazz" - Kan en hösttermin avslutas bättre än att Folke Bergdahl kåserar
på detta aktuella tema .

Vi hoppas också få tid med de traditionella mellansticken, skivlotteri, fika och Schermans Shuffle.
Med denna kallelse bifogas också en programenkät, som vi hopppas att Du vill ha vänligheten att
besvara. Den skall förhoppningsvis ge programrådet impulser och ideer till nya och annorlunda
program. På förhand tack för Dina synpunkter.
Nästa termins mötestillfällen är preliminärt planerade enligt följande:
21/1, 4/2, 18/2, 3/3, 17/3, 31!3, 14/4, 28/4, 12/5 och 2/6 1992.
Bekräftelse härom lämnas i nästa kallelse.
Jazzkryss no. 29 var svårt och endast 4 lösningar inlämnades. Göran Wallen hade tur även denna gång
och blev dragen som vinnare.
Jazzkryss no. 30 bifogas vilket skall vara löst och inlämnat senast till mötet den 17/12. En begagnad
LP ur Schermans saluförda samlingar till dragen vinnare.

Till/~? k;~ rockin'
/

~~

Bo Haufman (sekr)
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Bo Haufman (sekr)

zz
Hello there, musiclovers t
Ännu ett nytt år startar i Jazz Socictys långa historia.
Vi börjar 1992 med möten den 21/l och 4/2. Vi håller till i sammal lokal som tidigare, nämligen
Kullskolan, Kristincberg, och vi ser gärna att Du kommer så där kl. 18.15 så att vi kan vara i gång
senast 18.30.
Fr.o.m. denna säsong får det nya programrådet chansen att visa framfötterna och tanken ilr att till vissa
delar en del nya grepp skall tas vad det gäller programutbudet. Dc besvarade enkäterna har gett vissa
tipps. Programrådet hoppas att dc nya greppen skall falla väl ut, om ej är det bara att byta ut dom vid
nästa årsmöte.
Vad sägs om följande grepp:

21/1:

"Body And Soui" -- En programpunkt gcmens<1.mt producerad av medlemmarna. Var och
en tar med sig en som han tycker intressant inspelning av n~imnda låt.
Vi spelar upp spåret och vederbörande 'bidragslämnarc' får motivera
varför han valt just elen inspelningen och varför han tycker att elen iir
intressant. Kan vi fylla 30/40 minuter på detta sätt ?
"Frågesport" ·- Putte Lindell har alltid tyckt att frågesporterna oftast varit för
lätta för dom av oss som vadar i plattor där hemma. Han vill visa hur en
alternativ frågesport kan gå till och där några andra kriteria kommer att
ingå än ncl vi är vana vid.
"Stan Getz" - Håkan Skytt håller en musikalisk nekrolog över den nyligen bortgångne
mästaren.

4/2:

"Mina favoritplatto1· och kansi{e iiven Dina" - Sven Åke Fritz inte bara spelar upp
några av sina favoritspftr utan ger oss ocks[t sina åsikter och synpunkter
varför just dessa spår utgör hans favoriter. Men han vill ocks[t höra vad
Du tycker och tar gärna en diskussion om saken.
"Frågesport" -· Peter I12c har också en del fri1scha ideer om hur en fr[tgesport
skall ,?å till.
"l't1iles Davis" - Ater en musikalisk nekrolog. Denna gång försöker Sven Boija
komprimera Miles Davis' musikaliska livsverk. Men det kan naturligtvis inte
åstadkommas på 45 min så detta blir avsnitt l. Fortsätfning följer.

Dc övriga mötesdagarna för säsongen är dc som tidigare niimnts, d.v.s. 18/2, 3/3, 17/3, 31/3, 14/4,
28/4, 12/5 och 2/6.
En viss osäkerhet råder om vilken lokalhyra klubben kommer att tving~ts betala fr.o.m. april månacl.
I skrivande stund vet vi enelast att det blir avsevärt dyrare men inte hur mydcet. Vi får väl ta en
diskussion vi nåt;ot möte om hur det problemet skall tacklas.
Jazzkryss nr 30 hade lösts av 9 rnccllcmmar och Int;cmar Bcnnich-Björkmans lösning drogs som elen
vinnande. Jazzkryss nr 31 bifogas. Som synes ~ir clet något moderniserat. Konstruktören hoppas att den
lilla stilen inte skall ställa till alltför stora besvär. Likaså hoppas ban att personerna på bilden skall
framstå så pass tydligt att det kan urskiljas vilka dc ~ir. De skuggade rutorna hänför sig till personerna
i bilden eller någon företeelse i bilden. Lycka till.

zz

SOCIETY

Hello there, musiclovers !
Med en heder och ett samvete lika vitt som den i stockholmstrakten liggande snön sammanstrålar vi igen till möten i Jazz
Society den 18/2 och 3/3 -92. Lokal: Kullskolan, Kristineberg. Tid: 18.15/18.30.
Vi bjuds på följande program:

•

18/2:

"Body And Soul" -Det var flera medlemmar som inte fick chansen att framföra sina medhavda spår vid mötet
den 21/1 och på begäran får dom nu en chans till. Glöm inte motiveringen.
"Då Sa Det Klick" - Rolf Bjerkelius berättar om de känslor och intryck han drabbades av då han första
gången hörde några inspelningar.
"Frågesport" - Håkan Skytt har säkert som vanligt totat ihop en okonventionell frågesport.
"Miles Davis" - Sven Boija fortsätter med del två av den musikaliska nekrologen .

3/3:

"Mina Favoritplattor Och Kanske Även Dina" - Sven Åke Fritz fick inte tillfålle att spela upp sina
favoritplattor vid förrförra mötet. Han ger oss nu sina åsikter och synpunkter om just dessa spår
och vill gärna veta om Du håller med honom eller har en annan åsikt.
"Då Sa Det Klick" -Anna-Brita Nordström berättar om när det klickade till för henne.
"Frågesport" - Gunnar Noree har länge velat göra en frågesport. Nu får han chansen.
"Charlie Barnet" - I serien musikaliska nekrologer har turen (eller kanske oturen) nu kommit till Charlie
Barnet. Det är Roland Lundberg som håller låda.

Vi försöker också som vanligt sticka emellan med en fikapaus, skivlotteri och Schermans Shuffle.

•
•

Så några ord om terminsavgiften. Som tidigare nämnts blåser det numera litet kyligare vindar över ideella föreningar som hyr
kommunens lokaler. Hyrorna skall vara mera marknadsorienterade här liksom i andra hyressammanhang. Vi kommer att behålla
lokalen i Kullskolan terminen ut men måste betala en högre hyra. Därför är styrelsen tvingad att framdeles debitera ut en förhöjd
terminsavgift, närmare bestämt 150:-. Ett inbetalningskort bifogas och vi ser helst att Du har vänligheten att snarast betala den
så att vi kan fortsätta med våra trevliga sammankomster.
Programrådet vill ta tillfållet i akt och tacka alla medlemmar som haft vänligheten att besvara programenkäten. Somliga svar har
varit korta och koncisa medan andra varit synnerligen utförliga och detaljerade. Det finns många uppslag ur dessa enkäter för
programrådet att ta fasta på. Om alla önskemål och synpunkter skulle tillgodoses så måste emellertid antalet möten öka avsevärt
och så även mötestiden. Hav därför förståelse för om vi måste sovra bland alla välmenta förslag .
Vinnare av jazzkryss nr 31 avgörs vid mötet den 18/2 p.g.a. konstruktörens tillfålliga opasslighet. Jazzkryss nr 32, som är
konstruerat av Sven Åke Veden, bifogas och det skall vara löst och inlämnat senast till mötet den 3/3.
Så till sist några rader ur "Jazz Anecdotes":
"Lester Young had hired a drummer who wasn't playing what he wanted to hear. Duringa break, the drummer tried making
conversation: "Say, Prez, when was the last time we worked together ?"
"Tonight", sighed Lester.
"Bobby Hackett was known for never saying anything bad about anyone, when a friend insisted that he make som comment on

Adolf Hitler, be tbought be bad bim.
Bobby said; "Well, he was the best in his field."

,
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Hello there, musiclovers !

Den 17/3 och 31/3 -92 ombedes Du infinna Dig i Kullskolan, Kristineberg, för en trevligt samvaro i Jazz Societys hägn. Vi ses
kl 18.15/18.30. Du kommer att bjudas på följande underhållning:

17/3:

"Kuriosakabinettet" -Har Du i Din samling något spår, som Du anser vara på något sätt udda eller ovanligt
så tag med det. Du får chansen att spela upp det och samtidigt avge Din motivering.

•
•

"Frågesport" - Arne Fransen har rivit sig i skägget och funderat en del klurigheter för oss att lösa.
"Zoot Sims" - Ytterligare en nyligen bortgången storhet. Bo Naess berättar om hono~

31/3:

"Jazz Från Kansas City Och Andra Cities" -Bertil Lyttkens kåserar på detta jazzgeografiska tema.
"Då Klack Det Till" -Har Du något att spela upp som en gång gav Dig kalla kårar efter ryggen eller någon
liknande känsla så har Du chansen här .

"Frågesport" - Lars Palm har letat i sin skivhylla för att hitta några spår som kan oss förbrylla.
"Unsung Heroes" -Victor Monteropratar om kända och mindre kända solister.

Därimellan har vi också fikapaus, skivlotteri och Schermans Shuffle.

Jazzkryss nr 32 hade endast två rätta lösningar. Folke Bergdahls lösning drogs som den vinnande.
Kryss nr 33 bifogas. Även det är konstruerat av Sven Åke Veden. Lösning skall vara inlämnad senast till mötet den 31/3.
Försök gärna själv att konstruera ett jazzkryss. Det är inte så väldigt svårt och det har det goda med sig att Du tvingas slå i
diskograftema och uppslagsverken efter diverse namn och det kan ju vara bildande inför framtida frågesporter. Lämna Ditt
bidrag till undertecknad.

Och så några citat ur "Jazz Anecdotes":

•

A Jazzfan walked in to a London nightclub just as the band began to play a blues that sounded vaguely familiar. He aksed a
listener at the bar, "W.C.Handy ?"
"Sure, it's just outside to the left of the stairway".

•

Bobby Hacket was offering one of his trumpets for sale. "lt's a good buy", he said. "In the upper register it's absolutely brand
new!"

Zoot Sims appeared one noon at a bar wearing a dark suit, white shirt, and a tie. Zoot's usual daytime costume was jeans and a
baseball jacket.
"Hey, Zoot", someone said, "How come you're all dressed up so early in the afternoon ?"
Zoot adjusted his tie and grinned his gap-toothed grin. "l don't know. I woke up this way."

When Karl Kiffe was playing drums with the Les and Larry Elgart band, the brothers were trying to get Karl to adept to the
band's style. At one point, Larry told him, "When the band starts to swing, I want you to play more on the ride cymbal."
Karl replied, "When the band starts to swing, will you please raise your hand ?"

Z SOCIETY
Hello there, musiclovers !
Dags för nya möten i Jazz Society. Den 14/4 och 28/4 -92 sammanstrålar vi som vanligt i Kullskolan,
Kristineberg. Tid: 18.15/18.30.
Program:
o

14/4:

"Några Av Mina Favoriter" - Altmeister Hans Henrik Ahrberg, som hört det mesta i
jazzväg både live och konserverat, har plockat ut några spår med storband
från 30/40-talen, som han anser hör till jazzens höjdpunkter.
"Frågesport" - Det var länge sedan Ingemar Bennieh-Björkman framträdde. Nu gör
han det medelst en frågesport.
"Landsortsjazz" - Det rör sig inte om Emmaboda Big Band utan fastmer om
amerikanska s.k. "Territory Bands". Magister Leif Hallin undervisar oss.

28/4:

"Airchecks" - Lennart Landström har plockat ut en del intressanta bitar ur sin digra
samling av radioupptagningar.
"Frågesport" - Folke Bergdahl blandar gammalt och nytt till en frågesport.
"Guldkorn Från Svenska Jazz Selection" -Lennart Östberg berättar om den gamla
fina skivetiketten "Jazz Selection" och spelar upp några exempel på de
mest lyckade utgåvorna.

Som vanligt varvas allt detta med fikapaus, skivlotteri och Schermans Heta Spår.
De medlemmar som skall presentera jazz inspelad på ett så gammalt medium som LP bedes ha
vänligheten att spela över materialet på band eftersom det dels är enklare att spela upp och dels därför
att vi har vissa problem med att skaffa fram en skivspelare till våra möten. Om detta mot förmodan
skulle vara omöjligt att åstadkomma bedes vederbörande i god tid anmäla detta till ordföranden före
mötet så att en skivspelare kan ordnas.
På mångas önskemål tänker klubben även avsluta denna säsong med ett något mera exklusivt möte
den 2/6. Tanken är att då hyra lämplig lokal, ordna med levande musik och någon förtäring. Du som
har lust att medverka i någon form med förberedelser eller underhållning kan anmäla Ditt intresse till
ordföranden. Mer om detta evenemang i senare kallelse.
Och för att fylla ut sidan ännu några citat ur Bill Crow's 'Jazz Anecdotes':
Vido Musso was farnous for his malapropisms (bakvänt användande av ord). He was as illiterate in
music as he was in English, but he had quick ear and a powerful tone. The mysteries of the English
language always eluded Vido, where references to boats that drowned and Cadillac conversibles kept
his fellow band members entertained. Once when on the road with Harry James, he remarked, 'If
somebody don't open a window on this bus, we'll all get sophisticated !' And it was Vido who was
once heard to observe, to nobody in particular, 'Music is a very hard insturment.'
Art Rollini was on the road with Vido on the Goodman band: 'He asked if he could dictate a letter for

me to write to his wife Rose, because he couldn't write. I agreed and got out a pad and pen. He
dictated: "Dear Rose, How are you ? I am fine, Love, Vido". I addressed it and mailed it.'
~)2s, 7ep swinging
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Hello there, musiclovers !

Vårterminen 1992 går mot sitt slut och i Jazz Society återstår endast ett möte den 12/5 och därefter
det årliga klang och jubel-mötet den 2/6.

•

Mötet den 12/5 går som vanligt av stapeln kl. 18.15/18.30 i Kullskolan, Kristineberg, och då kommer
vi att bjudas på följande underhållning:

Oh, Lady Be Good - Den gode Sven Åke Veden har godheten att låta oss få avguda
diverse goodlooking och goodsinging godingar.
Frågesport - Denna gång är det Lennart Larsson som är frågvis.
Ride, Red, Ride - Leif Hallin berättar om och spelar skivar av en av de
största, d.v .s. Henry Red Allen.
Som vanligt varvas dessa begivenheter med Schermans Shuffle, fika och skivlotteri.
Vad som kommer att tilldraga sig på mötet den 2/6 framgår av särskild inbjudan som här bifogas.
För höstterminen 1992 kommer vi att träffas följande tisdagar, som Du redan nu lämpligast bör
reservera i Din time manager:

•

25/8, 8/9, 22/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12 .
Vi kommer att hålla till i en ny möteslokal vilket kommer att närmare redogöras för i första kallelsen
till höstterminen.
Och så till sist fritt ur Jazzanecdotes:
När Eddie Condon med band turnerade i Europa någon gång på femtiotalet så anlände man först med
flyg till London Heathrow. Där möttes dom på plattan av ett gäng engelska musiker med Chris Barber
i spetsen spelande tidstypisk King Oliver-musik. Eddie stapplar nerför flygplanstrappan, ser sig
omkring och säger: "Where are the dinosaurs ?".

Hello there, musiclovers !
Vem herr Englund var det vet vi inte, men Jazz Society häller sina två nästkommande möten den 22/9
och 13/10 1992 i hans sal, dv.s. Englundsalen, IOGT-NTO's lokaler, Kungsgatan 23. Samling kl.
18.15.
Vid mötet den 22/9 kommer föreningen även att hålla sitt årsmöte varvid följande kommer att
behandlas:
l. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.
2. Kassörens rapport föredrages.
3. Revisorns rapport föredrages.
4. Ev. ansvarsfrihet för styrelsen.
5. Fastställande av terminsavgiftens storlek.
6. Val av ny styrelse och programråd för säsongen 1992/93. (Se bif. slip)
7. Övriga frågor.
Vänligen försök komma i tid så att dessa formalia inte behöver inkräckta allt för mycket på
underhållningen som kommer att bestå av:
22/9:

"Ru by Braff" - Leif Hallin presenterar en av jazzens kanske litet undanskymda
trumpetare .
"Frågesport" - Arne Fransen försöker hålla en lätt frågesport om det går.
"Sjungande Icke-sångare" - Såna som sjunger hellre än bra eller vad rör det sig om ?
Peter Lee får förklara vad han menar.

13/10:

"Rex Stewart" - Roland Lundberg presenterar en portalfigur bland jazzens trumpetare.
"Frågesport" - Håkan Skytt brukar alltid göra en annorlunda frågesport. Kanske så
även denna gång.
"Sällan Hörda Svenska Inspelningar" -Ett program kring ovanlig svensk jazz.
Lars Palm presenterar.

•

Allt detta varvas som vanligt med Schermans Shuffle, Skivlotteri och fikapaus.
Bifogat

progr~m~ådets

blad med ideer till hugade programhållare.

På begäran ytterligare ett citat ur Bill Crow's Jazz Anecdotes:
Eddie Condon, som var en heavy drinker men också hade en snabb replik, hade aldrig mycket till
övers för bop och det som följde i spåren. När han öppnade sin egen club betonade han ofta sin roll
som saloon keeper och det sägs att när han en gång stod vid baren och råkade höra en servitör som
tappade en bricka full med porslin och bestick lär ha lyft huvudet från drinken och med bestämdhet
sagt: "None of that pregressive jazz in here !".

Mitt förslag till styrelse och programråd för säsongen 1992/93:
Ordf:

Pr. råd:

Revisor:

V.Ordf:

Pr.råd:

Revisor:

Sekr:

Pr. råd:

Kassör:

Pr. råd:
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Hello there, musiclovers !

Jazz Society kallar till klubbmöten den 27/10 och 10/11 1992 hemma hos herr Englund, d.v.s. i
Englundsalen, IOGT -NTO's lokaler, Kungsgatan 23. Samling kl. 18.15
Vid dessa möten kommer vi att serveras följande förnäma underhållning:
27/10:

"The Underdags" - Folke Bergdahl berättar om några arga färgade jazzmusiker.
"Jazz Quiz" -Denna gång är det Lennart Larsson som är frågvis.
"Teddy Reig- A Jazz Hustler" - Låter intressant. Sven Åke Veden får förklara
närmare vem Teddy Reig är.

10/11:

"Lennie Tristan o" - Sven Bo ija berättar om en av sina idoler.
"Jazz Quiz" - Roland 'Masen' Lundberg frågar ut oss.
"EIIio t Lawrence" - En gäst, Alf Laver, berättar om denne man och hans band
som troligen är ganska okänt för de flesta av oss.

Helt i enlighet med traditionerna så varvas dessa begivenheter med Schermans Shuffle, skivlotteri
och en fikapaus.
Med denna kallelse bifogas också protokoll från årsmötet, medlemsförteckning och ett inbetalningskort
på höstterminens medlemsavgift.

Eddie Condon (eller som det står i Skivakademins skivfack: Eddie Condom) fyller flera sidor i
Bill Crow's 'Jazz Anecdotes'. Här är en av dom:
Eddie var som bekant en heavy drinker, vilket naturligtvis bekymrade hans fru Phyllis. Vid ett tillfälle
tog hon sig för att i avskräckande syfte författa en lista på de av Eddies musikvänner som avlidit i
leversjukdom. Hon överlämnade den ganska långa listan till Eddie utan ett ord. Eddie studerade den
och lämnade tillbaka den med orden: "There's a drummer missing".

Tills vi ses, keep swingin'

Bo Haufman (sekr.)

ZZ SOCIE'TY
Hello there, musiclovers !

Jazz Society kallar till nya möten den
16 februari och 2 mars
Plats och tid: Föreningsrådets lokaler, Fältöversten, Karlaplan. Kl. 18.15

Vi kommer att bjudas på följande berikande underhållning:
16 februari: 'Stan Kenton, part 2' -Att täcka Kenton på 45 minuter går inte. Så här följer
Göran Bergers intressanta fortsättning.
'Jazz Quiz' - Victor Montero har lovat att den inte
skall bli alltför svår.
o
'Three Blind Mice' - Håkan Skytt utsätter Sven Ake Veden, Victor Montero och Sven
Boija för en blind fold test.
2 mars:

•
•

'Sexy Jazz' - Sven Åke Veden ger oss sin syn på kopplingen mellan jazz och sexualitet.
En ny infallsvinkel. Låter spännande, eller hur ?
'Jazz Quiz' - Alf Laver frågar och vi försöker svara. Skall vi vänta oss många
storbandsfrågor ?
'The Kansas City To u ch' - Bertil Lyttkens spelar upp och berättar om en del spår
med tonvikten på KC.

Kanske onödigt att nämna det men ovanstående varvas som vanligt med Schermans Sbuffle,
Skivlotteri och Fika .
Och till slut, för att fylla ut papperet, ännu några rader om Eddie Condon ur Jim Crow's 'Jazz
Anecdotes':
Eddie fick vid åtskilliga tillfällen frågan varför han aldrig tog några solon. Här är några av svaren:
"I'm a saloon keeper, not a guitar player."
"I don't play solos for a reason; I don't know enough about the guitar."
"I've spent fifteen years working up an answer to that question, and it's now practically in final form."

Tills vi ses, keep swingin'

..

ZZ SOCIETY

Skynda, skynda, skynda
Ta T-banan
Snabbaste sättet att komma till Jazz Society
Om Du, skulle ta T -banan
Märker Du, att Du kommer snabbast dit.
Skynda, skynda, skynda
Hör, det kommer
Kan Du höra, hur rälsen surrar
Det är bäst hoppa på
Om Du, skulle ta T -banan
Märker Du, att Du kommer snabbast dit.
(Fritt efter Ray Nance)

•
•

Hello there, musiclovers !
Du inviteras härmed till Jass Society's nästkommande möten den
16 och 30 mars, 1993 .
Plats och tid: Föreningsrådets lokaler, Fältöversten, Karlaplan. Kl. 18.15
Vi bjuder på följande både underhållande och undervisande begivenheter:
16 mars:

30 mars:

•

'Early Fats' - Arne Fransen berättar om Thomas Wallers tidiga karriär.
'Jazz Quiz' - Folke Bergdahl vill att vi träffar rätt på hans frågor.
, 'The Voice Of Jazz' - Victor Montera botaniserar bland de vokala inslagen i sin
skivsamling.
'From The Square Ring To Smoke Rings' -Bo Hansson berättar om Kenny Dorhams
liv och leverne.
'Jazz Quiz' - Peter Lee är f.n. drabbad av blues, vilket kan väntas återspeglas
i hans frågor.
'Triple Show' - Tre medlemmar gör varsitt miniprogram:
Leif Hallin presenterar 'Jug Bands',
Bo Scherman pratar om 'Earl Bostic' och
Sven Åke Veden berättar om 'Western Swing'.

Dessutom interfolierar vi dessa programpunkter med Schermans Shuffle, Skivlotteri och Fika.
Och till sist ännu några rader ur Bill Crow's 'Jazz Anecdotes':
"Red Michell overheard a remark made by Jim Hall to a young musidan they were playing with who
seemed to feel obliged to fill every measure with as many notes as he could. Jim told him: 'Don't just
do something, stand the re ! "
"When Don Ellis had a band that featured arrangements in time signatures like 9/4 and 27/16,
someone remarked: "The only tune they play in 4/4 is 'Take Five' !"

ZZ SOCIETY
Hello there, musiclovers !

Jazz Society slår tre flugor på smällen och kallar härmed till vårterminens tre återstående möten:
11/5,

25/5

och

8/6

Plats och tid: Föreningsrådets lokaler i Fältöversten, Karlaplan, kl. 18.15.

•

•
•

Föregående mötesprogram fick ändras något eftersom Alf Laver befann sig på resande fot, men han
ersattes förnämligt av Göran Berger som pratade om Woody Hermans First Herd. Alf har dessutom
låtit oss förstå att han har så mycket att prata om så att programmet måste delas upp över två möten.
Programmet ser därför ut som följer:
11/5:

"New York City Memories, pt. l" -Alf Laver berättar alltså om sina självupplevda
erfarenheter från Savoy Ballroom, Apollo och diverse kända lokaler på
Swing Street.
"Jazz Quiz" - Leif Hallin vet väl det mesta men vill ändå att vi skall svara på hans
frågor.
"Lee Morgan" - Sven Bo ija berättar om en av boppens färgstarka trumpetare.

25/5:

"New York City Memories, pt. 2" -Alf Laver fortsätter sin berättelse.
"Jazz Quiz" - Frits Terwee frågar och vi svarar.
"Jazz Roots" - Enda sättet numera att locka Bo Naess till klubben är att sätta upp
honom som programhållare. Han väljer att prata om jazzens ursprung.

8/6:

"The Small Bands of The Swing Era" - Klubben får besök av en medlem i
förskingringen. Roland Lundberg planerar att besöka huvudstaden och gör
då även Jazz Society den äran och pratar då litet om en genre som ligger
honom varmt om hjärtat.
"Jazz Quiz" - Lennart Larsson är den för dagen frågvise.
"My Jazz" - Olle Frisk spelar upp litet av den jazz som han känner speciellt för.

Som brukligt är så varvar vi dessa programpunkter med Schermans Shuffle, Skivlotteri och·.
Fikapaus.
Vår grannklubb "CLUB 78" har sin säsongavslutning den 14/5 då man också ordnar med förnämlig
levande musikunderhållning. Man har vänligheten att inbjuda medlemmar i Jazz Society till denna
tillställning vilket framgår av bifogade programblad med invitation. Låter väl trevligt.
För höstterminen -93 har vi anhållit hos Föreningsrådet om följande mötesdagar i Fältöversten:
24/8, 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11 och 14/12.
Reservera dessa tisdagskvällar för trevlig samvaro med god jazz i Jazz Society's hägn.

zz
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Hello there, musiclovers !
Dags för nya sammankomster i Jazz Society. Vi ses den
21/9 och 5/10 (1993)
Plats och tid är den vanliga d.v.s. Föreningsrådets lokaler i Fältöversten, Karlaplan. Kl. 18.15
Vid mötet den 21/9 har Jazz Society dessutom sitt årsmöte då följande agenda skall behandlas:
l.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.
Kassörens rapport föredrages.
Revisorns rapport föredrages.
Ev. ansvarsfrihet för styrelsen .
Fastställande av terminsavgiftens storlek för säsongen 1993/94
Val av ny styrelse och programråd för säsongen 1993/94. (Se slip nedan som kan ifyllas och inlämnas till
undertecknad före mötet)
7. Övriga frågor.

•

När så dessa formaliteter är avklarade kan vi ägna oss åt den mera jazziga underhållningen som blir som följer:

•
•

21/9:

"Apropå Ellington '94" - Lennart Landström har en del funderingar om Ellington i allmänhet
och Ellington '94 i synnerhet.
"Frågesport" - Bosse Hansson har en diger skivhylla där hemma och ur den har han valt ut ett antal
spår som han tror att vi skall gå bet på, kanske.
"Ovanliga Storband" -Alf Laver är storbandsfreak och ger oss här en del prov på icke så namnkunniga band.

5/10:

"Låt I Skilda Tappningar" - Håkan Skytt demonstrerar hur samma låt kan dekanteras på olika sätt.
"Frågesport" -Bosse Scherman frågar så följdaktligen bör lagen bli litet mer jämnspelta.
"Jazzens Rötter" - Bosse Naess tänker tydligen gå tillbaka till ursprunget för allas vårt intresse.

Med denna kallelse bifogas en uppfräsbad medlemsförteckning. V.g. meddela sekreteraren om något inte stämmer.
Sven Åke Veden har haft vänligheten att sätta ihop ett korsord (nr 36) som bör vara löst och inlämnat senast till mötet den 5/10.
Priset till dragen rätt lösning framgår av krysset.
Håkan Skytt var vinnare av förra krysset och for det fick han en skiva med Bob Brookmeyer och Mel Lewis.

...

••

}

Bo Haufman (sekr.)

---------------------------------------------------------------------------

Mitt förslag till styrelse och programråd för säsongen 1993/94:
Ordf.

-----------------------

V.Ordf
Sekr

----------------------

-----------------------

Kassör

----------------------

Pr.råd

----------------------------

Revisor ------------

Pr.råd

--------------------------

Revisor

Pr.råd - - - - - - - - - - Pr. råd
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ZZ SOCIETY
Hello there, musicloves !

Så kallas Du till ännu två möten i Jazz Society. Dom äger rum den:
19/10 och 2/11, 1993.
•

•
•
•

Plats och tid: Föreningsrådets lokaler i Fältöversten, Karlaplan. Kl. 18.15
Du kommer av kunniga medlemmar i Jazz Society att bjudas på följande underhållning och tillika
kanske undervisning i någon form:
19/10:

"Buck Clayton" - Vår vän från Masriket, Roland Lundberg, släpper självklart inte
kontakten med klubben. Han ställer kosan söderut för att ge oss en lektion
i Bucks liv och leverne.
"Jazz Quiz" - Gunnar Melander delar med sig av sitt kunnande i form av en
frågesport. Lätt eller svårt återstår att se.
"Jazzing The Classics" -Sven Boija tycker att vi bör bli litet mere bildade inom den
klassiska sektorn och demonstrerar därför hur Chopin, Schubert m.fl. tolkats
i mera synkoperad form.

2/11:

"Broadcasted Jazz" - Leif Hallin vet hur kunskaper skall förmedlas. I kvälllåter han
oss få veta vad som kringkastats i amerikansk radio under årens lopp. Leif
har en del för större publik okänt material.
"Jazz Quiz" - P.O. Weilemar, Ellington-fan och ganska ny i klubben, undrar om vi vet
lika mycket om hans skivor som han själv gör.
"Trumpets Galore" -Nu får Du chansen igen. Ta med en tape på något trumpetsolo
som Du tycker är toppen och låt oss få veta varför Du tycker att just det
solot är toppen. Låt oss hoppas att inte alla kommer med Armstrong .

Vi räknar med att som vanligt varva dessa programpunkter med
en Fikapaus.

Sch.~rmans

Shuffle, Skivlotteri och

Med denna kallelse bifogas protokoll från årsmötet och ett inbetalningskort på terminsavgiften.
Så till sist något fritt ur "Jazzanecdotes":
Ett jazzband i USA som företrädesvis ägnade sig åt att spela äldre arrangerad jazzmusik hade lyckats
komma över originalarrangemang som en gång tillhört Paul Whiteman. I ett speciellt arrangemang
fanns utrymme för ett längre trumpctsolo. En av trumpetarna (icke solotrumpeten) fann i sina noter en
anteckning gjord för länge sedan, några takter före trumpetsolot: "Väck Bix" .

SO~IE1'1;-

Hello there, musiclovers !
Dags för nya möten i Jazz Society. Vi ses den
15 februari och 1 mars, 1994
Så se till att få Din deklaration gjord i tid så den inte hindrar Din närvaro den 15 februari.
Om Du skulle ha glömt det så brukar vi hålla till i Östermalms Föreningsråds lokaler i
Fältöversten, Karlaplan. Tid kl. 18.15
Några av klubbens medlemmar kommer att bjuda oss på följande intressanta underhållning:
15/2:

"The seeond Choice" - Leif Hallin demonstrerar några jazzmusikers val att spela
annat instrument än sitt ordinarie. T.ex. Ben Webster som pianist.
"Jazz Quiz" - Lasse Palm gör sitt bästa för att sätta oss på det hala.
"My Personal Card" - Det är inte fråga om P.O. Weilemars kreditkort utan mera
om hans musikaliska visitkort.

1/3:

"Charlie Barnet" - Göran Berger kåserar om denne storbandsledare. En
speleman i dubbel bemärkelse.
"Jazz Quiz" - Olle Frisk har grävt kvällens fallgropar.
"Jazz With A Touch Of Humor" - Bo Hautman håller ett opretentiöst program
om jazz med mer eller mindre tydliga inslag av humoristisk karraktär.

Däremellan kommer Schermans Shuffle, skivlotteri och fikapaus.
Så är det korsordsdags också. Jazzkryss nr 37 bifogas. Det är som synes plankat och skall
vara inlämnat senast till mötet den 1/3. En begagnad LP till dragen vinnare.
Med anledning av kåseriet om Charlie Barnet kan det vara lämpligt att avslutningsvis fritt citera
en episod ur Charlie Barnets självbiografi "Those Swinging Years":
Charlie var som bekant glad både i flaskan och flickan. Flickor av både bättre och sämre sort
var många till antalet i hans glada liv. Vid en spelning blev Charlie och bandet introducerat av
en konferencier med bl.a. några ord som lär ha både roat och irriterat Charlie: "Let's all give
Charlie Barnet and his band a big clap".

?H~

Bo Hautman (Sekr.)

ZZ SOCIETl;Hello there, musiclovers !
Här kommer en ny kallelse till möten i Jazz Society. Vi träffas den:

15 mars och 29 mars, 1994

•
•
•
•

Lokal: Östermalms Föreningsråds lokaler i Fältöversten, Karlaplan. Tid: 18.15
Program:

15 mars:

.. Andy Kirk .. -Johnny Hallberg har sitt jazzintresse förankrat i den litet mera
medelålders jazzen d.v.s. guldåldern. Han kåserar här om ett av de
stora namnen från Kansas City .
.. Jazz Quiz .. - Bosse Hansson frågar och vi får försöka svara .
.. Dave Brubeck" -Håkan Skytt tycker att guldåldern ligger på 50/60-talet, kanske
t.o.m. senare. l kväll belyser han Brubecks insatser i trio- kvartettsåväl som oktettformat

29 mars:

"My Personal Relation To Jazz" - Hans Öberg, klubbens senast nytillkomna
medlem, presenterar sig själv och sin syn på jazz.
"Jazz Quiz" - l kväll skall vi försöka svara på Sven Åke Vedens frågor.
"l Can't Get Started" - Detta är en standardlåt som det finns massor av
inspelningar på, både före och efter Bunny Berigan. Nu är det upp till
Dig att "Get Started" och ur Din skivhylla plocka fram en inspelning
som Du tycker är särskilt intressant. Du spelar upp den för oss övriga
och ger oss Din motivering varför Du tycker den är så bra. Vi håller på
så länge materialet räcker eller tills vaktmästaren säger till.
Glöm inte detta inslag !!

Som vanligt har vi också Schermans Shuffle, Skivlotteri och en fikapaus .
En uppdaterad medlemsförteckning bifogas. Meddela sekreteraren om något inte stämmer.
Och så avslutningsvis ännu en Condon story:
Eddie hade alltid en uppfattning om att saker och ting skulle ske i en avslappnad atmosfär
både när det gällde musik och annat. När han besökte England på 50-talet och gav en
intervju för några engelska journalister var dessa inte helt beredda på hur pass avslappnad
Eddie kunde vara. Han gav intervjun på sitt hotellrum fortfarande inte uppstigen ur sängen
men med whyskyglaset redan i handen. När en av reportrarna undrade om Eddie hade något
emot att åtminstone sitta upp när de tilltalade honom svarade Eddie: "OK 1'11 try, but J am not
much of an athlete."

ZZ SOCIETY

Hello there, Musiclovers !
Jazz Society kallar till vårterminens två sista möten som äger rum den:
1o maj och 31 maj, 1994

För den som händelsevis inte vet om det så brukar vi ses i Östermalms Föreningsråds lokaler
i Fältöversten, Karlaplan, runt kl 18.15.
Programmet vid dessa möten blir som följer:

10 maj:

"Sällan Hörda storband" -Alf Laver hörde under sin tid i New York diverse
band, som kanske aldrig nådde den stora berömmelsen men för den
skull inte var mindre hörvärda. Alf låter oss få ta del av sina
upplevelser.
"Frågesport" - Håkan Skytt ansvarar i kväll för frågesporten och då blir det
säkert någon fyndig konstruktion av typ korsord el. dyl.
"Raymond Antonini" -Bosse Hansson kåserar om jazzens Gary Grant mer
känd under namnet Ray Anthony.

31 maj:

"A Touch Of Dixie" - Leif Hallin har hittat en infallsvinkel om storband som
ibland spelar dixieinspirerat Men det lär inte handla om Bob Crosby.
"Frågesport•• - Bengt Näsman svara för kvällens inkvisition.
"Inte bara Carlsberg och Rs6de P~lser .. -Sven Åke Veden avslutar säsongen
med en betraktelse över den jazz som spelas söder om sundet.

Progrmmen varvas som vanligt med Schermans Shuffle, Skivlotteri och Fikapaus.
Och till sist som vanligt ett citat ur jazzliteraturen:
Max Kaminsky har i sin självbiografi ett kapitel om the Summa Cum Laude Band, som var en
kooperativ organisation även om Bud Freeman oftast frontade. l bandet ingick
ventiltrombonisten Brad Gowans som hade en genuin jazzuppfattning och han totade som
regel också ihop de arrangemang som användes. En. gång blev han tillfrågad om han kunde
läsa noter på vilket han svarade: "Not enough to hurt my playing".
Ha en trevlig sommar. Vi ses till hösten.
::7p/ ri.nging,

/~
~o
Hautman {sekr)

Hello there, musiclovers ! Det drar ihop sig till nya möten i Jazz Society. Våra två
nästkommande sammankomster • till vilka Du härmed kallas, äger rum den:

20 september och 4 oktober, 1994

.

Plats: Föreningsrådets lokaler i Fältöversten, Karlaplan. Tid: Kl. 18.15
Mötet den 4/1 O är tillika årsmöte och då skall, som stadgarna säger, följande saker behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
Kassören avger sin rapport
Revisorn avger sin rapport
Beviljande av ev. ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av terminsavgiftens storlek för säsongen 1994/95
Val av ny styrelse och programråd för säsongen 1994/95 (Se slip nedan som
kan ifyllas och inlämnas före mötet)
7. Övriga frågor

Har Du någon motion är det OK att den inlämnas innan mötet tar sin början.
För övrigt blir programmet det följande:

20/9:

"Chet Baker" - Bosse Naess speglar denne produktive gigants karriär. Han var
som sagt produktiv, särskilt på slutet, så Bosse lär väl inte lida brist på
illustrationsmaterial.
"Frågesport" - Det är Bengt-Olov Ljung som frågar. Han har lovat att inte ställa
några frågor om trummisar.
"Julius Gubenko" - Om honom tänker Lasse Palm prata. Vet Du inte vem
det är ? Han är nog mera känd under namnet Terry Gibbs.

4/10:

"Ornette Coleman" -Vår modernist Sven Boija är i farten igen. Det blir nog en
svår uppgift för Sven att övertyga oss "mainstreamare" om skönheten i
Ornette 's spel men han får väl försöka.
"Frågesport" - Bosse Hansson är en mångkunnig jazzdiggare. Hans frågor
kommer säkert att spänna över jazzens hela spektrum.
"Kulinarisk Jazz" - Sven Åke Veden tänker blanda jazz med mat. Det blir väl en
"Hot Stew" eller "Gumbo" men en sak torde vara säker - den blir
välsmakande.

•

Och i traditionell ordning varvar vi dessa begivenheter med Schermans Shuffle, Skivlotteri
och en fikapaus. Som framgår av bifogade blad rekommenderar vi ett besök på Castle Hotel
den 22/9 för att avnjuta Davor Kajfes och Kustbandet. Hörvärt och kul.
Keep Swinging,

Bo Hautman (Sekr.)

---------------------------------------------Mitt förslag till styrelse och programråd för säsongen 1994/95:

Ordf. - - - - - - -

Pr.råd

---------

Revisor - - - - - - -

V.Ordf _ _ _ _ _ __

Pr.råd

---------

Revisor - - - - - - -

Sekr

Pr.råd

----------

Kassör - - - - - -

Pr.råd _ _ _ _ _ _ __

ZZ SOCIETY
Hello there, musiclovers !
Tiden mellan våra sammankomster går fort. Nu är det åter dags att kalla samman alla devoted
jazz lovers till två nya möten i Jazz Society den:
18 oktober och 1 november, 1994

Kl. 18.15 samlas vi i Östermalms Föreningsråds lokaler i Fältöversten, Karlaplan.

•
•

Inför dessa möten har programrådet vittjat resurserna och kan erbjuda följande förstklassiga
underhållning:
18/10:

"Bill Evans" - Håkan Skytt är klubbens specialist på moderna pianister. l en serie
presentationer om dylika musikanter har han nu kommit fram till denne
betydande stilbildare.
"Jazz Quiz'' -Kvällens inkvisitor är Peter Lee.
"The Man Beneath The Underdog" -Olle Frisk har valt att prata om den
excentriske Charles Mingus.

1/11:

"The Man From Hickory House" - Klarinettisten Joe Marsala ledde under många
år husbandet på nämnda lokal. Leif Hallin berättar om hans karriär.
"Jazz Quiz" - Folke Bergdahl är bra på att räkna ~ubbens pengar. Då kan han
väl också få räkna ut våra poäng om dom skulle bli väldigt många.
"Odd Fellows" - Hans Öberg har ur sin skivhylla plockat fram diverse, som han
tycker, udda jazzsångare Det blir nog också en och annan udda
jazzsångerska.

Däremellan har vi också som vanligt Schermans Shuffle, Skivlotteri och Fika.
Inbetalningskort för höstterminens medlemsavgift bifogas. Folke blir glad om den betalas.
En ny medlemsförteckning bifogas även varav framgår att medlemsantalet ökats väsentligt. Är
det måntro ett bevis på jazzens renässans bland en större allmänhet. Protokoll från årsmötet
distribueras med nästa kallelse.
Så avslutningsvis ett alster ur jazzlitteraturen:
Max Kaminsky berättar i sin självbiografi om en PR-turne till Östern för amerikanska
utrikesdepartementets räkning någon gång på 50-talet. Vid ett tillfälle skulle man uppträda i
Kabul och när Max kollade upp pianot före konsertens början upptäckte han att det var
ovanligt lågt stämt vilket han påpekade för den lokale representanten med orden; "This piano
is terribly low". Indiern svarade med det typiskt orientaliska servila leendet; "Oh, don't worry
about that. We 'Il put som e blocks of wood under it and raise it up".

SOCIETY
Hello there, musiclovers l
Ännu en säsong i vår ärevördiga klubbs historia tar sin början med möten den:
24 januari och 7 februari, 1995
till vilka Du härmed kallas.
Även denna termin kommer vi att hålla till i samma lokal som tidigiare, d.v.s. Förenigsrådets lokaler i Fältöversten,
Karlaplan. och vi samlas c:a 18.15
Programmet blir det följande:
24/1:

"Bud Freeman" - Lars Berglund inleder säsongen med ett kåseri om denne tenorist, som inte såg ut
som en musiker, av titeln på hans självbiografi att döma.
"Frägesport• - Lennart Larsson för befälet över utfrågningen den här gången.
"Jimmy Hamilton• - En nyligen bortgången storhet. Lennart Landström speglar hans karriär så vi kan
säkert få njuta av en och annan Ellingtonplatta.

7/2:

"Fritz J ones• - l den långa raden av kåserier om pianister har Håkan Skytt nu kommit fram till denne
intressante utöver på instrumentet. Efter sin konvertering till Islam kallade han sig för
Ahmad Jama! under vilket namn han säkert är mer bekant. Håkan vill särskilt betona
hans influenser på samtida modernister t.ex. Miles Davis.
"Frågesport• - Gunnar Karneman ställer frågorna och bedömer svaren.
"Jordgubbar Och Musik" -Vad som döljer sig bakom det uttrycket tänker Bengt Barkman förklara
för oss. Det torde till stor del röra sig om ett jazzmusikaliskt självporträtt av en av våra
nytillkomna medlemmar.

Helt i enlighet med tidigare traditioner så sticker vi också emellan med Schermans Sh uffle, Sklvlotterl och en
fikapau s.
Terminens övriga möten är förlagda till följande tisdagar: 21/2, 7/3, 21/3, 4/4, 25/4, 9/5 och 23/5.
Reservera dessa kvällar för Jazz Society.
Det är allom bekant att medlemmarna i Jazz Society besitter stort kunnande och ofantliga insikter i föremålet för vårt
stora intresse. De som känner för att låta andra få ta del av dessa kunskaper och insikter i form av ett anförande eller
frågesport bedes vänligen kontakta någon i programrådet.
Ett inbetalningskort för vårterminen/95 bifogas. Avgiften emotses tacksamt.
Avslutningsvis har P.O. Weilemar bidragit med följande humoristiska alster:
Någon gång, troligen på 50-talet, befann sig George Shearing på resa med flyg från England till Stockholm. Planet
mellanlandade på Bulltofta och resenärer till Stockholm blev ombedda att sitta kvar i planet under uppehållet. George
Shearing hade med sig sin ledarhund, som emellertid behövde rastas. George bad någon i besättning att gå ut med
hunden och den ende som just då hade tid var chefspiloten själv. Denne tog hunden i ledbygeln och gick några varv
runt planet varvid George kunde höra en dam några rader bakom utbrista; "Va, har vi en blind pilot ??"

Jlk~

. Bo Hautman (sekr.)

SOCIETY
Hello there, musiclovers l
Du är välkommen till Jazz Society"s klubbmöten den
21 februari och 7 mars, 1995
som i vanlig ordning avhålles i Föreningsrådets lokaler i Fältöversten, Karlaplan. Samling kl 18.15
Det senaste mötet den 7/2 drabbades av en smärre förändring så tillvida att Håkan Skytt hade fått förhinder och
ersattes av Eddie Fränckel, som kåserade på ämnet "All The Things You Are'', ett ofta anlitat tema för 50/60-talens
modernister. Finsmakaren Eddie presenterade de olika varianterna med sedvanlig finess.
För våra annonserade möten har programrådet satt ihop följande program:
21 /2:

"Fritz Jones allasAhmad Jamal " -Nu hoppas vi få avnjuta Håkan Skytts uppskjutna kåseri om
denne säregne pianist.
" Frågesport• -l kväll är det Lars Palm som står för utfrågningen.
"The Sentimental Gentleman of Swing allas Tommy Dorsey• - Alf Laver presenterar denne
tempramentsfulle trombonist och orkesterledare. Alf vet vad han pratar om. Han har hört
TO live i New York många gånger.

7/3:

" Lucky Mlllinder• -Han spelade inget instrument men ledde ett antal orkestrar under swingperioden.
Leif Hallin berättar om hans karriär.
"Frågesport • - Hans Öberg har satt ihop frågorna med tillhörande korsord.
"Anonym trumpetare• -Sven-Åke Fritz har varit borta från klubben några år men är nu återbördad.
Han firar sin återkomst med ett kåseri om en trumpetare som han föredrar att låta vara
anonym.

Som vanligt får vi också tid över för Schermans Shuffle, Sklvlotterl och Fikapaus.
Under årens lopp har flera medlemmar framfört synpunkter på programpunkternas längd och därmed också mötets
längd. En gyllene regel för alla som håller anföranden bör vara att den tid som står till förfogande är max 50 minuter.
Frågesporten kan få bli några minuter längre om så erfordras. En kväll skulle således kunna få följande utseende:
18.30 - 19.20 Program 1
19.20 - 19.45 Fikapaus + lotteridragning
19.45 - 20.15 Schermans Shuffle
20.15 - 21.1 O Frågesport
21.10-21.15 Kort paus
21.15- 22.05 Program 2
Alla inser vi att det inte går att hålla dessa tider till punkt och pricka men kanske kan vi ha det som ett grovt schema
och något att sträva efter. Kan vi åstadkomma samma tidtabell som SL"s pendeltåg vintertid d.v.s. 15 minuters
försening så får vi vara nöjda med det. Den kåsör som anser att so minuter är för kort tid är välkommen att dela upp
sitt anförande över två möten.
En uppdaterad medlemsförteckning bifogas.

~Y:Ji;
~11.::!:-(s_e_k-r......).

SOCIETY
Hello there, musiclovers f
Jazz Society kallar till nya möten den
21 mars och 4 april, 1995
då vi ses i Föreningsrådets lokaler i Fäftöversten, Karfapfan, kl 18.15
Vårt tidigare möte den 21/2 fick genomgå en smärre förändring. Den annonserade frågesportledaren Lasse Palm hade
fått förhinder och ersattes av Folke Bergdahl, som hade konstruerat en fyndig frågesport baserad på en enda skiva l
Lasse ' s frågesport kommer senare under terminen.
För våra närmast förestående möten bjuds vi på följande program:

21 mars:

"Merry Melodles• -Gunnar Melander är en beundrare av Gerschwins kompositörskonst och tänker
låta oss få avnjuta några av verken. Finns det någon jazzmusiker som inte spefat in
"l Got Rhythm" under någon mer eller mindre fantasifull titel ?
"Jazz Oulz" - Håkan Skytt står för den så vi får bereda oss på att kryssa oss fram bland
svarsafternativen.
"Old Glenn Miller Play Jazz?" - Många är det som ställt sig den frågan. Bengt Näsman tänker leda l
bevis att så var fallet.

4 april:

"Bioom and Bunnett" -Sven Boija presenterar dessa modernister. Dom har två saker gemensamt.
Båda spelar sopransax och båda heter Jane i förnamn.
"Jazz Ouiz" - Bosse Hansson är pappa till kvällens frågor.
"Blue Note• - Bosse Naess besöker oss och berättar om dettaskivmärkes historia som tog sin början
i slutet på 30-talet och sträckte sig in på ?O-talet (?). Återutgivningarna är i dag talrika.

Som vanligt varvar vi detta med Schermans Shuffle, Skivlotterl och en fikapaus.
Så vill vi ta tillfället i akt och informera om att The Duke Ellington Swedish Society har klubbmöte den 3 april kl. 19.00 i
sal 2 i Fältöversten. Det blir live music med Arne Domnerus, Ulf Johansson och Rune Gustavsson samt litet
filmförevisning. Även icke medlemmar är välkomna. Inträde 120:- .
Så avslutningsvis, har Du hört den här:
Roy Eldridge satt vid ett tillfälle med i Artie Shaws orkester för en grammofoninspelning. Det gick litet trögt och Artie
blev inte nöjd med de många försök som gjordes att få ett nummer på vax. Inte ens efter 38:e försöket. En viss
irritation med åsikter om ledaren började höras och Artie sa: "Anybody who doesn't like the way l'm running this band
can pick up his horn and leave". Roy reste sig och började packa ihop sina grejor varvidArtie skrek: "l didn't mean
you l''

ZZ

SOCIETY~

Hello there, musiclover l
P.g.a. sekreterarens resor till främmande land måste denna kallelse spänna över nästkommande tre möten till vilka Du
härmed kallas. Ett av dess är dessutom årsmöte.
26 september, 1o oktober och 24 oktober (årsmöte)
Vid årsmötet skall stadgeenligt följande frågor behandlas:
Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.
Kassören avger sin rapport.
Revisorn avger sin rapport.
Beviljande av ev. ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av terminsavgift för 1996.
Val av styrelse och programråd för 1996. (Se bifogad slip som kan ifyllas och inlämnas till
någon i styrelsen vid något av de närmaste mötena)
7. Förslag till moderniserade stadgar.
8. Förslag om programrådets verksamhet.
9. Övriga frågor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ev. motioner kan inlämnas till ordföranden senast vid mötet den 10 oktober.
För övrigt skall vi ägna oss åt följande trevligheter:

•

26/9:

"Ciarlnets from the Crescent City" - Det rör sig alltså om klarinettister från New Orleans och det är
Björn Egneby som presenterar sådana storheter som Johnny Dodds, George Lewis och
Tony Fazola bara för att nämna några.
"Frågesport" - Det är Bengt Näsman som utsätter oss för kvällens frågor.
"Cotton Club Revue• -Hans Öberg gör en tillbakablick på denna kända lokals historia och dom som
uppträdde där d.v.s. många av jazzens stora namn.

10/10:

"Don Redman" - Altmeister Rolf Dahlgren berättar för oss om denne musikaliske bomullsplockare.
"Frågesport" - Skall väl egentligen kallas för "Frågekryss" e.d. när det är Håkan Skytt som frågar.
"VAr Jazz" - Systrarna Birgitta Schitzmann och Christina Öberg berättar om vad som präglat deras
jazzmusikaliska utveckling, som lett till att dom hamnat i Jazz Society.

24/10:

"Vokalmuslker" -Vad är det? Sven Åke Veden menar att det är sångare av typ Eddie Jefferson,
Dave Lambert m. fl. som brukar planka av kända instrumentalsolon och framföra dom
vokalt.
"Frågesport" -Denna kväll är det Gunnar Melander som går på frågesporten.
"C Ieo and Duke" - Cleo Laine har vissa svagheter för Duke, vilket hon visat genom en nyligen utgiven
CD som Lennart Landström tänker prata om och spela litet ur.

Arne Fransen har varit i farten igen och tillverkat en ny ordfläta. Arne lovar att denna är mycket lättare än den senaste
som var så svår att endast en lösning hade inlämnats. Självklart var det Sven Boija som kunde lösa den. Lös flätan
och lämna in den till mötet den 1O oktober.
l förra kallelsen upplystes om resterande möten för hösten. Dessa datum var emellertid till vissa delar felaktiga.
Eftersom sal 2 inte kunnat ställas till vårt förfogande de tisdagar vi önskat har vi tvingats göra vissa justeringar.
Höstens återstående möten blir därför enligt följande:
6/11 (måndag)
21/11 (tisdag)
4/12 (måndag. Jubileumsmöte. Mer härom senare)
19/12 (tisdag)
Vi ses.

SOCIETY
Hello there, musiclovers !

Jazz Society kallar Dig till möte

•
•

den 6 november, 1995, som är en måndag. Obs l
Som vanligt strålar vi samman i Föreningsrådets lokaler i Fältöversten, Karlaplan, och tiden är som vanligt 18.15.
Anledning till att vi denna gång valt en måndag är att vi vill ha sal 2 för våra möten och den lokalen stod inte till
förfogande på tisdagen tyvärr .
Vi bjuder Dig på följande underhållning:

"Jass å Jazz ! OK" - Bertil "Buster" Reijbrandt, som har ett förflutet som aktiv trummis, får förklara vad
han menar med denna rubrik.
"Frågesport" - Sven Boija ställer i kväll frågorna som han vill ha svar på.
"Burnus, smoking och kamelhårsulster"- Ännu en rubrik som säkert fordrar sin förklaring.
Lars Berglund som valt den har också satt en underrubrik; "eller något om 30-talets
karavaner".

l vår förra kallelse annonserades om ett möte den 19/12. Vid årsmötesförhandlingarna framkom att intresset för ett
möte så nära julen var ringa och det beslutades därför att kancellera detta möte.

•

Med denna kallelse bifogas också klubbens nya stadgar, verksamhetsberättelse och bokslutsrapport.
Arsmötesprotokollet är i skrivande stund inte justerat och kommer därför att distribueras med nästa kallelse .
Inför nästa termin kommer programverksamheten att på försöksbasis hanteras på ett nytt sätt.
l stället för program sammansatta av det hittillsvarande programrådet kommer styrelsen inför de närmast förestående
mötena att utse en programvärd, som få'r fria händer att inom de ramar vi traditionellt brukar hålla oss inom, kreera ett
program helt enligt sina egna intentioner. M.a.o får vederbörande programvärd full frihet att välja programhållare, ett
längre anförande eller flera kortare. Frågesporten bör väl dock inte rubbas på men kanske någon programvärd har nya
ideer om hur den skall utformas: Presentatörer kan vara medlemmar i klubben eller gäster utifrån.
När en programvärd utsetts av styrelsen låter han sedan sekreteraren få veta hur han tänker lägga upp programmet
så att kallelsen rätt kan förmedla hans ideer. Det låter väl intressant.
De medlemmar som nappar på denna ide är välkomna att anmäla sitt intresse att uppträda som programvärd under
nästa termin. Undertecknad sekreterare är koordinator. Han väntar sig många kandidater.
Slutligen vill styrelsen påminna om att Du reserverar måndagen den 4 december för Jazz Society. Då skall vi i
Salenhuset fira föreningens 50-årsjubileum. Det blir levande musik med några av våra bästa jazzmusiker, någon
förtäring och litet annan underhållning. Mer härom i särskild kallelse som kommer senare.

ZZ SOCIETY
Hello there, jazz lovers !
Den ärevördiga föreningen Jazz Society kallar sina medlemmar till möten den

20 februari och den 5 mars 1996
Lokal: Föreningsrådets sal 2 i Fältöversten, Karlaplan. Samling kl 18.15

•
•

Även föreningsrådet är en av de kommunala instanser som drabbats av krav på besparingar. Dessa
besparingar påverkar vår förening så till vida att vi är tvingade att lämna lokalen senast kl 22.00
annars debiteras vi en kännbar straffavgift. Vi måste därför framdeles vara mer tidsdisciplinerade och
följande hållpunkter bär gälla:
18.15- 18.30
18.30 - 18.35
18.35 - 19.20
19.20 - 19.40
19.40 - 19.55
19.55 - 20.55
20.55 - 21.05
21.05 - 21.50
21.50 - 22.00

Samling
Ordföranden hälsar och informerar
Program 1
Fikapaus
Schermans Shuffle
Frågesport
Paus
Program 2
Aterställning av bord och stolar

Självklart äger en programvärd rätt att justera dessa tider men slutpunkten måste vara enligt ovan.
Programvärdarna för de annonserade mötena har verkligen producerat annorlunda program eller vad
sägs om följande:
20/2 Programvärd: Håkan Skytt

•
•

"Jazzen 100 år - Pt 1" - Håkan, som har mycket åsikter om jazz i allmänhet och pianister i
synnerhet och dessutom är begåvad med tydliga pedagogiska anlag, vill få oss att
deltaga i en diskussion på det ämne där vi alla är specialister och har definitiva
synpunkter. För nu dessa till torgs. För att vi inte skall famla runt i detta omfattande
ämne alltför mycket har Håkan försett oss med viss bakgrundsinformation som bifogas
denna kallelse.
"Frågesport" - blir det naturligtvis. Den har inte Håkan missat.
"Jazzen 100 år- Pt 2"- Diskussionen fortsätter. Skulle den mot förmodan ebba ut har Håkan ett
reservprogram i bakfickan.
5/3 Programvärd: Sven Ake Veden
"Thore Jederby" - Sven Åke har inviterat Bengt Nyquist, författaren till den nyutkomna boken om
nämnde personlighet, att berätta om densamme. Den som önskar köpa boken kan
göra detta under kvällen till ett kraftigt rabatterat pris. Vad sägs om 150:- mot ett
rekommenderat riktpris 275:-.
"Frågesport"- Leif Hallin har valt frågor och exempel ur sin skivsamling, som beträffande en viss
tid och genre inom jazzen nästan kan betraktas som heltäckande.
"Blues Power" - Kvällen programvärd plockar bland några bluesinspelningar.
Man måste ha tusan så goda skäl för att inte ställa upp på dessa möten, eller hur?

V.g.v.

Aterstående möten: 19/3 (Hans Öberg), 2/4 (Bo Hansson), 16/4 (Alf Laver), 30/4, 14/5.
Programvärdskandidater torde anmäla sig till de sista mötena. Tack !
Sad news: Lars Welander, en av våra trägnare mötesdeltagare under åren lopp, gick bort för en tid
sedan. Representanter från Jazz Society var närvarande vid den stämningsfulla begravningsakten
som beledsagades av jazzinspirerad musik. Blommor från Jazz Society nedlades vid båren.
En av våra medlemmar vill enträget propagera för jazz i radio och tycker vi skalllyssna på följande
stationer:
Radio
Radio
Radio
Radio

Viking 101,4
Haninge 98,5
City 2 95,3
Viking 101 ,4

Radio Solna 97,3
Radio Västmanland 100,5
Radio City 2 95,3

Mälaröjazz i Ekerö Lions regi
Lördagar 13.00 - 15.00
Lördagar 14.00 - 15.00
Haninge jazzradio/jazzklubb
Söndagar 10.00 - 11.00
Radio Fasching
Sentimental Journey, diggarna
Kicki och Pontus
Söndagar 12.00 - 14.00
1:a sönd. i varje månad 18.30 - 19.30
Polkanders jazzhörna
Two of a kind
Måndagar i jämna veckor 10.33-11.00
Radio Fasching
Fredagar 12.00 - 13.00

•
•

•

Jazz Society den 20 februari 1996

Jazzen 100 år- En diskussion i Jazz Society (50) om dess
utveckling
Som programvärld får aftonen (1996-02-20) tar jag mig friheten att
bjuda upp till en diskussion i fårsamlingen om jazzens utveckling
- vilka som påverkat den m m.

•

För att hitta en rimlig utgångspunkt har jag fastnat får att vi ska
fårsöka fånga in de "stilbildande" musikanterna. Vi har av och till i
i våra program tangerat detta ämne - och jag uppfattar att där finns
en hel del skilda uppfattningar (om än säkert med allmän enighet
i vissa fall).
Syftet med diskussionen är inte att komma fram till den "slutliga
lösningen" (eftersom den i detta fall - som oftast i andra - inte
finns). Vi har olika perspektiv och olika utgångspunkter får vårt
lyssnande och får vårt intresse får musikformen -just däri finns
hoppas jag det som kan göra diskussionen givande. Vi kan få nya
infallsvinklar på vårt intresse och lyssnande, som vi i bästa fall
kan bli mentalt berikade av (möjligen pekuniärt fattigare).

•

F ör att ge alla som önskar en chans att fundera kring ämnet får e
mötet och som en öppning får diskussionen har jag på de följande 2
sidorna - utifrån mitt perspektiv - angett ett antal stilbildare. En
springande punkt är uppenbart vad som är en stilbildare (även detta
kan diskuteras). Min utgångspunkt är kort: en instrumentalist (motsvarande) som påverkat många- i tydligaste fall en majoritet- av
sina "efterföljare" på instrumentet eller i sällsynta fall markant påverkat musikens hela utveckling (Armstrong?, tex).
Som illustrationsmaterial (och får att det inte bara ska bli "prat")
kommer jag att ha en del musikexempeL Den som vill är givetvis
välkommen med egna musikexempeL
Det blir jazzfrågesport på vanligt sätt också under kvällen!.

Håkan Skytt
PS
För den händelse detta upplägg av kvällen är vanskligt av skilda skäl (ointressant,
allmänt idiotiskt, rent obegripligt eller inte mycket att prata om), så kommer jag att
ha ett reservprogram i bakfickan för att vi inte ska bli sittande med "skägget i brevlådan"!

Ursprungsmyt: I3uddy Bolden (f.l868)
De exceptionella stilbildarna:
Louis Annstrong (-01)- Charlie Parker (-20)- John Coltrane (-26)
Andra mera markanta "trendsättare":
Benny Goodman (-09) - Dizzy Gillespie (-17) - Lennie Tristana
(-19) -Miles Davis (-26)- Omette Coleman (-30)
Betydelsefulla musikanter i "egna divisioner":
Duke Ellington(-99) -Thelonious Monk(-17) -Charles Mingus (-22)
Stilbildare på respektive instrument:
Ett antal i och för sig betydande utövare på resp instrument
anges även- i "särskiljande" (och diskussions-) syfte.

Trumpet
Louis Armstrong (-01)
Bix Beiderbecke (-03)
Roy Eldridge (-11)
Dizzy Gillespie (-17)
Clifford Brown (-30)
Trombon
Kid Ory (-86)
Jack Teagarden (-05)
Jay Jay Johnson (-24)
Klarinett
Johnny Dodds (-92)
Jimmy Noone (-95)
Benny 'Good man (-09)
Tony Scott (-21)
Altsaxofon
I3enny Carter (-07)
Charlie Parker (-20)
Lee Konitz (-27)

Tenorsaxofon
Coleman Hawkins (-04)
Lester Young (-09)
Sonny Rollins (-30)
John Coltrane (- 26)

utövare- ex:
King Oliver (-85)
Red Allen (-08)
Fats Navarra (-23)
Miles Davis (-26)
I3ooker Little (-38)

Vie Dickenson (-06)
Dickie Wells (-09)
Bennie Green (-23)
Curt is Fuller (-34)
Sidney Dechet (-97)
Omer Simeon (-02)
Buster Bailey (-02)
I3uddy DeFranco (-23)

Johnny Hodges (-06)
Willie Smith (-08)
Sonny Stitt (-24)
Eric Dolphy (-28)

Ben Webster (-09)
Dexter Gordon (-23)
Stan Getz (-27)
Wayne Shorter (-33)
Archie Shepp (-37)

~e
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Barytonsaxofon
Harry Camey (-lO)
Gerry Mulligan (- 27)
Vibrafon
Red N orv o (-08)
Lionel Hampton (-13)
Milt Jackson (-23)
Gary Burton (-43)

Cecil Payne (-22)
Serge Chaloff(-23)
Pepper Adams (-30)
Teddy Charles (-28)
Terry Gibbs (-24)
Bobby Hutcherson (-41

Piano
Earl Hines (-05)
Art Tatum (-10)
Teddy Wilson (-12)
Bud Powell (-24)
Bill Evans (-29)
Keith J arrett (-45)

Jelly Roll Morton (-85)
James P Johnson (-91)
Fats Waller (04)
N at King Cole (-1 7)
Horace Silver (-28)
Herbie Haneock (-40)

Gitarr
Charlie Christian (-19)
Django Reinhart (-10)

Eddie Lang (-04)
Tal Farlow (-21)

Bas
Pops Foster (-92)
Jimmy Blanton (-21)
Charles Mingus (-22)
Scott LaFaro (-36)

Wellman I3raud (-91)
Oscar Pettiford (-22)
Ray Brown (-26)
Paul Chambers (-35)

Trummor
Baby Dodds (-98)
Jo Jones (-Il)
Kenny Clarke (-14)
Max Roach (-25)
Art Biakey (-19)
Tony Williams (-45)

Sonny Greer (-03)
Sid Catlett (-l O)
Chick W ebb (-02)
Roy Haynes (-26)
Philly Joe Jones (-23)
Billy Higgins (-36)

Anm. Redovisningen ovan "slutar" kring 1960-talet. Inte nÖdvändigtvis för
att det därefter inte finns några stilbildare- utan för att jag linner det svårt
att (ännu) överblicka de senaste 30 åren. Här finns utrymme för åsikter!

Fler aspekter: Det finns andra tydliga påverkare av utvecklingen
- uppenbart gäller det arrangörer, kanske även kompositörer och
grupper (storband, combos) samt vokalister. Det finns goda skäl
att i vår diskussion under aftonen ta upp även dessa utvecklingsaspekter och eventuellt andra- ideema bör flöda fritt!

e

e
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ZZ SOCIE1'Y
Hello there, Jazz lovers !
Kom till våra nästa möten som äger rum den
19 mars och 2 april, 1996
Lokal: Föreningsrådets sal 2 i Fältöversten, Karlaplan. Samling kl 18.15
Våra programvärdar för dessa möten har funderat ut följande underhållning för oss:

19/3 Programvärd: Hans Öberg
"Äldre Ellington utan Ellington"- Genomgående för kvällen är Ellington men dock utan the
maestro himself. Bengt Näsman koncentrar sig på dylik musik från 20-talet och fram till
50-talet.
"Frågesport" - Den har Hans själv konstruerat och det blir en korsordsvariant
"Modernare Ellington utan Ellington" - Hans fortsätter på den inslagna vägen. Nu blir det
musikexempel från 50-talet och framåt.

2/4 Programvärd: Bo Hansson
"Wynton Kelly" - En modern pianist. Vem skall prata om honom ? Håkan Skytt naturligtvis.
"Frågesport" - Den klarar Bosse själv med sedvanliga klurigheter.
"Jimmie Noone"- Bosse Scherman berättar om en av de stora New Orelans klarinettisterna.
l vanlig ordning varvar vi detta med Schermans Shuffle, Skivlotteri och en fikapaus.
Aterstående möten för vårterminen: 16/4 (Alf Laver), 30/4 och 14/5. Programvärdar önskas till de två
sista mötena. Anmälan till sekreteraren.
Keep swinging,

Bo Hautman (sekr.)

Ordföranden i Los Angeles Jazz Society,
David Aabel!, är full av beundran inför
en systerförening med 50 år på nacken.

ZZ SOCIETY
Hello there, Jazzlover !
Dags för nya sammankomster i Jazz Society. Du kallas härmed till möten den
24 september och 8 oktober, 1996
Plats: Sal Dahlberg hos östermalms Föreningsråd, Karlaplan. Tid: 18.15
Programvärdarna har satt ihop följande underhållning som vi hoppas Du skall gilla:
24/9- Programvärd: Bo Hautman
"Mr. Bojangles"- Programvärden själv berättar om Bill Robinsons liv och karriär och spelar upp
diverse spår med anknytning till nämnde person.
"Frågesport" - Efter viss övertalning har det lyckats programvärden att få Jan-Olov Isaksson till att
komponera en frågesport. Jan-Olov beundrar både Duke och Miles så kanske någon
fråga kommer på dessa herrar.
"Trumpets Galore" - Programvärden har gjort det lätt för sig. Han överlåter underhållningen till
samtliga närvarande medlemmar. Välj ut ett trumpetnummer som Du tycker är bra.
Sätt det på band och spela upp det för oss. Vi vill också höra Din motivering varför Du
tycker att det är så fantastiskt bra. Vi håller på så länge tid och material tiliåter.
8/10- Programvärd: Sven Ake Veden
"Jesses Jazzbar"- Känns titeln igen ? Ja, klubben gästas av Jens Lindgren, känd från radio och
som ledare av och medlem i minst dussinet orkestrar av traditionellare modell. Jens
bjuder på diverse olika jazz cocktails ur sin välfyllda bardisk.
"Frågesport" - Sven Åke har själv satt ihop den så den blir säkert njutbar att avlyssna men kanske
inte lika lätt att lösa ?
"At The Lighthouse"- Håkan Skytt berättar om vad som tilldrog sig en gång i tiden på Howard
Rumsey's jazzklubb ute vid Hermozas Beach utanför Los Angeles. M.a.o. vi bjuds på
västkustinspirerad jazz.
Programpunkterna varvas med Schermans Shuffle, Skivlotteri och en Fikapaus.
l enlighet med föreningens stadgar utlyses härmed årsmöte till den 22/1 O då följande frågor skall
avhandlas:
1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.
2. Kassören avger sin rapport.
3. Revisorn avger sin rapport.
4. Beviljande av ev. ansvarsfrihet för styrelsen.
5. Fastställande av medlemsavgift för 1997.
6. Val på två år av V.Ordf., Sekr., Rev., Rev.suppl., och valberedning
(Förslag till nämnda poster kan inlämnas till styrelsen)
7. Övriga frågor.
(Ev. motioner kan skriftligen inlämnas till styrelsen före mötet.)
Väl mött vid ovan nämnda tillfällen.

:g:}

BoHaufma=

ZZ SOCIETY
Hello there, Jazzlover !
Jazz Society ber att få kalla Dig till nästa två möten som äger rum den
22 oktober och 5 november, 1996
Som vanligt sammanstrålar vi hos Östermalms Föreningsråd i Fältöversten, Karlaplan, sal Dahlberg.
Samling kl18.15
Mötet den 22 oktober inleds med årsmöte enligt utlysning i förra kallelsen. För övrigt bjuds våra
medlemmar på följande program:
22/10- Programvärd: Bosse Scherman
"Dan ny Barker"- Bosse tänker låta kvällen gå i New Orleans tecken. Danny Barker hade sitt
· ursprung därstädes och hade en stor influens på sin samtid. Bosse berättar för oss
det han vet om honom.
"Frågesport" - Programvärden har inbjudit en gäst utifrån - Nils GunnarAnderby- som har satt ihop
frågesporten. Troligen har frågorna viss anknytning till New Orleans.
"New Orleans Today" - Peter Lee, som då och då besöker orten, berättar om det moderna
New Orleans.
5/11 -Programvärd: Lasse Palm
"Mindre Kända Orkestrar" - Lasse tänker låta kvällen gå i det "mindre kända" tecknet. Alf
Laver inleder med att spela upp och berätta om litet mindre kända, ja kanske
rent av för somliga av oss okända orkestrar.
"Frågesport" - Bertil "Buster" Reijbrandt har ställt samman frågorna. Låt oss hoppas att han frångår
kvällens tema och att frågorna gäller mera kända namn.
"Mindre Kända Sångare och Sångerskor" -Tillbaka till temat. Lasse har plockat fram en del skivor
med vokalister av lägre dignitet men därför säkert inte sämre.
Som brukligt är varvas programpunkterna med Schermans Shuffle, Skivlotteri och en Fikapaus.

•

Upplysningsvis kan nämnas att programvärdar för resterande möten under terminen är:
19/11 Lars Berglund
3/12 Göran Wallen
17/12 Bo Hansson
Måndagen den 2 december har Duke Ellington Society of Sweden möte i Salenhuset Då kommer Ulf
Johansson att på piano demonstrera olika pianostilar från Scott Jo plin till Thelonius Monk. Det blir
annat också. Reservera den kvällen.
Väl mött vid samtliga dessa tillfällen.

ZZ SOCIETY

Hello there, Jazzlover!
Ny kallelse. Nya möten. Jazz Society kallar Dig till möten den
19 november och 3 december 1996
Plats och tid är som vanligt Östermalms Föreningsråds Lokal i Fältöversten, Karlaplan.
Samling kl 18.15
•

Våra programvärdar tänker bjuda oss på följande underhållning:
19/11 - Programvärd: Lars Berglund
"Jazz Down Under"- Lars har nyligen besökt Australien och naturligtvis köpte han där på sig en
bunt skivor. Han ger oss några smakprov och berättar lite om den 19:e jazzfestivalen i
Manly strax utanför Sydney.
.
"Frågesport"- Sven Boija leder kvällens övning och då vet alla att det krävs skärpning.
"Treklang"- Lars har mobiliserat tre "nya" profiler på estraden. Jan-Olov Isaksson, Gösta Ottestam
och Lars Perneld får chansen att presentera sig själva och att plocka fram några
favoriter ur sina respektive skivhyllor.
3/12 - Programvärd: Göran

Walh~n

"Horace Silver" - Bosse Hansson berättar om och spelar skivor av denne boppianist
"Frågesport"- Bosse Naess har ställt samman frågor som han menar täcker hela jazzfältet
"Nya storband Från 80/90-talet" - Victor Montero botaniserar bland de moderna storbanden .

•

Diverse dokumentation från årsmötet bifogas denna kallelse.

•

För VT 1997 har Jazz Society ansökt om följande tisdagskvällar:

Mellan programpunkterna har vi som brukligt är Schermans Shuffle, Skivlotteri och en Fikapaus.
-

21/1, 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 1/4, 16/4, 6/5 och 20/5
Programvärdskandidater torde anmäla sig till sekreteraren.
Får vi slutligen påminna om mötet i DESS den 2 december i Salenhuset med levande musik.
Vi ses.

ZZ SOCIETY
Hello there, Jazzlovers !
Vår ärevördiga förening har lagt ännu ett år till sin höga ålder och nu går vi in på det 52: a året. Det
gör vi rent praktiskt med möten som äger rum
den 21 januari och 4 februari 1997
•

Vi får tills vidare behålla vår möteslokal hos Östermalms Föreningsråd, Fältöversten, Karlaplan, och
där ses vi runt kl 18.15.
Programmet för dessa kvällar blir som följer:
21/1 -Programvärd: Håkan Skytt
"The Heart of the Matter" (eller som Håkan också uttrycker det: "Pudelns Kärna") - Håkan är som vi
alla vet pedagogiskt lagd och tillsammans med Lennart Östberg tänker han ge oss en
lektion om bas-trum-duon i jazzorkestern. Det blir en expose i ord och ton med plats
för kommentarer och synpunkter från församlingen. Håkan och Lennart räknar med att
denna programpunkt täcker större delen av kvällen men självklart lämnas utrymme för
de sedvanliga inslagen, bl.a. en
"Frågesport" - av traditionellt slag men dock i anslutning till och ytterligare exemplifierande
kvällens tema. Det är våra två presentatörer som leder frågesporten.
4/2- Programvärd: Alf Laver

•
•

"Pianojazz" - Jazz på piano ligger Alfvarmt om hjärtat och han tänker låta oss få ta del av sina
bästa pianonummer. Från Scott Joplin till Cecil Taylor kanske ?
"Frågesport" - Gunnar Melander tar hand om den.
"Jazz På Data"- Vad som menas med det får Bo Haufman förklara .
Som vanligt har vi också Schermans Shuffle, Skivlotteri och en Fikapaus.
Fler programvärdar behövs för resterande möten under terminen. Anmäl Dig till undertecknad.
Ett inbetalningskort på medlemsavgiften för VT/97 bifogas.
Den 14 februari har DESS sammankomst i Fältöversten med föredrag av Erik Kjellberg och
musikalisk underhållning av Lennart Åberg och Gösta Rundqvist m. fl. Absolut värt ett besök. Alla är
välkomna, såväl medlemmar som icke medlemmar.

zz
Hello there, Jazzlovers !
Jazz Society kallar till föreningens två förestående möten
tisdagarna den 18 mars och den 1 april 1997
Vi samlas vid 18.15~tiden i östermalms Föreningsråds lokaler i Fältöversten, Karlaplan, då våra
utsedda programvärdar erbjuder följande underhållning:
18/3 - Programvärd: Hans Öberg
Hans har gett sitt program en övergripande titel nämligen "Grabbarna från Kallhäll" och dessa
grabbar tänker bjuda oss på följande hörvärdheter:
"Dansk Jazz" - Hans börjar med att bjuda oss på en dansk jazzcocktaiL De innehåller allt från
Asmussen och Arne Astrup till NH0P och Jesper Thilo och andra däremellan.
"Frågesport" - Sven Åke Veden står för en som Hans tror förhoppningsvis lätt frågesport. Fan tro't.
"Live Jazz" - Nej, det blir inte levande musik, men Leif Hallin tänker spela upp konserverad dito för
oss. Vi kommer att få höra sällan eller aldrig hörda radioupptagningar med bl.a.
Pee Wee Russeli och Suck Clayton. Det blir också upptagningar från Savoy Ballroom
om nu inte Leif kokar ihop något annat.
1/4- Programvärd: Håkan Skvtt
"Vad är Blues" - Som vi alla vet är programvärden pedagogiskt lagd och han har vidtalat
Bosse Naess att ge oss en lektion om vad blues är. Bosse kommer med sina
musikexempel att beskriva bluesen som en musikstil, som en låtform och framför allt
som en känsla.
"Frågesport" - Håkan tar själv hand om den och han tänker låta den få jeopardykaraktär. Dvs vi
skall inte avge svaret utan snarare frågan.
"Bill Evans - pianisten" ~ Håkan är också en beundrare av moderna pianister. Bill Evans har Håkan
tidigare kåserat om men ansåg sig då inte haft tid att täcka hela karriären. Nu kommer
det mest att handla om "the last trio".

Som vanligt varvas programpunkterna med Schermans Shuffle, Skivlotteri och en Fikapaus.
Kan Du motstå dessa kvalificerade programpunkter? Knappast !
Väl möt

aaufm

ch keep swingin'

Hello there, Jazzlovers !
Så är det återigen dags för en ny kallelse till möten i Jazz Society. Du inviteras härmed till möten

den 15 april och den 6 maj, 1997
•

Lokalen är som vanligt östermalms Föreningsråd, Fältöversten, Karlaplan, och tiden 18.15.
Inför dessa möten har programvärdarna verkligen ansträngt sig extra för att åstadkomma intressant
underhållning, eller vad sägs om följande:

15/4 - Programvärd: Bosse Hansson
Bosse har valt ett tema för kvällen: "Say lt With Trumpets" (J. Guiffre)

•
•

"Old Wine In New Bottles"- Föreningen gästas av pedagogen, trumpetaren och läraren på
musikhögskolan Ulf Adåker som blir vår ciceron i en guidning i modern tolkning av
Louis Armstrongs trumpetspeL
"Frågesport"- Den leds av Per Olof Weilemar och den blir förmodligen inte helt utan trumpetinslag.
"Maynard Ferguson - Del 1" - Musikunderbarn, orkesterledare, trumpetare med en av jazzhistoriens
mest omskrivna orkestrar 1958 - 1962. Bosse Hansson skall vägleda oss omkring
bl.a. The Dream Band. Del 2 kan väntas följa under höstterminen .
6/5- Programvärd: Lars Berglund
"Be-Bop - Dizzy's och Tadd's Plantskola"- Kjell Samuelson, vars musik vi nyss hört i jazzradions
serie "Sing, dance and dig top of the Bop", beskriver skotten på ett tidlöst stamträd.
"Frågesport" - blir det på högsta nivå. Vår ordförande Göran Wallen ställer frågorna .
"Boogie -sextio Ar l Branchen" - Musik av och kring Charlie Norman presenterad av
programvärden, som liksom Charlie är från Ludvika.
Självklart ingår också de sedvanliga inslagen som Schermans Shuffle, Skivlotteri och Fikapaus.
Väl mött.

L. - l
jAZZ oc:ocir-Hello there, Jazzlovers !

Ett möte återstår för den här terminen och det blir ett speciellt terminsavslutningsmöte den 20 maj
med levande jazz exekverad av några av våra förnämsta musiker.
Lokal är som vanligt östermalms Föreningsråd , Karlaplan. Vi vill betona att samlingstiden är 18.15
för avsikten är att programmet skall starta prick 18.30
Programvärden för kvällen, Bertil "Buster" Reijbrandt, har med ordförandens assistans satt ihop
följande förnämliga underhållning som går utöver det vanliga:
" Live Jazz"- En kvartett bestående av Christer Andersson el, ts, Carl Fred rik Orrje , p,
Markus Vikström , bas, och Bengt Starck, dr, spelar för oss. Alla välkända namn som
inte behöver någon närmare presentation i detta stadium men Buster har säkert något
att säga om herrarna i fråga.
"Frågesport" - Buster har under flera månaders tid tänkt ut vad den skall innehålla så kanske den
blir en aning klurig.
" Samma i Burken som på Locket" - Det är Jan-Olov Isaksson, som har valt att ge sitt program
denna rubrik, som alluderar på färghandlarens beskrivning av målarburkens innehåll.
Hur överför man det till Jazz ? "Samma musik som på konvolutet" eller vad ? Vi låter
Jan-Olov få förklara.
Självklart kommer det första programinslaget att kräva något mer tid än vad som är brukligt så därför
måste vi låta Schermans Shuffle utgå denna gång men Bosse kommer naturligtvis att ha med sig litet
skivor som hugade medlemmar kan studera och även inköpa under kaffepausen.
Med anledning av underhållningens höga kvalitet och de kostnader som därmed är förknippade
tvingas vi denna gång ta ut en entreavgift om 40:- sekiner per person. Det kan det väl vara värt.
Nästa termin tar sin början tisdagen den 26/8 med Håkan Skytt som programvärd. Därefter är
följande tisdagar reserverade: 9/9,23/9, 7/10, 21/10,4/11, 18/11,2/12 och 16/12. Hugade
programvärdar torde anmäla si till sekreteraren.
Avslutningsvis vill vi påminna d medlemmar som känner på sig att de inte betalat någon
medlemsavgift att göra så eller ontakta kassören Folke Bergdahl om osäkerhet råder. Annars är det
risk att detta blir den sista kallels n. Det vore väl synd.
Väl mött den 20 maj.

AZZ

Hello there, Jazzlovers !

Jazz Society kallar Dig till föreningens förestående två möten den
23 september och 7 oktober, 1997

•

Vi samlas runt kl. 18.15 i vår nya fina lokal i Fältöversten, ingång Valhallavägen 148 .
Föreningen bjuder på följande underhållning:
23/9- Programvärd: Alf Laver
Alf har varit så smart så han har ställt sig själv åt sidan och låter andra medlemmar stå för samtliga
programpunkter. Det kan kanske tjäna till vägledning för andra potentiella programvärdar. Man
behöver alltså inte nödvändigtvis själv hålla något anförande. Det räcker med att så att säga
administrera det hela och välja ut andra presentatörer, som man tycker har något trevligt att framföra.
Alf har valt följande synnerligen intressanta föredragshållare:
"Vem är kompositören ? "- Det låter som det skulle vara en frågesport men det är det inte. Hur
Gunnar Melander tänker lägga upp det får han själv försöka förklara.
"Frågesport"- l skrivande stund har Bo Haufman ännu inte bestämt sig för hur den skallläggas upp,
men frågesport blir det.
"Bo Wärmell"- Alf har inbjudit Lennart Wärmell att berätta om sin bror, som tillhörde de tidiga
avantgardisterna här i landet. Skall bli mycket intressant att få ta del av.
7/10- Programvärd: Victor Montera
"The Bi g Sound"- Kjell Samuelson fortsätter att berätta om Dizzy Gillespie. Denna gång om hans
big band. Vi vet att det kommer att bli mycket hörvärt i dubbel bemärkelse.
"Frågesport"- Den obligatoriska frågesporten tar Victor själv h arid om.
"Harry James Big Band"- Alf Laver fortsätter på den inslagna linjen med big bands och berättar
om Harry James d:o
Det blir också tid för Schermans Shuffle, Skivlotteri och en Fikapaus.
styrelsen vill också passa på att meddela att årsmöte kommer att hållas vid mötet den 28/10 då
stadgeenliga frågor kommer att behandlas. Förslag till styrelse och eventuella motioner kan inlämnas
till styrelsen senast dagen innan.
Väl mött.

PS - Den 18/1 o hålles terminens skivbazar på Valhallavägen 148.
Om Du önskar få tillgång till bord v.g. kontakta Club 78's
Björn Egneby på tfn 6044194.
Annars kom och inhandla 78'or, EP, LP, CD och annat.

zz
Hello there, Jazzlover! Av vissa praktiska skäl kallas Du härmed till Jazz Society's nästkommande
tre möten som äger rum
den 21 oktober, 28 oktober och den 18 november 1997
Plats och tid är den vanliga d.v.s. Fältöversten, Valhallavägen 148. Kl. 18.15
Eddie Fränckel, vår nye programadministratör, har mobiliserat följande programvärdar som bjuder på
följande begivenheter:
21/10: Programvärd: Håkan Skytt

•
•

"Don Joseph -en extremt okänd storhet" - Sven Åke Veden berättar om och spelar musik med
denne för de flesta av oss okände trumpetare.
"Frågesport" - Programvärden själv leder den. Håkan brukar alltid konstruera litet finurliga
frågesporter med tillhörande ifyllnadskryss e.d. Få se vad det blir denna gång.
"John Coltrane- en extremt välkänd storhet"- Håkan bjuder på glimtar ur denne storhets karriär.
28/10: Programvärd: Lars Palm
Detta möte inleds med föreningens årsmöte då vi enligt stadgarna skall avhandla följande frågor:
1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
2. Kassören avger sin rapport över det gångna räkenskapsåret
3. Revisorn avger sin rapport över d:o
4. Fråga om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet
5. Fastställande av medlemsavgift för 1998
6. Val på två år av ordförande och kassör. (Förslag emotses före mötet)
7. övriga frågor (Motioner inlämnas skriftligen före mötet)
Kvällen fortsätter så med Lasse Palms program som blir en jazzig melodifestival enligt
programadministratören och som även kan ges underrubriken; Sällan hörda favoritlåtar i intressanta
tappningar.

"Fyra Medlemmar/Fyra melodier" - Som tydligt nog torde framgå av rubriken kommer fyra
medlemmar att presentera varsin favoritmelodi och säkerligen också motivera valet.
"Frågesport"- Sven Åke Veden svarar för den. Enligt programvärdens instruktioner kommer den att
vara något mer orienterad mot låtar och kompositörer än vad brukligt är.
"Lasses Favoriter" - Lasse Palm tar sista programpunkten och det blir väl nu vi får höra
de intressanta tappningarna av hans favoritlåtar.

•

18/11: Programvärd: Folke Bergdahl
"The Swinging States"- Sven Åke Veden har haft en jobbig höst. Nu är han åter i elden med
en programpunkt vars rubrik gör oss mycket undrande. Vi skall inte försöka oss
på någon tolkning utan överlåter det till Sven Åke.
"Frågesport" - Folke påstås ha utlovat en frågesport i lättaste laget. Det där har vi hört tidigare.
Påstått lätta frågesporter brukar konstigt nog alltid vara svåra.
"Tenorer, tenorer överallt" - Karl Gunnar Janson bjuder på Pavarotti & Co. Fel, stryk det.
Karl Gunnar bjuder på intressanta utövare på nämnda instrument - ett område
som han har utomordentliga insikter i.
Som vanligt varvas programpunkterna med Schermans Shuffle, Skivlotteri och en Fikapaus.
Medlemmar intresserade av att ställa upp som programvärdar under nästa termin torde
fortsättningsvis vända sig till programadministratören Eddie Fränekel eller också kan Ni räkna med att
bli kontaktade av Eddie.

Hello there, Jazzlovers!

Jazz Society kallar till terminens två återstående möten, som äger rum den
2 och 16 december, 1997

•

Lokal: Fältöversten, Valhallavägen 148.
Tid: Kl. 18.15
Du bjudes på följande förnämliga underhållning:

•

2/12: Programvärd: Bertil "Buster" Reijbrandt
"A-One, A-Two, A-Three, A-Four"- Buster inleder själv kvällen med en nostalgisk återblick (kanske
på sin egen musikaliska karriär) men också som Buster själv kallar det; en återblick på
bl.a. en civilkompositör. Som titeln antyder lär det bli svängig jazz.
"Frågesport" - Bosse Hansson har satt ihop en klurig, rolig och som han påstår inte särskilt svår
frågesport. Ja, det där med lätta frågesporter har vi hört förut.
"Dansk Jazz från 30-talet och framåt" -Äntligen får vi höra vår medlem med det tydliga danska
påbråt- Johannes Thinesen - och självklart blir det med en presentation av
äldre och nyare dansk jazz. Johannes berättar och illustrerar.

16/12: Programvärd Gösta Ottestam

•
•

"This Is How l Feel About Jazz" - Programvärden själv inleder med att ge oss sin personliga syn på
jazz. Alla har vi våra särskilda infallsvinklar till jazzen och det skall bli intressant att få
ta del av Göstas uppfattningar.
"Frågesport" - Det är Carl-Gunnar Janson, som svarar för den. Vågar vi gissa att det blir mer än en
fråga på tenorister ?
"Tristano-skolan"- Bosse Hansson botaniserar bland den store lärarens och hans lärjungars verk.

l sedvanlig ordning varvas programpunkterna med Schermans Shuffle, Skivlotteri och en
Fikapaus .
Med denna kallelse bifogas protokoll från årsmötet den 28/1 O samt bokslut och
verksam hetsbe rätte Is e.
Alla medlemmar torde notera följande preliminära mötesdagar för vårterminen 1998:
20/1, 3/2, 17/2, 3/3, 17/3, 7/4, 21/4, 5/5, 19/5, 2/6

Hugade programvärdar hänvisas till programadministratören Eddie FränekeL

Bo Haufman (sekr.)

PA VÄG VALHALL 148
INTE SÅ LÅNGT BORTA
SKALL VI JAZZ SPISA
FÖR SJÄLEN EN LISA
OCH ÄVEN FRÅGESPORTA

Hello there, Jazzlovers l
Jazz Society hälsar Dig välkommen till ännu ett år i föreningens långa historia. Vi startar
vårterminens aktiviteter med sammankomster den
20 januari och 3 februari, 1998
Lokal och plats är som tidigare, d.v.s. Valhallavägen 148, kl. 18.15
Föreningen har mobiliserat fram två förnämliga programvärdar som bjuder på följande underhållning:
20/1- Programvärd: Hans Öberg
"Count Basie's band på konsert och nattklubb"- Hans Öberg tar oss med till diverse lokaler för
att spisa Basie live.
" Frågesport"- Sven Åke Veden frågar och vi får försöka svara så gott vi kan.
"Rare Tunes"- Lasse Palm fortsätter sin serie med vad han kallar "ovanligare låtar i läckra
tappningar".
3/2- Programvärd: Lars Berglund
"Inte Bara The Train And The River" - sekreteraren är okunnig om vad titeln syftar på men det är i
alla fall Sven Boija som berättar om James Peter "Jimmy" Guiffre, kompositör och
rörblåsa re.
"Schermans Shuffle"- Programvärden låter Bosse Scherman få litet extra tid varav en kvart
kommer att ägnas åt framtiden . Kanske får vi tips om hur vår musik kommer att
levereras när vi går in i ett nytt århundrade.
" Frågesport" - Ain't cha' got Music ? What's your story, Morning Glory ? Have you met miss
Jones ? What is there to say ? - Bara frågor, inga svar. Lars har fler frågor, både på
djupet och höjden, och han är säker på att vi har svaren .
"Video Jazz" - Lars avslutar med några uttag från videoteket inklusive dess kuriosakabinett.
Ett inbetalningskort på medlemsavgiften för vårterminen 1998 bifogas.
Väl mött den 20/1 och 3/2.

Z
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o Haufman (sekr.)

PS - Den 9/2 anordnar DESS en trevlig kväll hos SAM! med bl. a. Harlem Jazz Camels. Absolut
besöksvärt. Vill Du veta mer så tala med Göran l

Hello there, Jazzlovers!
Våra nästa möten i Jazz Society äger rum den
21 april och 5 maj, 1998
och då hoppas vi att Du kan närvara .
Platsen är den vanliga: Valhallavägen 148, (Fältöversten) och tiden likaså: 18.15
De utsedda programvärdarna för dessa möten har verkligen gått in för att bjuda på något annorlunda
eller vad sägs om följande intressanta program:
21/4- Programvärd: Bosse Hansson
Bosse har som ämne för kvällen valt ett alltid lika aktuellt tema:
"Vart är jazzen på väg ? Har den någon framtid ?''
" Frågesport"- Bosse har valt att inleda med den och han har hotat med att den kommer att
innehålla ett eller annat modernt inslag.
"Paneldebatt" - Nu får alla medlemmar chansen att vara med och tycka. Bosse kommer att bjuda in
representanter från skivhandeln, distributörer och skivbolag. Dessa herrar har
naturligtvis sina uppfattningar om kvällens tema men Du får också chansen att utmana
dom och ge luft för Dina egna uppfattningar. Så Bosse vill att Du tänker till och
förbereder Dig med några välgrundade synpunkter och frågor.
Självklart kommer debatten att varvas med illustrerande musikinslag, kanske från
nyutkomna skivor men vi tror och hoppas att medlemmarnas engagemang kan hålla
diskussionerna i gång större delen av kvällen.
5/5 -Programvärd: Folke Bergdahl
Även Folke har valt ett tema för kvällen:
"Medlemmarnas favoriter"
(Klassiker, solister, kuriosa , skämt, corny osv.)
"Favoriter, Del 1"- Folke låter 7/8 medlemmar spela upp sina favoritnummer.
"Frågesport" - Som programvärd anser sig Folke, som han uttrycker det, "ha rätt att plåga sin
omgivning". Skall vi tolka det som att frågesporten blir av det svårare slaget ?
"Favoriter, Del 2" - Fler medlemmar får chansen att spela upp sina favoriter.
Beträffande programpunkten "Favoriter" så måste vissa förberedelser vidtagas. De medlemmar som
känner sig kallade, och helst då de av oss som inte varit i elden så mycket tidigare, bedes kontakta
Folke på tfn 08/56021249 senast den 20/4, för att med honom komma överens om valt exempel,
turordning etc. Musikvalet, med presentatörens kommentarer därtill, bör inte ta mer än c: a 5 minuter.
Programvärden sköter musikanläggningen och som musikbärare kan användas kassettband eller CD.
Så ta nu och fundera ut vilken av Dina favoriter Du vilt visa upp.

Det torde väl vara onödigt att upprepa att vi alltid brukar varva programinslagen med Schermans
Shuffle, Skivlotteri och en Fikapaus.
Vät mött den 21/4 och 5/5.

ZZ SOCIETY
SLÄPP JAZZEN LOSS
DET ÄR VAR !!
Hello there 1 Jazzlovers l
Våren är här och det är dags att kalla till terminens två sista möten som är planerade till den
19 maj och 2 juni, 1998
Vi träJfas som vanligt runt 18.15 på Valhallavägen 148 (Fältöversten).
Programadministratören Eddie Fr::inckel har mobiliserat två programvärdar som vi vet har mycket
intressant att förtälja för oss:
19/5 - Programvärd : Håkan Skytt
" Swinging the Classics"- Programtiteln är påhittad av sekreteraren men Håkan tänker spela upp
jazzkompositioner i s. k. klassisk tappning -och även tvärtom så kanske titeln passar
bra. Självklart har Håkan de rätta pedagogiska synpunkterna på musikexemplen.
"Frågesport" - Den har Håkan själv konstruerat och han säger att det blir en frågesport med
kryssalternativ. Det låter som om det skulle bli något tipsliknande ?
" Min Introduktion Till Jazzen" - Hur blev en man som till 100% lever med jazz introducerad till
konstformen ? Det frågar vi oss och Boss e Scherman ger oss svaret. Skall vi gissa att
den första platta han hörde var något åt New Orleans-hållet ?

216 - Programvärd: Göran Wallen
"storbandsjazz" -Victor Montera ger oss sin syn på hur riktigt fin storbandsjazz skall låta. Kanske
kommer han att förklara för oss trummisens betydelse för ett storband.
" Fråges port"- Göran tänker tackla denna programpunkt på ett annorlunda sätt. Frågorna ställer han
inte via uppspelade plattor utan via videosnuttar. Låter intressant eller hur ?
" Mer V ideojazz" -Göran har lyckats få tag på några intressanta videofilmer, som vi garanterat aldrig
har sett tidigare. Bl.a. en med Frank Rosalina i en grammofonstudio.
Som vanligt sticker vi emellan med Schermans Shuffle, Skivlotteri och en Fikapaus.
Om Du inte visste om det så är det faktiskt så att Jazz Society har 5 kvinnliga medlemmar, Inga,
Monica, Anna-Britta, Birgitta och Christina. Monica ser vi ibland men de övriga damerna var det
längesedan vi såg på något möte. Vi vill inte bara ha jazz på våra sammankomster utan även litet
kvinnlig fägring.
Inga, Du jobbar väl inte varenda tisdagskväll ? Anna-Britta, Du behöver bara gå 50 meter tvärs över
Valahallavägen, behöver Du assistans så säg till. Framtida programvärdar skall dessutom notera att
Birgitta och Christina har en gemensam programpunkt förberedd. Den skulle ha presenterats för ett år
sedan men något kom emellan. VI vill gärna få avnjuta det programmet.
Styrelsen önskar så alla medlemmar en trevlig sommar med mycket jazz under bar himmel. Vi ses

igen till hösten.

ZZ SOCIETY
Hello there, Jazzlovers !
Vårt nästa möte i Jazz Society den 22 september blir något utöver det sedvanliga. Vi kommer
nämligen att gästas av

KIRK Sextet
som i stort får hela kvällen på sig att spela levande musik för oss på temat ;

Ake Hasselgård - Från Swing Till Bop
KIRK Sextet består av Erik Dahlberg vib, Tommy Löbel el, lasse Sjösten p, Ingemar Böcker p, Olle
Brostedt bas och Hasse Carlsson tr. Det är nu 50 år sedan Åke Hasselgård flyttade till USA, drömmen
för alla unga svenska jazzentusiaster. Han följ des snart av Rolf Ericson och senare av Nils-Bertil
Dahlander, men sedan blev det inte så mänga fler som tog det stora språnget. Roffe och Nils-Bertil
blev kvar i många år, men Åkes tid blev desto kortare av känd anledning. Detta program vill
uppmärksamma 50-årsminnet. Erik Dahlberg , som ledare för KIRK Sextet, kommer att spela upp
nummer ur Åke's repertoar och väljer ur bl.a. svenskt material som de med Brehm-Swanerud men
naturligtvis också exempel från den amerikanska epoken såsom de i eget namn och de med
Goodman. Erik Dahlberg har ju som bekant även en berättarådra och han kommer mellan
musikinslagen att presentera episoder och anekdoter ur Hasselgårds karriär samt avsnitt ur sin
bok Möte med jazzen.
l en programpaus kan vi avnjuta både en fika och Schermans Shuffle.
Vi tycker att en kväll av denna kvalitet kan är värt ett inträde'om 50 sekiner per person , ett pris som är
subventionerat av föreningen. Sprid gärna ordet om detta evenemang bland Dina vänner. Dom är alla
mycket välkomna.
Den 6 oktober ätergår vi till ordningen med en sedvanlig Jazz Society-kväll.

6/10- Programvärd: Folke Bergdahl
"Lester Be Good" - "Ett program som jag hoppades slippa att göra" säger Sven Åke Veden vad han
nu kan mena med det. Är Lester ett alltför stort ämne ? Inte för Sven Åke väl ?
"Frågesport" - "Sorgligt nog" säger programvärden som själv leder utfrågningen.
"Folke Är Ute Och Cyklar" - Så vill programvärden betitla sin hyllning till Duke som närmare bestämt
kommer att behandla några orättvist, av vissa, misskända år av och med The Maestro.
Behöver vi tillägga att lokalen för ovanstående evenemang är östermalms Föreningsråd,
Valhallavägen 148 och att vi samlas så där runt 18.15.
Nästa möte är planerat till den 20/1 O då föreningen även har sitt årsmöte. lokal och tidpunkt enligt
ovan . Mera detaljer i nästa kallelse. Ev. motioner skall skriftligen insändas till styrelsen senast 30 dagar

före årsmötet

'

ZZ SOCIETY

Hello there, Jazzlovers l

Nya möten i Jazz Society står för dörren och vi träffas den

16mars och den 6 april, 1999
och plats och tid ar de vanliga, d.v s. Valhallavägen 148 runt kl. 18.15.
Föreningen bjuder sina medlemmar på följande förnämliga underhållning:

16/3 - Programvärd : Carl-Gunnar Janson
Carl-Gunnar tanker låta sitt program vara en hyllning till Lester Young. som gick bort för nästan exakt
40 år sedan (15/3 -59).

"Klarinettisten Lester" - Lester var ju lika originell på klarinett som på tenor och Sven Ake Veden ger
oss diverse exempel på detta.
"Frågesport"- Tomy Liljegren ställer frågorna, som kanske kommer att ha någon lestersk anknytning.
"Lester Young 1941-1959"- Som den tenoristspecialist Carl-Gunnar ar, så ger han oss här sina
initierade synpunkter på Lesters storhet på tenoren.

6/4 - Programvärd: Sven Ake Veden
"Steve lacy" - Kvallen inleds med litet modernare tongångar. Sven Boija skall ge oss en introduktion i
Steve Lacy's satt att hantera sopransaxen.
"Frågesport" - Sven Ake tar själv hand om detta obligatorium.
"Kansas City" - Kvällen avslutas med litet traditionellare tongångar. Carl-Gunnar Janson berättar om
den stil, som utvecklades i nämnda stad på 20/30-talet och som blev ett begrepp inom
jazzen.
Som alla vet så sticker vi som brukligt är också emellan med Schermans Shuffle, En Fikapaus och
kanske ett Skivlotteri.

Bo Hautman (sekr.)

-

ZZ SOCIETY

Hello there, Jazzlovers !
Medlemmarna i vår ärevördiga förening kallas härmed till klubbträffar i östermalms Föreningsråds
lokal , Valhallavägen 148. Samling kl. 18.15.
Programvärdarna bjuder på följande intressanta underhållning:

20/4 - Programvärd: Lars Berglund ,
"Duke Ellington så in i Norden" - Lars har tagit fasta på att Duke firar sin 100-arsdag inom drygt en
vecka och vill ge honom sin hyllning på sitt eget sätt med en spegling av Duke's
framträdanden i Skandinavien. Vi svenskar vill väl gärna tycka om oss själva att Duke
hade en speciell relation till oss och vårt land.·-Han firade ju bl. a. sin 40-årsdag hos oss
och tillägnade Sverige en av sina kompositioner. Det kan vi känna oss stolta över.
"Frågesport" -Gunnar Melander ställer frågor som kretsar kring en annan blivande hundraåring.
Haagland "Hoagy" Carmichael fyller sekel senare i höst.
"Min Jazz" - Harald Hult debuterar i Jazz Society. Det blir andra bullar, förlåt andra skivor menar jag
och troligen är dom flesta begagnade.
Med anledning av allt sekelfirande så bjuds denna gäng alla närvarande i pausen pa födelsedagskaffe
med bullar och kanske utbringar vi ett leve för Duke och Hoagy.

4/5 - Programvärd: Lars Palm
"Jazz Är Friskvård" - Bertil "Buster'' Reijbrandt kåserar med ljudillustrationer kring ett oemotsägligt
faktum, nämligen att jazz är bra för hälsan. Som vi senast kunde konstatera så hade
Buster skadat sin tumme och han kommer säkert att intyga hur intensiv jazzavlyssning
påskyndat läkningen.
"Frågesport"- Ur sin otroligt stora skivsamling har Lars valt ut tio spår som han vill att vi skall
identifiera.
"Dalmasens Jazz" - En tidigare medlem i Jazz Society - Roland "Masen" Lundberg - gör ett återbesök
till civiliserade trakter och passar då på att även besöka vår förening för att presentera
sin favorittrumpetare, vem nu det kan vara.
Vid dessa tillfällen får vi även avnjuta Schermans Shuffle, En Fikapaus och kanske även ett
Skivlotteri.
Den 17/5 anordnar Duke Ellington Society of Sweden en kanonafton på Nalen för att fira 100årsmlnnet. Medverkande orkestrar är Harlem Jazz Camels, Arne Domm~rus och Jan Lundgren plus
trio och Sandvikens Big Band med Lena Jansson. "Smoke Rings" är Master of Ceremonies. Måste helt
enkelt bevistas. Biljetttillgången är begränsad. Pris 250:- för medlem 300:- för andra. Beställ genom
Göran. Välkommen. We Love You Madly l
J
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maj/juni 2000

Med .såd3!lll pru8rlm~ ffl l' sommar(.-o v&nta lifl.:.
Val moll som vMiigt p.l

Pla!S:
TicL

Osrenhulms Förcningsrrtd. Vullmllavtigen 1<18
l S: l 5 - 22;UO

23 lllilj - Progrluuvänl no nunMUII

Bo Hilnsson:
8 o Hnnsson:

.taz::. in Summrr/lml!.
1
FrttJ!I!,.\1't'1rl med ·n10demnru inslag a' la Bosse?

l\l r r.;lvir Ol.'.h: /J;t oc:h N f l eller Nn mim ~1{f1

nu mltSII~ ltt1llf!~1 mf,'/11•' 'h/1111'1!

Laf'!c LJogbrrg:
-

00()0-

6 juni - l1 rogmnw!ird t;;•rs Rerelund
Alr !,aven
N"••· l'•!tk l!mmd /lp · Alf "tonsätter" sin artikd i OJ.sjulnvmm"' 1 ~•15
om NY~jau..st~llt:IL
L.1"' Be,..~llind : En l·'rut;c~pnrl k;anskt med littcrär- tmknylniny?
L:i ~ Ue.rgluud : Nuw 's the lJut('.•\;.x.•t.dc lrJW•, siup look anti /JMttn
Ocb njut av sommaren manar 6r prog:raowrlrden i vårens sista insla~

-

OOlkJ

~

Som vnnti_gt stjcltcr VJ mellan med Scbermans ShuiUe. en lika pau ~ och kanske- ett SkjvltHicri.

Etldlc Prilnckt:l

.raw:.:. Sot:.o.f!'L'"Y
c/o Lar.s Uagbe:-g
ttatar.L~;,

111 3a

C.u1gata r.:?.

~tockhol~

nealern~4V9

postgiro

l50~-/t.e~~~n

439 12 ~l-'
1d-:!-<1 ._.:Ly...-:.cr:_fJ ,ul~1ht~~. ::o&

ZL.
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PROGRAMBLAD 6:

aug/sep 2000

S1tmnunen n~.trm11r :!lg ~ii i <~h• t f•ch .,., .;"·r frnm ~.:mol länånga ~k6ööönn Jnzzu.akv&lh.r VAJ
k luhhmästm~ a:ddlc Frltn~~d hur 1W1111J(Iflet':lt mljandt' ln1Cdn111!! p~ 1Cri11111CII. Oc-H !'tlr lov:mdc
ul ellt:.r hur'l
Väl mt.n sorn vaclig' på
Plnls-

rid

Ostrnn~llll'llt Ft>re.Un~n1d Valttnllavägt..>n 1-l.S

rx·1'- n :no

22 1'ug .. ]•rogl':tmvii••t.l li1tlm u Sk' Il
[ l ah....•n Sl.-yt l: Ja;;pmmll\•l(/11edilmg- fi/USikl!Xi:lfljii.d jNJ Jo! l, ra ~\loru; l !.url l 1/JtC.\, /llt.IJ.V II'JMt'!ltl

lJud Pu11 d/ udt JJJIJ /:..l'UIJS, TtlU'aJJe fiulL'~- tCir diskussion och/eller lana medhavda
lllllsikexempel från fOrsamlingen
li.åkftn Sky1 t: b.n Frugu:.-port • mle barn pianister
.l::liik.au Sky n.: Altdtl!l l'!!ll'll!'t'lOJU preJtllll!.I'LlS Ka11 han l'Orn ~~~ stilpål't!rknmle pitmi~o·P
-\ven hlir ~er llåkan tillf.illc lill di<kussion ocb synp1mkt<r fhin auditoriet l

- - \IC)OH - -

5 H:n- l'rognuu,tijr-d VittCOr' Mo111trD
Hiikli u Sk'")ll:
l rw11pL'I ( laft,rf! HJ).', /Jrown cwd /Joof..t!r Littl<• Tro stilp8,•crkundc. trumpt;tare

Presen leras.

VIctor Mvn.it•r·o: /•n,ge.vN,rl - ~i\gon Ar,gen1insk tango kanske dykes upp'l
Viftor ' '1unlrt•o; /?te ..\u,\· Sr't'tlml

Si•m vanlig!

~iekc1

oooo -

vi mcUtm med .Sc:hetrnans Sb1.11tlc~ en lika llaU!I: ocb kans.kc: ett Skivlotten
-

h~1eUdnutg~kort t()r knnu1savg•ll~u bifOgnlf

0()(10-

Ni 9Uru ar ~....mt.!jl rnottllga.t'l' ~knfihr

Inbetalningskort .själva - oc.h gltim .:j ange r\ VSANDAitl~t

OBS- FMrfu.lloday 30 SC[IIeit'lber 20001 ..\ 1edlemsfhneck.nillgen kan då distribueras i oktober

VaJ matt ocb kcop swl.ngin•

FöUundc 1latijm göll.-r l(\ r htlslons lrllt1iu •
~2aug- 5 och 19 sep- 3 och 17 okt - 7 och ~l nov · 5 dec
Jt,':.I::C ~Or!i~:.y

tnedle!tMdYI!

q - L<H!l ••.-.gb'lt:!j

pQ~ L q~ro
i •l· ~ :)t, .. •

l\il rtld.!hl :sang~~n

_!C

E~ St~-f~~~

,l ::

\

!"~0~-/te.:-ndn
•Jq 1~ ~~ 9
l:r. 'l 1~ :r-Qli1-tllld.L.:- ~~

....
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~l
·~ !t·i All

\(H l f. l '

PROGRAMBLAD 7:

sep/okt 2000

\ll'Cl 1\(lll'.nddtn• l'lilndorum ~nan:n. "'''""' r·,~•nd• 11101 lbnwtn l'Cillå~··~d.... "' ""' "'
tkt ut re \1 ;n.. •tt 'arma 9g med ~~l" ia.u:tt•rk.·r 1 t~UZ~SI b1ödratag

\"''""u

·~n ".aollut på_

rT•I•

l)!>lrrrrr.;tlm-' fötcrllnJUI.ad Yalhalt.lt\'lj:!Cfl J.fR

lod

l .:i 15 • !2.{MJ

l 9 trH • C••ugrunn•iird Ed!lit- Frirur"d
€ .t. Ut~ ll'ril uC".kd: .ltJ:: medMI'II
Nå~rn lnunritl~tur 11tuschcn
11/tknu SkyC1:
Ht1.k<mjrttxar 'H'h !Orlnmnur dtl/ ,., mit' r t-•tkm ~·t.\Mv

1\ lmiktmlt-•r ,,·om ,\jfmJ:,Ir (tt/l,tr ,\fOUJ.:) IH.•IIrt! ,),, hra

l .u&"sr l'nf nt:

J ykt ... ttrngr;um !htd Bo Scherman
rrit.r Lin~':
JhJDIIvNit~,·n ()1'/' ftff',~nj..W.•n llltm fflm~
En mwibnt """okt "PP'"balh~t bcl•h-er pilllllnnas Oflo
Bn ~thtnn.aJli
En fr~V1'""
~ut,hltj,"tln v.,-ltfj# 1
t .ulllllU' Md.ltodd: Ja:= m• &V A·~mtl A.;"NJ."j'f'•" pli~ hl li.\t !US.;-"" odll'lmfbll1ik t'l'' J.: hntL\
l .3umm

liV'"'"

t\ i\ l Lt:l .~t; TILl, A n S .\1 Ö 'f E

'11r'! 17 o"-tnber KL J7:lfl ~ 18..00. Tidrn vald
'ar.' Samma Jok2J och piJus tl)m vanlige

ro,..,, in t r sejila musikurrymmr .

fnlj•md~ d.uu.m gilller for

h0.$tens trMlhr
!! :uJg- ~ OC·h l (J )~p- l t>th 11 ukl- 7 ncll .1 1 nb~ • 5 dec.

:tlJit'(
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;

ltwt.Uf_!!l!t;.. 'J'•f !'(J~-/t~!"~~
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okt/nov 2000

År.smlir<t SUII'tltr kl 17.30 och beriiimas ~ara flirdlgt i lid lfll ordinurie progrom. AJb
Anmöte.<ftandliugnr delas ni pil plhls. VALKOMNA!
_

... 0 0 0 0 -

V11J mott wm Villlil!ll pd:
Plats·
Osti!rnlalms Föreningsr!d, ValhaU.vagC!l 148,
tid·
IS' 15- 22;00
17 okt- Progr;unvlirtl Bos~r. Hansson
Bo lltuusou: livboj e/for JIJ.V<'cklJug> - Jazzmusikaliska Vägval perioden 1946-1955 - R&:B mm
Bo llrumou: Oam11UJII uclt Ny/l- Och där S>'årighetsgaden fl5rmodligen J1r högre på det nya?
Bo f:lrulSSOI1: Bo:ise .samol'dnarundc.r temat Li1--e up_pWgningar medJemmamas-egna bidrng
Til,l! med exempel pi liveuppt"!!nin&;tr, gärua där du själv v~rit med och lyssnaL
Ring Bosse på tel 08-570 20 924ocb meddela att du bldrnr.

- oooo 7 uuv • Prugnuu\l?in.i Gtista Otttsllun

Kviiilens program iir blillldlllng av HOT and COOL.
AbthJI Kar-m• muSik

Tommy !John:
Gibtn Otttnam: Frt'l;tf!S/XIfl fllt:.d tyngdpunkten 1mUlen tnt/OrrtJ sdlt!L
Gösta Otttst•nt: ScD; ujfl Kit!il- två gt'l:nar utvwtrta Wn santma lrod.
- - 0000 - -

Som vonlist sticker vi meUan med SGhermans Shuffie, en fika paus ocb ~aMke ett Slrivlotteri.
- 0 0 00 -

OCH GLÖ M INTEAftSMÖTET
Väl mön oq1 keep swilJgjn'
~se

Lagberg

Följande datum gäller fo r hösrens träffar:
22aug - 5 ocb l 9 >ep- 3 och 17 okt - ? och 21 nov- 5 dec

.:._-::. SoCc~y
c /o La~s L~gbetg
<a~""~"• s.~,•·

116 39

S~o~~~olrn

~~~~y !SO : -I t~~

po3 t gi..:o

42

43!! 72- 4J• 9

:=~ ~ soci~ystockholrnQhGtmaii . ~

PROGRAMBLAD 9:

nov/dec 2000

femnncn b(hjlll mmna Mg c;ILIIt't
$c.dvan1ig avsluming.

~o.· tt

nvtt litY:tåt
-~

Vill möu

~<lm

~tår i dbrrt n.

Innan de.'is:Sk;lll vi dock hn

000('1 - --

\mnligl pa

Pla1.s

Os•cn11111n>S Förunillg.,åd, Vlllhallnvogcn 148.

I IJ

IS 15 - "2200

l l no\r • Prosrm im ·llrd \'idor Moo1ero
n nknn Skytt.:
St.mt l f1 Fi7NJ . Eo baobl)'lBJ]de bassist

flo _Naess:

Fr{lg~spun

.. a/ltfrållud~.g bluf!.v 111/ mod(!rn m:: kan fiirelwmma -

- mAnnt Dodo M11nnurosa ocb Lucl._!:' Thompsoo dyker upp?
VirH•r MooiC.rQ: 1·.'11 rr.,tgrrrm , , tnmun(fr- m~'<lla~ hör~(s~)'fld?

- - 1){)\)Ö - -

()/J,\'1 (JJIS~ -

----- Vi hur dt!UU:l g:\ng.lokalrn t n tl':lJl J'JI llt"f

Kvallens pro!!Jllm inl-.ls med mingel mtd_g!Qgg så kom garoa strax rorc kl l ö uu

-

~ l•ra Jlr.:pi/IIIQ-

ll&kan inJ,..tdc höslen ni<'<i pianister frun Jazzens hm1ldfara.
Sven lyRer fh un nftgra nnchn nt~mn,
Lan Bergl und: Fräj.:t''JNirt Jur tlrwlct /!JlY akiJ;(J/istrru
Hamld Hult:
Harold.~· ,JkiJJ1dtl (?JJovor/Jt•r

Sn•n R-oijar

11/ISJ

Foremngen $tål 11:>r ~nile med dopp i pausw

Som vnnlig1 sudter vi mellan med Scheffilans Shuflle, en fika paus och kanske eN Skivlotten,

Vhl mou och kecp .S\Vingirf

-,.:~

-i -

!7o0:111ty
~•!":::

rnl!dl.:mu.avq l SO !-/LoJLrua
pottgi-ro
H" J. (J .:o

.:..:.gb"! I'Tj

~ -=arinil ::u~h.,;::t:;~
• _G jU $~o d· l :1 "Il

:1

~o·:

t 11

•U·•)! 1
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Datum
Ämne
20000523 DÅ och NU eller Nä men Alf
Du måste hänga me' lite' bättre"
20000523 Jazz in Summertime
20000606 New York Round Up -Alf tonsätter" sin artikel i
OJ: s julnummer 1945
om NY:s jazzställen"
20000606 Now's the time. Speak low, stop look and listen
20000822 Jazzpianots utveckling —musikexempel på de fyra
stora;
Earl Hines, Teddy Wilson,Bud Powell och Bill
Evans"
20000822 Michel Petrucciani
20000905 The Sax Section
20000905 Trumpet Galore —Bix, Brown and Booker Little
20000919 Jazz med stril —Några favoritlåtar i duschen
20000919 Musikanter som sjunger (eller sjöng) hellre än
bra"
20001003 Jazz av EN känd kompositör —plats för giss
plats för kunnande av de första låtarna
20001003 Harry White. Trombonisten och arrangören
20001017 Livboj eller utveckling? - Jazzmusikaliska vägval
perioden 1946-1955 - R&B mm
20001017 Liveupptagningar
20001107 Sax of a Kind
två grenar utvyxna från samma träd"
20001107 Abdul Karmes musik
20001121 Ett program om trummor
20001121 Scott La Faro
20001205 Haralds okända (?) favoriter
20001205 Mera Jazzpiano

Programledare Bulletin Id
Alf Lavér
571
Bo Hansson
Alf Lavér

570
573

Lars Berglund
Håkan Skytt

574
575

Håkan Skytt
Victor Montero
Victor Montero
Eddie Fränckel
Lasse Palm

576
578
577
579
580

Gunnar Melander

582

Peter Lind
Bo Hansson

581
583

Bo Hansson
Gösta Ottestam

584
586

Tommy Holm
Victor Montero
Håkan Skytt
Harald Hult
Sven Boija

585
588
587
590
589

