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Ole Børud
Det Norske Poesi   
& Satireorkester   

Sinne Eeg Group 
Urban Gardening 

& Jacob Young
Sigurdur Flosason  
and Lars Jansson Trio

Tough Daddy
Audun Barsten Johnsen

Ljodahått
Trygve Seim Ensemble

Gigaphonics  
med Tracee Meyn

Carsten Dahl Trinity 
   The Real Thing 

Espen Rud & Nils Jansen
Jo Skaansar

Rino Sivathas Experi-
ment

Lillehammer Storband  
m/gjester

Olga Konkova
Jonah Nilsson

The Necks
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I mange år har Oppland fylkeskom-
mune vært stolt samarbeidspartner for 
DølaJazz– Lillehammer Jazzfestival. 
DølaJazz er et viktig bidrag til den rike 
festivalfloraen som finnes i vårt fylke. 
Gjennom året kan publikum berike seg 
med varierte kunstopplevelser innen 
mange sjangre – som litteraturfestivaler, 
klassisk musikk og opera, pop og rock, 
film, tradisjonsfilm og teater. Festivaler i by og bygd, 1000 meter 
over havet, ved sjøen, i moderne kulturhus og i ombygde låver. 
Oppland er rikt på kunst- og kulturopplevelser, takket være et stort 
engasjement og gjennomføringskraft i hele fylket.

Når høstfargene begynner å vise seg vet vi at DølaJazz 
nærmer seg. Jeg vil berømme alle i styremedlemmer, frivillige, 
arrangementssteder og andre som bidrar, til at publikum inviteres 
til konsertopplevelser på et høyt, internasjonalt nivå.

Det er gledelig å se at det hvert år er fremragende musikere 
fra vår egen region på festivalprogrammet. Felles for flere av dem 
er at de har hatt sine første møter med jazzen gjennom DølaJazz’ 
eget talentutviklingsprogram. DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival 
har vært en betydelig arena for utvikling av nye talent. Ungjazzse-
minaret har hatt stor interesse, og Jazzincubator har i samarbeid 
med Høgskolen i Innlandet blitt en viktig arena for uetablerte 
jazzmusikere fra hele Norden.  

Lillehammer, Oppland og hele Innlandet er en sentral region 
for norsk jazz. Takk for at DølaJazz bidrar stå sterkt til denne 
posisjonen. Publikum kan i år igjen glede seg til mange kunst- og 
konsertopplevelser gjennom helgen, flere av disse tilrettelagt 
spesielt for barn, eldre og for bedrifter. 

Jeg vil ønske arrangøren lykke til med gjennomføring av årets 
festival. 

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Oppland

dolajazz.no
post@dolajazz.no

Følg oss på Facebook, Twitter og Instagram 
 #dolajazz 
 #jazzincubatorlhmr

Festivaltelefon 465 32 070
Presse 480 99 861
Styreleder 988 18 684
Jazzincubator jazzincubator@dolajazz.no
UngJazz ungjazz@dolajazz.no

Programrådet 2019
Programrådet for DølaJazz - Lillehammer Jazzfestival 
har i år bestått av: Mette Kari Worum, Ole Johan Hjort-
dal, Øystein Engesveen, Andreas Skjærstad og Morten 
Knarrum.

Nytt av året er et samarbeid med Lillehammer Expe-
rimental med konsert på Verdensteateret. Dit kommer 
det ikoniske bandet The Necks. Til årets kirkekonsert 
i Lillehammer Kirke kommer Trygve Seim Ensemble. 
Dette kommer til å bli en magisk konsert. 

I år bruker vi også Nordre Ål kirke hvor Espen 
Rud og Nils Jansen kommer med familieforestillingen 
«Geitekillingen som kunne telle til ti. Lørdag kveld i Kul-
turhuset Banken blir det «BankJazz» med Gigaphonics 
m/Tracee Meyn og Ole Børud Band. I år er Danmark 
representert med Sinne Eeg Group fredag og Carsten 
Dahl Trio lørdag. På 1847 Brenneriet kommer lørdag 
YouTube-sensasjonen Jonah Nilsson og på Mikrobryg-
geriet Det Norske Poesis & Satireorkester. Søndag 
brunchkonsert med Olga Konkova Trio før de helt unge 
inntar scena på Cafe Stift til årets Ungjazzkonsert.

Vi i programrådet ønsker alle velkommen til 3 dager 
med flotte konserter forankra i jazzens tegn.

Vi sees! 
Morten

I 2004 inviterte avisa VG sine lesere 
til å kåre det vakreste ordet i språket 
vårt. Forfatter Jon Michelet satte selv 
en knapp på ordet «Stjerneklart», men 
måtte se seg slått av en sterkere kon-
kurrent: Ordet «Kjærleik» stakk av med 
seieren, det fikk tre ganger så mange 
stemmer som ordet som kom på andre 
plass, «Elske». 

Vi lever i et gjennomregulert samfunn. Overalt rundt oss 
finnes det ting som er vanskelige å argumentere mot: Rassikring, 
offentlige typegodkjenninger, beiterettigheter i utmark, niårig 
grunnskoleopplæring, tilrettelagte inngangspartier og offentlige 
søkerlister. Likevel er jeg av den oppfatning at det vakreste ordet 
i det norske språk, kanskje ikke nødvendigvis er et ord, men et 
begrep: «Ikke lovpålagte tjenester».
Gnistrende høstvær er en ikke lovpålagt tjeneste. 
Plutselig applaus er en ikke lovpålagt tjeneste.           
Regnvær som endelig holder opp er en ikke lovpålagt tjeneste. 
Plater du hadde glemt at du hadde er en ikke lovpålagt tjeneste. 
Kontrabasser på offentlig transport er en ikke lovpålagt tjeneste. 
Akkorder bygget av terser med trinn utover septimen er en ikke 
lovpålagt tjeneste.
Standardlåter strukket til det ugjenkjennelige er en ikke lovpålagt 
tjeneste.Den forrige trommisen til Helge Lien er en ikke lovpålagt 
tjeneste. 
Lyden av Bill Evans i bakgrunnen på «Kind of Blue» er en ikke 
lovpålagt tjeneste. 
Dunkel belysning er en ikke lovpålagt tjeneste. 
Frivillige som sjekker billettene dine er en ikke lovpålagt tjeneste. 
Til og med det mest populære ordet i språket vårt, kjærleik, er en 
ikke lovpålagt tjeneste. 

Når alt kommer til alt, er alt det som definerer oss, alt det som 
binder oss sammen, alt det som løfter oss opp over hverdagen 
og hustakene, en eneste diger, rykende haug av ikke lovpålagte 
tjenester. 

Finere blir det ikke, spør du meg.  
Olav Brostrup Müller, Kultursjef i Lillehammer 

Et fantastisk 40-årsjubileum er fullendt, 
og DølaJazz sparker i gang de neste 40 
årene med et spennende program og en 
rikholdig festival. 

Årets festival går av stabelen 17 – 20 
oktober, og over 100 frivillige står klare til 
å gjøre en innsats for å få festivalen trygt 
i havn enda en gang. Vi er så heldige å ha 
mange som stiller opp år etter år, samtidig 
som det kommer nye ivrige som har lyst 
til å være en del av det flotte miljøet og 
samholdet som DølaJazz er kjent for. 

Årets festival vil foregå på kjente scener 
som Banken/Stift, Lillehammer kirke, 
Brenneriet og Mikrobryggeriet, og et par 
nye scener som Verdensteatret og Nordre 
Ål kirke. 

I Verdensteatret skal DølaJazz presen-
tere The Necks, et legendarisk australsk 
eksperimentelt band, i samarbeid med Lil-
lehammer Experimental. Et samarbeid som 
er nytt av året og som vi er veldig glade for. 

Av andre høydepunkt kan vi nevne Sin-
ne Eeg Group som spiller i Banken. Trygve 
Seim Ensemble skal spille på den årvisse 
kirkekonserten, og Ole Børud, totning kjent 
fra TV og Stjernekamp. Våre yngre gjester 
er kanskje litt ekstra opptatt av Jonah Nils-
son, kjent svensk YouTube-fenomen som 
spiller på Brenneriet lørdagskvelden. 

I tillegg til hovedprogrammet har vi 
nær sagt som vanlig konserter for barne-
hagebarna, familiekonsert, egne konserter 
for ungdomsskoleelevene og Den gylne 
spaserstokk for de eldste. Hvis det ikke er 
nok så blir det masse gratiskonserter i teltet 
på Sigrid Undsets plass. 

 I teltet på kveldstid hører vi den aller 
mest spennende musikken når Jazzincu-
bator, festivalen i festivalen, presenterer 9 
band over tre kvelder.

DølaJazz har gode samarbeidspartnere 
som gjør oss i stand til å levere festival av 
høy kvalitet år etter år. Vi retter en stor takk 

til så vel offentlige som private bidragsy-
tere. 

Styret i DølaJazz ønsker alle hjertelig 
velkommen til Jazzfestival. Håper vi sees i 
dagene 17.- 20. oktober.

Roar Holten
Styreleder 2019

DØLAJAZZ 

Ikke lovpålagte tjenester DølaJazzhilsen

KONTAKT

STYRET
Styreleder Roar Holten

Styremedlemmer Mette Kari Worum, Morten Knarrum, Torleiv 
Svendsen,  Anette N. Hårberg, Hans Rindal, Margareta Willman, 
Tanja Caldecourt og Hege Riise.

Festivalen kjøper administrative tjenester av Bjørn A. Løken, 
KREKO

Layout og produksjon av IGT AS, Gausdal

DølaJazz i sitt 41. år
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Tradisjonen tro samarbeider Døla-
Jazz med Galleri Zink om festival- 
utstillingen. Årets festivalutstiller 
er Iben Sandmose 
Tekst Redaksjonen
  
Iben Sandemose er tegner, forfatter og scenograf og mottok Hedda-prisen 
for beste scenografi i 1999.

Hun har hatt en rekke tegne- og grafikkustillinger. Hennes rike produk-
sjon omfatter også barnebøker, billedbøker for voksne, teaterstykker og 
utsmykkingsoppdrag.

Iben har vært så velvillig og «lånt» DølaJazz sin strek som årets festivalut-
trykk. Ibens bilde vil bli dermed å finne på plakater, T-skjorter osv. Tusen 
takk!

Festivalutstillingen åpnes 
av Frode Sannum torsdag 
den 17.10.19 kl. 17.00.  
Velkommen!

Stolt sponsor
til Dølajazz

www.s1g.no

SpareBank 1 Gudbrandsdal støtter lokale
prosjekt og initiativ
som gjør at folk trives der de bor.

Som stolt sponsor til Dølajazz ønsker vi arrangør,
publikum  og deltagere lykke til med årets
Dølajazz.

Stolt sponsor 
til DølaJazz

www.s1g.no

SpareBank 1 Gudbrandsdal støtter lokale
prosjekt og initiativ
som gjør at folk trives der de bor.

Som stolt sponsor til DølaJazz ønsker vi arrangør,
publikum  og deltagere lykke til med årets 
DølaJazz.
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støtter DølaJazz! støtter DølaJazz!

Audun Barsten Johnsen vant  
talentprisen i 2018. Nå vender 
han nesa hjem til Lillehammer 
for å spille solokonsert under 
årets DølaJazz. 
Han er aktuell med sin Audun 
Trio og albumet «Elegy», på 
Amp Records.  
Som stolt sponsor av talentpri-
sen tok vi i Eidsiva Bredbånd 
en prat med Audun i leiligheten 
han deler med kjæresten på 
Grønland i Oslo.
Av Kim Sivertsen

Hvordan har du brukt prispengene? 
«Jeg har brukt premien på kr 50 000,- i sin helhet til å betale og 
ferdigstille albumet mitt «Audun Trio - Elegy». Det endte opp med 
å koste mye mer enn 50 000,» ler Audun. «Den prisen kom veldig 
godt med, og jeg hadde ikke klart å betale for albumutgivelsen 
uten den i lomma. Jeg har en drøss med CD–er og vinyl liggende 
hjemme som er klar til å selges, så jeg håper virkelig noen vil kjøpe 
av meg.»

 
Hvilken verdi hadde det for deg å vinne talentprisen?
«En stor verdi - nesten overveldende. Det er snakk om selve livet 
mitt. DølaJazz har vært utrolig viktig for meg i min oppvekst. 
Konserter som setter spor, nye bekjentskaper med artister jeg 
ellers ikke ville møtt, og et sosialt fellesskap i musikkmiljøet som 
har vært helt uvurderlig. Etter hvert også en scene å stå på da jeg 
endelig ble flink nok på piano, og noe jeg gleder meg til hvert år» 
sier Audun.

Gammel drøm
Pappa Trond Johnsen er tidligere festivalsjef og var med å starte 
opp DølaJazz for mange år siden. Det satt spor i unge Audun.

«Selve talentprisen har jeg vel egentlig håpet og drømt om å få 
siden storebror Jonas Barsten fikk den for kanskje 4/5 år siden.  (I 
2014, journ anm.) Jeg har jo vært hakk i hæl med storebror når det 
gjelder musikkutdanning og karriere, selv om vi nå går litt forskjel-
lige veier musikalsk. Da jeg fikk prisen i fjor kom den på veldig rett 
tidspunkt. Jeg hadde allerede gitt ut en del plater og jobbet med 
musikk i veldig lang tid - så den ga på en måte ny motivasjon. Jeg 
hadde fått en del jobber utenom «freelancingen» og følte også at 
musikertilværelsen skled over i mer faste stillinger - så talentprisen 
hjalp meg tilbake i skrivemodus/spillemodus og det var veldig, 
veldig morsomt å vinne!» 

 
Trio med fem på coveret
Fortell om CD–utgivelsen din!

DølaJazz har vært utrolig viktig for meg!
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støtter DølaJazz!

DølaJazz har vært utrolig viktig for meg!
«Jeg spilte inn albumet «Elegy» i København i august i fjor, i et 
utrolig kult studio som heter «The Village Recordings», med en 
som heter Thomas Vang bak spakene. Det var meg selv på piano, 
Håkon Norby Bjørgo på kontrabass, og Magnus Sefaniassen Eide 
på trommer. Vi hadde øvd hele sommeren på Norges musikkhøg-
skole i Oslo og satt sammen låtene vi ville ha med på albumet. Det 
var en intens periode i Danmark hvor vi bodde på et hostel i byen 
på natta og var i studio hele dagen. Det var musikken som sto i 
sentrum, og fokuset var på at helheten på plata skulle funke. Litt i 
tråd med den forrige plata vi ga ut, «Rondane», så ville vi fange en 
stemning. Dette albumet ble ganske annerledes, og jeg er glad for 
det. «Elegy» betyr sørgemarsj, eller noen som sørger veldig over 
noen som har gått bort. Så musikken på albumet bærer preg av 
savn og sorg, som jo er en av de sterkeste tingene vi kjenner på 
som mennesker. Jeg har alltid et håp om å lage musikk som gir 
omsorg - og en følelse av gjenkjennelse og trygghet.» 

Den observante musikkelsker vil legge merke til coverbildet på 

«Elegy» inneholder fem personer. Som vinylnerd er det naturlig å 
spørre Audun hva som er grunnen til det.

«Vi i bandet var i Vigelandsparken for å ta bilder, og oppdaget 
at vi er fryktelig dårlige til å posere. Vi gikk rundt og følte oss dum-
mere og dummere, og fotografen knipset i vei, men det satt liksom 
ikke. Paret du ser mellom oss på coveret satt på en benk, og når 
dama får øye på oss, ler hun så kaffen spruter ut over grusen foran 
henne! Så da spurte om vi kunne ta bilde med dem og bruke 
det på coveret, og det synes de var greit. Jeg tror de var russere,» 
smiler Audun.

«Jeg håper at folk liker musikken på albumet, og det kommer 
mer musikk fra meg senere, som kanskje også vil bære preg av 
mer positive følelser,» sier Audun.

Gode minner og litt hjemlengsel
Årets DølaJazz får fram gode minner i Audun. 

«Jeg husker at jeg så Carsten Dahl i Eidsvoll kirke som ti-

elleveåring. To sett solo piano. I pausen møtte jeg ham, allerede 
superfan, og det eneste jeg klarte å si var «bra spilt». Jeg var 
kjempeflau for det i årevis etterpå. Han endret hele livet mitt med 
den konserten,» sier Audun, og setter på «Over the Rainbow» fra 
plata «Solo Piano» med nettopp Carsten Dahl. Når han nå forbe-
reder seg til sin egen solokonsert går det naturlig nok en tanke til 
forbildet, som spiller i Kulturhuset Banken på lørdagskvelden.

Etter noen år i Oslo har Audun funnet seg til rette, men over-
gangen fra Lillehammer var stor.

«I starten var det vanskelig med storbyfølelsen; at ingen bryr 
seg om deg. Jeg har lett for å gruble for mye på alt som er vondt 
og vanskelig, så jeg må alltid vite at jeg har kompiser rundt meg. 
Jeg har vel fått min del eksistensielle spørsmål og ensomhet. Så 
det er alltid godt å komme tilbake til Lillehammer! Når jeg går av 
toget, kjenner jeg at jeg kommer hjem.» avslutter Audun.
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T A  N N  L  E G E

OLE JOHAN HJORTDAL AS
Kirkegata12, 2609 Lillehammer

Tlf 61 25 06 92

 støtter DølaJazz! Et selskap i Ø.M. Fjeld

Din lokale
entreprenør

Geitekillingen vil gjerne 
vise barna hvor flink den 
er til å telle, og Nils Jansen 
og Espen Rud til å spelle.

Tekst Redaksjonen

Alf Prøysens historie om ”Geitekillingen som kunne 
telle til ti” fortelles og illustreres musikalsk i denne 
produksjonen. Ulike dyr i historien får ulike musikalske 
 uttrykk gjennom et stort spekter av instrumenter og 
sjangere. Telling og varierte taktarter skaper en anner-
ledes musikkopplevelse for publikum, enten de er store 
eller små. Spennvidden i musikken er stor, men det 
er ikke til å komme bort fra at Nils Jansen og Espen 
Rud har sin musikalske bakgrunn og sitt uttrykk som 
jazzmusikere.

Jansen og Rud har spilt i mange hundre barnehager 
og vel så det, i tillegg til skolekonserter, åpne konserter 
på festivaler, kulturhus og lignende. Begge har lang 
erfaring med konsertvirksomhet for barn og unge.

Forvent iørefallende melodier med klar rytmikk 
som det improviseres over, og som ikke er vanskelig 
tilgjengelig for barn, når duoen gjester Nordre Ål kirke 
for familiekonsert.

Denne konsertfortellingen egner seg også svært 
godt for småskolen/SFO og som familieforestilling.

Nils Jansen spiller diverse fløyter, sopranino-, alt-  
og bass-saxofon, C-, bass- og kontrabassklarinett. Espen 
Rud forteller historien ved siden av å spille på trom-
mesett og andre perkusjonsinstrumenter. De synger litt, 
ikke mye, og lever seg inn i dyras roller.

 FAMILIEKONSERT!

Geitekillingen

Nordre Ål kirke har 25- årsjubileum denne 
høsten. I den forbindelse er DølaJazz invitert 
til å bruke kirken som konsertarena. Dette er 

mottatt med takk og ser på kirken som en spen-
nende arena. Som leseren vil se av historikken 
om kirken (se under) ble den både brukt til bar 
og diskoteket under vinter-OL i 94. DølaJazz kan 
hverken love drikkevarer eller disco, men kan 
love svært spennende konsert! Årets barne- 
hage- og familekonsert finner sted i kirken fre-
dag den 18.10. Les mer om dette andre steder  
i avisen og i hovedprogrammet programmet. 

DøalJazz ønsker Nordre Ål kirke lykke til 
med jubileet!

Litt historikk:
Et kommunalt vedtak i 1983 førte til oppnev-
nelse av ny komité i 1984. Komiteen utarbeidet 
planer som blant annet omtalte behov og 
definerte ønsket symbolbruk. Kirkegårdens 
plassering ble vedtatt i 1985, og en arkitekt-
gruppe ble nedsatt i 1987. Med i denne var 
Willy Sveen som prosjektleder. Han regnes også 
som kirkens arkitekt, og det sies at han ved ut-
formingen tok utgangspunkt i Den hellige gravs 
kirke i Jerusalem og Santa Costanza i Roma. 
Planer ble fremlagt i 1987 og godkjent i 1988. 

Etter utsettelser kom kirken med i OL-planene. 
Deltagerlandsbyen var nær Nordre Ål kirkegård. 
Kirken, som opprinnelig var tenkt plassert 
sørvest for kirkegården, ble oppført nordøst for 
den, og ble brukt som bar, diskotek og kino før 
den ble vigslet som kirke. Selve kirkeinnvielsen 
fant sted den 2. oktober 1994.

Kilde: norske-kirker.net

Ny scene under DølaJazz - Nordre Ål kirke
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støtter DølaJazz!

Tekst Tore Jacobsen

Vi skal tilbake til 2003. Få år etter at undertegnede hadde oppda-
get The Weather Report, og gruppas bass-
virtuos, Jaco Pastorius. På scene under 
musikkfestivalen Swingin' Oppdal står The 
Real Thing. Midt på sommeren, hvor til og 
med gradestokken i Oppdal er på plus-
siden.  En norsk-svensk souljazzgruppe 
ved navn The Real Thing står på scenen, 
og det er så groovy. Det svinger såpass at 
til og med den mest skeptiske oppdaling 
ikke klarer å la foten stå i ro. Lengst bak 
i lokalet står jeg og strekker nakken for 
fullt, for jeg klarer ikke å se bassisten som 
spiller heftigere enn jeg noen gang har 
hørt live før. Låta «Mmm… Aahh!», som 
til forveksling høres veldig ut som «The 
Chicken» at nevnte Pastorius, slynges ut av 
høyttalerne. 

Jeg må rett og slett fram til scenen for 
å finne denne supermusikeren. Og det er 
rett og slett som å bli møtt med en slegge 
rett i pannebrasken da jeg finner ut at det 
ikke er en bassist til stede. Åkke som er det 
basspilling som groover noe så infernalsk. 
Musikken er tilgjengelig. Det er festmusikk. 
Det er da jeg ser det. Litt som om Karsten 
Warholm skulle ha passert 439 hindre på sin ferd rundt friidretts-
banen, da ville nok beina hans også gått som trommestikker gjør 
når tidenes trommevirvel gjennomføres. Det er en mann ved navn 

Paul Wagnberg. Instrumentet han spiller på er et Hammond B3 
orgel, og det er altså pedalene under orgelet som pumper fram de 
heftigste bassganger. Ghosting er heller ikke et problem for den 

eksepsjonelle musikeren med sine heftige groove. Han ble rett 
og slett en snakkis mellom oss musikknerder som satte pris på 
spenstig, funky og swingende musikk. 

Jazzgitaren var også på plass. Traktert av Staffan William-Ols-
son. For et fyrverkeri! Saxofonisten Sigurd Køhn, som allerede året 
etter skulle gå bort så alt for tidlig, blåste ut heftige melodier, og 

den gang var det trolig Børre Dalhaug som 
trakterte trommene og holdt maskineriet i 
stødig drift. 

Da nevnte Køhn gikk bort, gikk bandet 
i dvale. Ikke før i 2010 kom comebac-
ket. Da med Dave Edge på saxofon og 
Hermund Nygård på trommer. Til tross for 
en del utskiftninger i løpet av årenes gang, 
har The Real Thing alltid holdt seg til sin 
souljazz. Ni utgivelser har det blitt. Forelø-
pig siste utgivelse, med det smått ironiske 
navnet «Oh No! Not… The Real Thing… 
Again!», fra 2018, fikk oss igjen til å tenke 
på feite groove. Ekte festmusikk. Swing. 

Når The Real Thing gjester DølaJazz 
2019, blir det med sikkerhet god stem-
ning. Siden starten i 1992, har gruppa spilt 
mer enn 1500 konserter og solgt over 
55.000 plater. Hardtsvingende, orgelbasert 
souljazz, inspirert av storheter som Jimmy 
Smith, Jack McDuff, George Benson og 
Wes Montgomery, gir alltid en konsert-
gjenger gode vibber. 

Bandet går aldri av scenen i en tørr 
smoking. Det gjør de neppe under Døla-

Jazz heller. Og er du publikum når The Real Thing spiller konsert, 
er du neppe tørr etter endt konsert du heller. Dette er ekte vare.

Den ekte varen
Norsk-svenske veteraner som aldri går av scenen før smokingen er gjennomvåt. 

Foto: Patricia Varela
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Krum nakke eller ei, the Necks 
kommer til Lillehammer etter  
samarbeid mellom DølaJazz 
og Lillehammer Experimental 
(LHMREXP).
Gjør det klar for noe helt annet.

Tekst Tore Jacobsen

Nick Park, mannen bak blant annet Wallace & Gromit og Sauen 
Shaun, har sitt eget utrykk. En kjenner igjen signaturen med en 
gang. Noen av karakte-
rene er så erketypiske at 
de rett og slett ikke lar 
seg kopiere. Park er fire 
ganger Oscar-vinnende. 
Skulle derimot Park få 
behov for et band i sitt 
univers, noe unikt, ville 
sjansen vært stor for at 
de hadde sett ut som 
The Necks. Tre voksne 
menn som alle trekker 
i hver sin retning, bare 
at helheten av dette 
gjør opplevelsen større 
samlet sett. Hvor rart 
det enn måtte høres ut.

Australias kultband 
Den australske trioen 
har over 30 år på baken. 
Klart de er rutinerte. 
Likevel er de noe helt 
eget, unikt av sitt slag. 
Enhver konsertopple-
velse med The Necks 
er helt spesiell, både 
for publikum og bandet 
selv. Hver konsert er improvisasjon fra første tone. Ingen vet hvor 
ferden hverken starer, går eller ender. Helt blankt. Likevel kan ikke 
trioen settes bestemt i jazz-sjangeren, for dette er også noe helt 
annet; avantgarde, impro og ambient blir også nevnt om bandet 
når de skal beskrives. Eller eksperimentell jazz, ja, kall det hva 
du vil. Kultband er det derimot ingen som kan bestride at de er. 
Trioen har dessuten passer 20 utgivelser. 

Bestående av piano / hamondorgel, trommer og bass, er det 
nesten uforståelig hva de klarer å få til. Ofte også suggererende, 
enkelt, repetitivt og byggende, hvor små endringer påvirker lyt-
teren enormt. Bandet ble fort elsket av kritikerne, og de som liker 
eksperimentell musikk har også lagt sin elsk på trioen fra «down 

under». Det kan starte med en enkel basslinje, noe fra pianoet 
eller trommene. Ingen vet, det bare skjer der og da. Heldigvis kjen-
ner de hverandre såpass godt etter en mannsalder med samspill, 
at de får frem en stemning som er av ukjent, men skyhøy kvalitet. 
Å få denne trioen til Lillehammer er faktisk litt av en scoop. Nick 
Cave vet å sette pris på The Necks, og nettopp derfor har de 
varmet opp for ham og the Bad Seeds ved flere anledninger. 
Nevnte Cave kan med trygghet kalles en garantist for at The Necks 
er kvalitet tvers igjennom. 

LHMREXP
For å forstå hvorfor The Necks spiller i Lillehammer en høstetter-
middag i oktober, må vi videre inn i det utradisjonelle. Bookingen 

er et samarbeid mellom DølaJazz og LHMREXP. Bak sistnevnte står 
James Welburn, som flyttet til Lillehammer for en del år tilbake. 
Welburn er selv en anerkjent musikere innen den eksperimentelle 
musikkverdenen, både fra sine år i London og Berlin, men også 
etter å ha flyttet til Lillehammer. Musikken han driver med er ikke 
for den gjengse lytter av listetoppene på radio. Han samarbeider 
blant annet med trommeslageren i Motorpsycho, Tomas Järmyr, 
og er en driftig musiker, også ofte sett bak miksepulten når det er 
konserter i Lillehammer. 

For Welburn var det savnet etter konserter med musikere 
innen den eksperimentelle scenen en finner i Berlin og London 
som fikk han til å starte denne konsertserien. De stoppet ikke i 

Lillehammer da de var på turne. Det gjorde han noe med. Etter 
seks endte konserterer, står The Necks for tur, og Welburn kan slå 
seg på brystet og si at dette har gått veien. For Lillehammer er en 
sammensatt by, hvor det også er plass for eksperimentell musikk 
og kunst, noe konsertserien har vist. Faktisk kan tre generasjoner 
av en familie møte opp til slike konserter. Nysgjerrigheten overfor 
det ukjente, det uprøvde og testing av grenser er en fellesnevner 
for LHMREXP sitt virke. 

Konsertkonseptet vurderes å utvides videre, så i fremtiden 
er det ikke nødvendigvis bare musikk en får servert, men også 
performance art og visuelt arbeid. Dermed står vi ikke langt unna 
det Lou Reed og hans Velvet Underground drev med da de i sin 
tid samarbeidet med Andy Warhol og hans miljø, hvor de forsøkte 

å løfte kunsten enda høy-
ere ved å kombinere ulike 
arter for kunst, også ved 
hjelp av lys og bilde. 

Ny scene
The Necks er i så måte 
et perfekt høydepunkt 
som glir inn i DølaJazz-
konseptet som hånd i 
hanske. Trioen har høstet 
flere priser i hjemlandet, 
sist the Richard Gill Award 
under Australian Art Ausic 
Awards 2019. Men alt 
begynte egentlig for 30 
år siden med «Sex». Altså 
bandets første album. Tre 
tiår med utgivelser er ikke 
alle band forunt, da må 
den musikalske kjemien 
og sulten etter å utvikle 
seg alltid være til stede. 
Litt som med nevnte Nick 
Park, har de alltid hatt 
sin signatur. Den vil også 
komme til sin rett når de 
gjester VerdensTeateret 
lørdag 19. oktober.  Om 
det ikke er Wallace & Gro-
mit, er det iallfall like unikt. 
Møt opp, bli forbløffet. 
Dette er en sjelden sjanse 
til å se et kultband av dette 
kaliberet i Lillehammer. 

Legendarisk samarbeid
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Jonah Nilsson ble en verdenssensasjon 
over natten. 
Sosiale medier, YouTube og Spotify har 
snudd opp ned på hvordan vi finner det 
neste store.

Tekst Tore Jacobsen

For de av oss som har vokst opp i det forrige årtusenet var det slik at for å lykkes 
som artist, så måtte du bli oppdaget, gi ut skive på et plateselskap, håpe avisene 
skrev omtale, gjerne en femmer eller bedre, dersom det virkelig skulle ta av. 
Slik er det ikke noe mer. Musikkbransjen er mye mer fragmentert. Og veien 
til suksess kan være så enkel som noen få tastetrykk på dataen på gutte- el-
ler jenterommet. Allerede mot slutten av 90-tallet begynte en revolusjon da 
nettstedet Napster ga hvem som helst tilgang til hva som helst - gratis. Om enn 
ulovlig, føltes det kanskje ikke like kriminelt som å stjele ei skive fra den lokale 
platesjappa. Musikkbransjen ble mer og mer usikre, hva skulle de gjøre?

Problemet var ikke de etablerte artistene – er du stor nok, overlever du like-
vel. Men markedet endret seg. Før var salg av plater hovedinntekten til artister, 
mens det nå gjerne er konsertvirksomhet som står for den biten, noe stadig flere 
stadionkonserter i Norge også er et bevis på. I 2005 så YouTube dagens lys, året 
etter ble Spotify lansert. Å bli oppdaget var nå noe helt annet. Og det er nettopp 
denne generasjonen, oppvokst med strømming, sosiale medier og lignende 
som har verden for sine føtter. Nå styrer artisten mer eller mindre alt selv, iallfall 
dersom artisten selv ønsker det. 

Justin Bieber, lik han eller ei, men han ble symbolet på å bli oppdaget på 
YouTube. Og så lenge kvalitet en god nok, eller du gjør sprø nok ting, vil det 
oppdages av andre. Som da tenåringene i Artic Monkeys tok verden med storm 
med sin garasjerock, ispedd en fandenivoldsk råhet, totalt uredde. Den nye 
generasjon tok mer og mer over. 

I denne generasjonen finner vi også Jonah Nillsson. Sammen med sine 
venner i Dirty Loops ble de over natta en internett-sensasjon da de la ut egne 
versjoner av kjente låter fra blant andre Justin Bieber, Adele og Rihanna. Låtene 
hadde fått en totalt annet uttrykk. For det som fra Adele er fint og vakkert på 
sitt vis, gjorde Dirty Loops det mer funky enn hva kongen av pop selv, Michael 
Jackson, ville ha gjort. Enorm teknikk på musikerne, sinnsyke vokalprestasjoner 
og gode videoer gjorde at gruppa fikk millioner av avspillinger på YouTube. 

Og med kvalitet, følger det også lyttere. Ikke bare vanlige lyttere, men også 
musikere, produsenter og andre i bransjen med store navn, tok Nilsson og hans 
band til sitt bryst. Steve Wonder er blodfan, det er også Quincy Jones. Dirty 
Loops ble rett og slett et globalt fusion/funk-pop-fenomen.

Nilsson valgte etterhvert også å gå solo. Og selv om han gikk litt videre mu-
sikalsk; uptempo neo-soul, smakfullt småjazzete og litt Stevie Wonder-aktig på 
vokalfronten, kan Dirty Loops-fans nikke gjenkjennende til mye av det de hører, 
samtidig som Nilsson også får vist fram nye sider av seg selv i sin solokarriere. 
Litt mer R&B og pop, men samtidig plenty av høyoktan fusion/funk-pop.

Liker du feststemt musikk, litt i gata til Stevie Wonder, har du mye å se frem 
til når den svenske gullstrupen gjester Dølajazz. Det blir en festaften.

Kantall er et regnskapsbyrå med solid 
kompetanse og dedikerte medarbeidere  
lokalisert på Lillehammer. Gjennom egen 
utvikling og med fokus på verdien av de 
ansatte, henter vi vår styrke. Vår kunn-
skapsbaserte veiledning trygger vår  
posisjon i møte med morgendagen.  
Solid kunnskap går utenpå systemene.

Vi støtter flere lokale foreninger og
idrettslag i vår region. Ved å løfte 
andre fram tilfører vi verdi til egen 
hverdag. Les mer på våre nettsider.

YouTube-sensasjonen 

JONAH NILSSON
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Navnet og lokalene i Kirkegata 
har over hundre års kulturhis-
torie. I Lillehammer og Fåbergs 
historie bind 3 står det: «Ver-
densteateret, som var Lilleham-
mers kino fra 1913 til den nye 
kinoen åpnet i 1963, lå i Kirke-
gata, der Bøndenes hus er nå. 

Tekst Øivind Pedersen / Redaksjonen

I mange år foregikk det livlig diskusjon både om kontroll av hva 
som ble vist, og om hvem som skulle eie kinoen. Først i 1947 ble 
kinoen i Lillehammer fullt kommunal, etter å ha vært halv-kom-
munal fra 1944». På den tiden var det flere norske kinoer som fikk 
navnet Verdensteateret. I mange år var kinoen en netto inntekts-

kilde for kommunen. Det var faktisk også i en periode flere kinoer i 
Lillehammer. (Det er mulig å lese mer om kinoens historie i Årbok 
for Fåberg og Lillehammer historielag nr. 17)

I 1963 ble den nye kinoen og byens malerisamling åpnet rett 
over gata slik den nå ligger sammen med Lillehammer kunstmu-
seum.

Senere ble lokalene bygd om til Bøndernes Hus – en populær 
kafé som serverte variert norsk bondekost og med selskapslokaler 
i kjelleren og i 2. etasje.  

I en overgangsfase prøvde bla DølaJazz ut lokalet som vel-
lykket klubbscene. Da var også «galleriet» i 2. etasje innlemmet 
ved at vinduene ut mot salen ble åpnet. Dette er i dag Oppland 
kunstsenter.

Da Bøndernes Hus ble nedlagt, var det i en periode aktuelt å 
kjøpe eller leie lokalene til beste for byens kulturliv, frivillige or-
ganisasjoner osv. Kommunestyret vedtok å støtte initiativet, men 
isteden ble det bruktbutikk der – Ting og tøy – inntil Limpi inngikk 
ny leieavtale og har rustet opp lokalene med studioer og scene for 
vår internasjonale pophøyskole.

Nå er DølaJazz, i samarbeid med Lillehammer Experimental, 
tilbake i lokalene med en svært spennende konsert med australske 
The Necks.

VERDENSTEATERET 
– ny konsertscene i historiske kulturlokaler!

Gateparade
Tekst Redaksjonen
Like sikkert som at høsten banker på døra, går DølaJazz sin gateparade av stabe-
len lørdagen under festivalen. Tough Daddy leder årets Gateparade. Det blir også 
i år med musikere fra skolekorps i byen. Paraden starter kl 13.00. Her er det nok å 
stille med godt humør, men de av dere som vil ta med et instrument, oppfordres 
til det. 

Som i New Orleans, ønsker vi gammel som ung, amatører som profesjonelle 
velkommen. Og som om ikke det er nok, kommer også Lillehammer Dansesenter 
med alle sine dansere for å sette et ekstra preg på paraden. Finn fram de fargerike 
kostymene, eller den nedstøvede tubaen du har i klesskapet, for her er det rom 
for alle som ønsker å bli med. Et uformelt tog som svinger seg gjennom byens 
gater og etterlater seg varme, latter, jazz, rop og sang. Det blir fantastisk.

Årets parade vil gå fra Festivalteltet på Sigrid Undsets plass, nordover Storgata 
til Frisenberghjørnet, ned Wiesesgate, opp Nymosvingen og så tilbake sørover 
Storgata til Festivalteltet på Sigrid Undsets plass. 

Vi sees lørdag 19.10. klokka 13.00!
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Begge foto: Redaksjonen
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HOVEDPROGRAM
17.-20. oktober 2019

www.dolajazz.no

Med forbehold om endringer 
og trykkfeil

TORSDAG 17. OKTOBER  se dolajazz.no for evt endringer

Åpningskonsert DølaJazz 2019
KULTURHUSET BANKEN – kl 20.00 – 325,- inkl. avgift
Lillehammer Storband m/ Guri Stubberud,  
Edin Johan Høier og Nils Andreas Grosås 
Granseth 25-årsjubilant med gjester åpner 
DølaJazz 2019

Lillehammer storband fyller 25 år, og dermed 
passer det perfekt at gjengen som har fylt  
festivalteltet lørdags morgen i en årrekke får 
åpne årets festival. Guri Stubberud og Edin  
Johan Høier tar seg av vokalbiten, hvor publi-
kum kan forvente seg både swing, shuffle og 
jazzbalader, ispedd både folkemusikk og funk.

I tillegg har Lillehamring Nils Andreas Granseth skrevet nye arrangementer for anledningen, noe også 
saxofonist Jan Andresen har gjort. Vegard Eggen styrer det hele fra trommestolen, så dette blir nok en 
åpningskonsert som ikke bør holde tilbake for de foregående år, som må kunne sies å være en suksess.

Foruten nevnte Stubberud og Høier, er også trombonist Nils Andreas Grosås Granseth, mest kjent som 
Nilas, også med for anledningen.

Lillehammer Storband har fått frem musikere som nevnte Nilas og Magnus Bakken. Også i år består stor- 
bandet av unge talenter, men også drevne musikere som har spilt en mannsalder. Vi gleder oss sammen 
med jubilanten, og tror dette blir en perfekt åpning på festivalen. Ta turen!

The Real Thing
CAFÉ STIFT – kl 22.30 – 270,- inkl. avgift
BESETNING  Palle Wagnberg (orgel)  Staffan 
William-Olsson (gitar)  Dave Edge (sax)  
Hermund Nygård (trommer)

Det blir alltid ekte vare med The Real Thing! 
Siden starten 1992 har The Real Thing spilt mer 
enn 1.500 konserter og solgt over 55.000 plater 
med hardtsvingende, orgelbasert souljazz, 
inspirert av storheter som Jimmy Smith, Jack 
McDuff, George Benson og Wes Montgomery. 

Bandet som “aldri går av scenen i tørr 
smoking” har opparbeidet seg en solid fanskare 
også utenfor jazzmenigheten. Organisten Palle Wagnberg, som i tillegg spiller bass på orgelpedalene bedre 
enn de fleste bassister bare kan drømme om, utgjøre sammen med trommeslageren Hermund Nygård 
er forrykende komp. Gitaristen Staffan William-Olsson har fremdeles sin nydelige tone, og sammen med 
saksofonisten Dave Edge utgjør de den perfekte kombo.

Gruppa gleder seg til å fyre opp turnébussen, løfte 200 kg Hammondorgel, sjekke at sløyfa er rett og 
gyve løs på gammelt og nytt repertoar, ikke minst fra platen ”Oh No, Not The Real Thing Again…”  
Dette blir heftig, både for de som kjenner til The Real Thing, men også for nye bekjentskaper.
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FREDAG 18. OKTOBER  se dolajazz.no for evt endringer

Ensemblet Ljodahått
FABRIKKEN – kl 12.00 –  Festival-  
og fredagspass, ellers 50,- i døra 
BESETNING  Magne Håvard Brekke (kom-
ponist, fiolin og vokal)  Jérôme Meyer-Bisch 
- fransk (tegninger, grafikk og projeksjoner)  
Hans Jørgen Bjørnstad (komponist, bassgitar 
og vokal)  Etienne Bonhomme - fransk (kom-
ponist, perkusjon og vokal)  Ståle Caspersen 
(komponist, torader, akustisk gitar, piano og 
vokal)  Vidar Osmundsen (komponist, el-gitar, 
piano og vokal)  Eirik Mannsåker-Roald (kom-
ponist, cello og vokal)   Philippe Moja - fransk 
(lyddesign)  Rainer Süßmilch - tysk (komponist, concertina, horn, munnharpe, piano og vokal)

Kjente og kjære dikt i en spennende innpakning når blant andre Ibsen og Hamsun fusjoneres med musikken.
Ljodahått er et prosjekt initiert av skuespiller Magne Håvard Brekke, som har satt sammen repertoaret fra 

både det gamle og moderne dikt. Alt fra Edda til Henrik Ibsen, Knut Hamsun og Tarjei Vesaas tonesettes når 
Brekke har samlet noen av de beste menneskene og kunstnerne han har møtt på sin reise gjennom Europa: 
Skuespillere, musikere og komponister. Sammen setter de diktene inn i musikk og fremfører dem på norsk i 
en sann fusjon av sjangre.

Vi gleder oss enormt til den utradisjonelle fremføringen av tradisjonelle bautaer i norsk lyrikk. Her får de 
klassikere innpakket med både lyd, grafikk og tegninger. Spennende!

Tough Daddy
CAFÈ STASJONEN – kl 14.30 
BESETNING Øyvind Selmer Hoelsveen (sang, trompet 
og piano)  Thomas Petersen (trompet)  Tormod 
Melaas Holm  (saxofoner og klarinett)  Arne Bilden 
(trombone)  Ole Kristian Egge (tuba og sousafon) 
Rolv Olav Eide (trommer)

New Orleans-jazz med et glimt i øyet.
Tough Daddy er et blåseinstrumentbasert band 

inspirert av brassbandene fra New Orleans, og da 
spesielt Dirty Dozen Brass Band. Enkelt og greit. 

Tankene får fly over Atlanterhavet, hvor de gjerne er å finne i tette lokaler med høyt luftfuuktighet, eller i 
marsjerende tog. Det som er sentralt i New Orleans-jazzen, er spillegleden som smitter.
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Espen Rud & Nils Jansen: «Geitekillingen  
– en konsertfortelling»
NORDRE ÅL KIRKE – kl 17.30 – 120,- inkl avgift 
Barn/ungdom (tom 16 år)  60,- inkl avgift 
Familiebillett (2 barn/2voksne)  250,- inkl avgift
BESETNING  Nils Jansen (fløyter, sopranino-, alt- og bass-saxofon, 
C-bass- og kontrabassklarinett)  Espen Rud (tromme og andre 
perkusjonsinstrument)

Alf Prøysens historie om ”Geitekillingen som kunne telle til ti” 
fortelles og illustreres musikalsk i denne produksjonen. Ulike dyr i 
historien får ulike musikalske uttrykk gjennom et stort spekter av 
instrumenter og sjangere. Telling og varierte taktarter skaper en 
annerledes musikkopplevelse for publikum, enten de er store eller 
små. Spennvidden i musikken er stor, men det er ikke til å komme 
bort fra at Nils Jansen og Espen Rud har sin musikalske bakgrunn og sitt uttrykk som jazzmusikere.

Jansen og Rud har med denne produksjonen og spilt i mange hundre barnehager og vel så det, i tillegg 
til skolekonserter, åpne konserter på festivaler, kulturhus og lignende. Begge har lang erfaring med konsert-
virksomhet for barn og unge.

Forvent iørefallende melodier med klar rytmikk som det improviseres over, og som ikke er vanskelig 
tilgjengelig for barn, når duoen gjester Nordre Ål kirke for familiekonsert.

Denne konsertfortellingen egner seg også svært godt for småskolen/SFO og som familieforestilling.
Nils Jansen spiller diverse fløyter, sopranino-, alt- og bass-saxofon, C-, bass- og kontrabassklarinett.  

Espen Rud forteller historien ved siden av å spille på trommesett og andre perkusjonsinstrumenter. De 
synger litt, ikke mye!, og lever seg inn i dyras roller. 
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Sinne Eeg Group
KULTURHUSET BANKEN – kl 18.30 – 350,- inkl avgift
BESETNING  Sinne Eeg (sang)  Jacob Christoffersen (piano)  
Lennart Ginman (bass)  Morten Lund (trommer)

Er du glad i standard jazz, hvor en deilig vokal leder musikken, 
er denne danske gullstrupen for deg!

Danske Politiken sier det svinger som bare pokker av 
Sinne Eegs plate «Dreams», innspilt i Brooklyn, New York. Og 
at platen er spilt inn på andre siden av Atlanterhavet er heller 
ingen bombe, da Eeg de senere årene har gjort stor suksess 
i USA. Faktisk spiller hun mer «over there» enn hjemme. Og det er ikke vanskelig å være uenig i at dette 
svinger godt. Nettopp derfor er dette første artistslipp til DølaJazz 2019.

Musikken ligger tett opptil standardlåtene vi elsker fra jazzens kjente vokalister, som vi forøvrig har likt 
siden 30-tallet – og fortsatt gjør. Derfor er det gledelig at låtene Eeg selv skriver holder et skyhøyt nivå. Med 
seg til DølaJazz har hun tre godt meritterte, danske jazzmusikere, så det er ingen grunn til å vente med bil-
lettkjøpet. Er du glad i standard jazz, hvor en deilig vokal leder musikken, er dette noe for deg. Løp og kjøp!
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Urban Gardening & Jacob Young
1847 BRENNERIET – kl 21.00  – 355,- inkl avgift
BESETNING  Håkon Rasmussen (vokal)  Knut Riisnæs 
(tenorsax)  Øyvind Brække (trombone)  Siril Mal-
medal Hauge (vokal)  Anders Aarum (el-piano)  Bo 
Berg (el-bass)  Jacob Young (el-gitar)  Sidiki Camara 
(percussion, vokal)  Raciel Torres (trommer)   

Glitrende funky gatejazz!
Jacob Young & Urban Gardening er en sammen-

setning av musikere fra Oslo-regionen som samlet seg for å spille groovy ny musikk. Gitarist og bandleder 
Jacob Young, som var ansvarlig for den strålende åpningskonserten av DølaJazz i 2017, samlet en gjeng 
dyktige musikere for å skape et musikalsk kollektiv i hovedstaden. Målet, som de forøvrig har levd opp til, 
var å levere det ypperste av god musikk. Resultatet ble den vel mottatte platen Urban Gardening som kom 
høsten 2018.

Konserten med Urban Gardening vil være en opplevelse innen det ypperste av norsk jazz og groove 
musikk. Med proffe musikere og kvalitetslåter fra førsteplata vil bandet både overraske, imponere og levere 
et solid inntrykk av hva så flinke musikere kan skape sammen.
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Gigaphonics med Tracee Meyn
Nytt, funky brassband med toner fra New Orleans
BESETNING  Magnus Drågen (trompet)  Pål Gunnar Fiksdal (trompet)  Runar Fiksdal (trombone)  Kristof-
fer Kompen (trombone)  Joakim Bergsrønning (tenor-sax)  Even Kruse Skatrud  (sousaphone)  Håvard 
Kværne Hansen (skarptromme)  Tracee Meyn (vokal)

Gigaphonics er en ny, hardtsvingende og funky oktett, som henter sin inspirasjon fra band som The Dirty 
Dozen Brass Band, Rebirth Brass Band og Soul Rebels.

Oktetten spiller fengende musikk med stor publikumsappell – gjerne ispedd finurlige arrangementer 

av kommersielle poplåter – i en groovy, New Orleans-inspirert drakt. Under DølaJazz har de med seg Tra-
cee Meyn på vokal. Dette blir starten på en skikkelig festaften i Banken. Vi ser fram til å få servert musikk 
fra den tradisjonelle gatejazzen, blandet med mer tilgjengelig musikkperler.

Gigaphonics består av musikere fra ensembler som The New Orleans Collective, Red Hot, Prima Vista 
Social Club og Oslo Filharmoniske Orkester.
Festsalen lørdag 19.10. kl. 21.00

Ole Børud Band
Ole Børud ble virkelig kjent for folk flest etter at han 
var med i Stjernekamp på NRK i beste sendetid.

Program etter program leverte han varene, nesten 
alltid best, uansett sjanger. Både stemmen og gitarspil-
let er upåklagelig.

Børud har fått musikken inn med morsmjølka, som 
andregenerasjonsmedlem i Børud-familien, en musi-
kalsk institusjon i seg selv, har han vært profesjonell 
musiker siden han var 16, men i praksis stått på scenen 
på fulltid siden han kunne stå på to ben. Fra Gospel i 
familien, via metal, til sessionmusiker. Ja, denne man-
nen forstår seg på musikk.

Under DølaJazz kan du se fram til deilig vestkyst-
pop, men ikke av det tilbakelente slaget, for dette er 
funky. Med ferskt materiale, og kanskje enda mer 
spilleglede enn vanlig, kommer Børud med fullt band 
– også hornseksjon – til festivalen for å få løsnet på 
hofteregionen til publikum. 

Dette blir hett. Vi gleder oss.
Festsalen lørdag 19.10. kl. 23.00

FREDAG 18. OKTOBER  se dolajazz.no for evt endringer

Sigurður Flosason and Lars Jansson Trio: 
Green Moss Black Sand
KULTURHUSET BANKEN, FESTSALEN  
– kl 22.00 – 350,- inkl avgift
BESETNING  Sigurður Flosason (alto saxofon)  Lars 
Jansson (piano)  Graig Earle (bass)  Paul Svanberg 
(trommer)

Islands jazzlegende med enestående trio
Saksofonisten Sigurður Flosason har vært en ledende 
kraft på den islandske jazzscenen de siste tre tiårene. 
Med ca. 30 CD-er under belte, og utallige priser, kan 
han trygt kalles en legende. Og legende blir du ikke 
uten videre, da kreves det noe unikt, en tone ingen andre har.

Hans siste utgivelse er et samarbeidsprosjekt med den anerkjente trioen til den svenske stjernepianisten 
Lars Jansson, med Graig Earle på bass og Paul Svaberg på trommer. Dette er kvalitet i alle ledd.

Med utgivelsen Green Moss Black Sand, har Sigurður dedikert sine komposisjoner til det islandske 
høylandet. Albumet har mottatt strålende anmeldelser i mange forskjellige land. Green Moss Black Sand 
har vært en overraskende hit på Spotify, hvor den har hatt godt over 200.000 strømminger, noe som er 
forholdsvis mye for denne sjangeren.

Om det ikke blir Islandske varmekilder under DølaJazz, blir det iallfall hett når Flosason med Janssons 
trio gjester festivalen. Vi gleder oss.

Fo
to

: H
an

s V
er

a

Rino Sivathas Experiment
CAFÉ STIFT – kl 23.30 – 220,- inkl avgift 
Studentpris: 165,- inkl. avgift
BESETNING  Rino Sivathas (trommer)  Iver Chris-
topher Cardas (gitar)  Kai Von Der Lippe (synth & 
elektronikk)  Andreas Svabø (bass)

Forfriskende energi og råskap fra jazzlinja i 
Trondheim.

Høsten 2017 så Rino Sivathas Experiment dagens 
lys. Bandet, som møttes på jazzlinja i Trondheim, 
består av fire unge musikere, fylt av forfriskende energi og råskap.

Det er trommeslager og bandleder Rino Sivathas som skriver musikken, som heller mot den moderne 
beatpregede jazzen, der de blander elektroniske og akustiske lyder sammen i et åpent og fritt lydbilde. 
Bandet spiller grooves som både er supertighte og skranglete på samme tid, der hver enkelt musiker setter 
sin personlige preg.

Rino Sivathas Experiments store mål med musikken, som er å skape fascinerende musikk som drar 
lytteren inn i et rått og uforutsigbart musikalsk univers, er noe vi også kan skrive under på. Vi gleder oss til 
energisk råskap.

Fo
to

:  
Pr

es
se

fo
to

LØRDAG 19. OKTOBER  se dolajazz.no for evt endringer

Talentpriskonserten: Audun Barsten Johnsen
CAFÉ STIFT – kl 14.00 – 195,- inkl avgift 
Studentpris: 120,- inkl. avgift
Da lillehammringen Audun Barsten Johnsen 
ble utropt til årets talentprisvinner under 
åpningskonserten av DølaJazz 2018, kom det 
som en stor overraskelse på ham. Den talent-
fulle pianisten gnistret imidlertid på scene da 
han kom til tangentene – noe han forøvrig 
virker å gjøre hver gang.

Audun har spilt masse siden sist vi så 
ham, både konserter, jammer og på plater. I 
april kom blant annet Audun Trios «Elegy»-
plate ut på AMP Records. Og plate den er 
strålende den. Men til årets talentpriskonsert 
er det «bare» Audun som er i sentrum.

Det vil bli en konsert som er nedpå og avslappende. Egne låter, kombinert med pianistens favorittcover-
låter. Og ifølge artisten selv, vil det bli spesielt følelsesladet siden han er på hjemmebane, klar for å gi alt fra 
første tone.

Forvent sang og piano i god kombinasjon. Så forventer vi at lillehammringene møter opp og støtter 
det unike talentet.

Fo
to

: M
ar

te
 F

ei
rin

g

Jam 2019 / Fredagkveld
CAFÉ STIFT – kl 01.00
JAMVERTER  Jazzincubator

Fredag avslutter vi kvelden med jam på Café Stift. Her møter du både unge 
og etablerte musikere, og noen av festivalens uventede høydepunkt gjennom 
tidene har oppstått på jammen så dette gjelder det å ikke gå glipp av! 
Ta med deg instrumentet ditt og stikk innom! 

KULTURHUSET BANKEN FESTSALEN – kl 21.00  
500,- inkl avgift

 BANK-
JAZZ!

Jo Skaansar – «Fange av mi tid»
1847 BRENNERIET – kl 15.00  
275,- inkl avgift   
Studentpris: 120,- inkl. avgift
BESETNING  Jo Skaansar (kontrabass)  Ine Hoem 
(vokal)  Helge Lien (piano)  Håkon Mjåset Johansen 
(trommer)

Slipper plate under DølaJazz!
Lillehamringen Jo Skaansar er albumklar med en 

forrykende kvartett. Nesten 10 år etter utgivelsen av 
det kritikerroste debutalbumet «Den blåaste natt», er 
den etterspurte bassisten og komponisten Jo Skaan-
sar endelig klar med nytt band og sin oppfølgerplate 
«Fange av mi tid». Og releasekonserten for lilleham-
ringen er naturligvis under DølaJazz 2019.

«Fange av mi tid» tar utgangspunkt i Skaansars 
mangfoldige virke som kontrabassist og komponist. 
Han fortsetter låtskrivingssamarbeidet med den 
trettifem år eldre 70-årsjubilant Edvard Hoem, og 
har dessuten alliert seg med Lillehammerforfatter 
og barndomsvenn Eivind Sudmann Larssen som 
tekstforfatter.

Vokalist Ine Hoem, som de siste årene har tatt 
steget inn i den norske pop-eliten, er fortsatt en viktig 
samarbeidspartner. Sammen med krem-musikerne 
Helge Lien fra Moelv og Håkon Mjåset Johansen, skaper Ine og Jo musikalsk magi av sistnevntes melodisk 
varierte og harmonisk komposisjoner, i skjæringspunktet mellom jazz, folkemusikk og vise.
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Foto: Christoffer Krook

18 års aldersgrense på BankJazz.
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Trygve Seim Ensemble
LILLEHAMMER KIRKE – kl 16.30 – 375,- inkl avgift
BESETNING  Trygve Seim (saxofoner/komposisjoner)  Torben 
Snekkestad (saxofoner/klarinetter)  Håvard Lund (klarinetter)  
Embrik Snerte (fagott og kontrafagott)  Eivind Lønning (trom-
pet)  Øyvind Brække (trombone)  Lars Andreas Haug (tuba)  
Svante Henryson (cello)  Frode Halti (accordion)  Per Oddvar 
Johansen (trommer) 

Trygve Seim er en erfaren mann. Han har blant annet vært 
med på 22 plateutgivelser gjennom det prestisjetunge selska-
pet ECM, hvorav syv plater som bandleder eller co-bandleder.

Manfred Eicher, grunnleggeren av ECM Records, hadde 
faktisk Trygve og hans ensemble som sitt førstevalg til musi-
kalsk innslag ved plateselskapets 50-års jubileumsfeiring i år.

Trygve Seim har spilt med artister som Manu Katché, Jacob 
Young, Sinikka Langeland, Iro Haarla, Fathy Salama og Jai Shan-
kar. Altså godt variert, men som oftest utrolig kvalitet. Flere fra 
Lillehammer vil nok kjenne han igjen fra Julekonserten med Odd Nordstoga i Maihaugsalen i fjor. Og mange 
vil nok kose seg gløgg ihjel når Seim med sitt fantastiske ensemble gjester DølaJazz. 

Rapporter fra det store utland tilsier iallfall at dette blir knall.   
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LØRDAG 19. OKTOBER  se dolajazz.no for evt endringer

Carsten Dahl Trinity
KULTURHUSET BANKEN – kl 18.30  
350,- inkl avgift
BESETNING  Carsten Dahl (piano)  Nils Davidsen 
(bass)  Stefan Pasborg (trommer)

Carsten Dahl er et sant unikum på klaveret, og 
en dansk pianist i absolutt verdensklasse. Men 
han er mer enn «bare» det – nemlig en kunstner, 
som modig tar tak i eksistensielle, dype spørsmål 
gjennom sin musikk. Det være seg himmelsk 
skjønnhet, eller sjelens angst. Dette skjer i et 
tonespråk med dypt rotfeste i jazztradisjonen, 
men som både kan by på utbrudd av fri improvisasjon, eller inspirasjon fra andre sjangre. I Danmark skal det 
godt gjøres å ikke ha hørt om Dahl, dersom en er litt interessert i jazz.

Med sin trio CARSTEN DAHL TRINITY, har han samlet gamle venner, to dyktige musikere, som både 
utfyller han, spiller i mot og smelter sammen, slik det ofte gjør av spennende, nordisk kvalitetsjazz.

Carsten, Nils og Stefan skaper sammen en unik miks hvor de nordiske tonene ligger i dagen, men gjerne 
blandet med de velkjente amerikanske standard-låtene. Det oppstår et kraftfelt mellom de tre musikerne, 
som vi tror DølaJazz-publikummet vil glede seg stor over. Dette blir spennende!

Trioen har forøvrig spilt inn nytt album i legendariske Rainbow studio i Oslo.
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Jonah Nilsson
1847 BRENNERIET – kl 22.00 – 325,- inkl avgift
BESETNING  Jonah Nilsson (artist, tangenter)  Kefa Figaro (trom-
mer)  Tobias Grenholm (bass)  Kristian Kraftling (second keys)

YouTube-sensasjon gjester DølaJazz
Livet til Jonah Nilsson endret seg over natta da han og noen 

venner lastet opp coverversjoner av popstjerner som Lady Gaga  
og Justin Bieber på YouTube. De unike versjonene, hvor funk-
malerpenselen hadde lagt sine brede strøk, spredde seg som ild  
i tørt gress.

Produsenten Davis Foster, vinner av 16 Grammy Awards, pluk-
ket opp trioen, som den gang het Dirty Loops. Senere har Nilsson 
signert under managementet til Quincy Jones. Og nå, etter noen 
verdensturneer i belte, er altså Jonah klar for DølaJazz.

Vi gleder oss til å høre funk, ispedd popelementer og en dæsj 
R&B når Nilsson, sammen med bandet sitt kommer til høsten.
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Jam 2019 / Lørdagkveld
CAFÉ STIFT – kl 01.00
JAMVERT  Rolv Olav Eide (trommer)

Lørdag avslutter vi kvelden med jam på Café Stift. Her møter du både unge og 
etablerte musikere, og noen av festivalens uventede høydepunkt gjennom tidene 
har oppstått på jammen så dette gjelder det å ikke gå glipp av! 
Ta med deg instrumentet ditt og stikk innom!

The Necks
VERDENSTEATERET – kl 17.00  
380,- inkl avgift
BESETNING  Chris Abrahams (piano)  Lloyd 
Swanton (bass)  Tony Buck (trommer)

DølaJazz & Lillehammer Experimental  
presenterer: Ikonisk band til DølaJazz

I over 30 år har australske The Necks spilt 
konserter rundt om i verden. Aldri har de spilt 
det samme.

Når det australske og smått legendariske The 
Necks gjester DølaJazz, må det sies å være er 
varp av en booking. Gruppa, som har spilt sammen siden 1986, har samarbeidet med storheter som andre 
Brian Eno, Swans, Leo Abrahams og har varmet opp for Nick Cave and The Bad Seeds.

Hver konsert The Necks holder er unik. Når de går på scenen har hverken de eller publikum noe peiling 
på hva som vil se. Det skjer i øyeblikket, i rommet. Likevel kan det sies at det vil bli en sonisk reise. New York 
Times omtaler de som den beste trioen på jordkloden. Og det oppsummerer egentlig hva de fleste musik-
kjennere mener om trioen.

Konserten er et samarbeid mellom DølaJazz Lillehammer Jazzfestival og Lillehammer Experimental. Det 
er bare å møte opp på «Verdensteateret» lørdag 19.10 kl. 17.00. Dette blir en opplevelse for minnebøkene.

The concert series is curated by the musician James Welburn and supported by Kulturrådet, Østnorsk 
Jazzsenter, Lillehammer Kommune, Oppland Fylkeskommune & Den Norske Filmskolen. 
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Det Norske Poesi & Satireorkester
LILLEHAMMER MIKROBRYGGERI – kl 20.00   
240,- inkl avgift
BESETNING  Dagfinn Nordbø (tekster, vokal)  
Vigleik Storås (piano)  Gauta Storås (bass)

Skarp, frekk og humoristisk jazz fra satiriker.
Dagfinn Nordbø, sammen med Brødrene 

Vigleik og Gaute Storås utgjør trioen som tar Odd 
Børretzen snakkejazz flere steg videre. Nordbø er 
først og fremst kjent som komiker/satiriker. Oftest 
med et artig skråblikk over samfunnet vi lever i.

Du visst kanskje ikke at han også lever for jazzen? Bare les hva Kari Bremnes mener om sammenset-
ningen da hun så de på konsertscenen: «Dette orkesteret her er fenomenalt. Altså hele sulamitten, med 
Dagfinn Nordbø i front. Skarpt, frekt, ømt, morsomt, musikalsk. Helt umulig å ikke trives i samme rom.»

Lørdag 19.oktober kommer Det Norske Poesi & Satireorkester til Dølajazz! Dagfinn Nordbø har 30 års 
fartstid fra den norske humorscenen, Vigleik Storås er blant landets ledende jazzpianister, og bassistbror 
Gaute jobber i toppsjiktet av filmkomponister.

Vi gleder oss til Det Norske Poesi & Satireorkester gjeste Dølajazz, noe du også bør se fram til.
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SØNDAG 21. OKTOBER  se dolajazz.no for evt endringer

Olga Konkova
CAFÉ STIFT – kl 14.00– 270,- inkl avgift

BESETNING  Olga Konkova (piano)  
Stephan Kurmann (bass)  Roger Johansen 
(trommer)

Olga har siden 1994 vært en av Norges 
aller mest anerkjente jazzpianister. Født i 
Moskva, utdannet ved blant annet Berklee 
College of Music og endte til slutt opp i 
Norge. Sist hun gjestet DølaJazz under 
eget navn i 2017, ble det snakket om en av 
festivalens heftigste konserter det året.

Det er ingen grunn til å tro det skal bli 
dårligere i år. Med Stephan Kurmann på bass og Roger Johansen på trommer, vil det nok også i år bli  
eksplosiv, moderne, hardtsvingende jazz. Olga kaster seg mer enn gjerne ut i halsbrekkende partier, for så  
i neste øyeblikk flyte rundt i vakre, rolige, musikalske landskap.

Vi gleder oss til å bli fortryllet av Konkovas pianospill nok en gang.
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Årets Ungjazzkonsert
CAFÉ STIFT – kl 17.00– 50,- i døra

Hvert år arrangerer DølaJazz seminar 
for unge musikere som har lyst til å 
lære mer om samspill, improvisasjon 
og akkorder. 

Gjennom DølaJazz-helga har 
deltakerne arbeidet sammen med 
profesjonelle musikere under ledelse 
av Rolv Olav Eide. På denne kon-
serten viser deltakerne hva de har 
lært i løpet av helga, og det har alltid 
vært forbausende hvor god denne 
avslutningskonserten er. 

Det er sterkt anbefalt å få den med seg; En feiende flott avslutning på festivalen!
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Del dine festivalopplevelser!
#DOLAJAZZ
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Sparebank1 Gudbrandsdals Festivaltelt, Sigrid Undsetplass

TELTPROGRAM:
Fredag 18. oktober

DINA KRISTOFFERSEN kl 15.30
Dina Kristoffersen er ei 13 år gammel jente som til daglig går på 
Åretta ungdomskole. 

Hun har vært aktiv i både dans og sang i flere år, bl.a gjennom 
Lillehammer danseskole, og sto på scena under DølaJazz på sine 
første skikkelige soloopptreden i fjor. Dette syntes hun var veldig 
gøy, og det frister til gjentakelse. 

Å synge for folk er en glede og en drøm, noe hun kan tenke 
seg og fortsette med videre med i livet.

JONATHAN 
RISDAL GJEVRE 
kl 15.45
Jonathan er en kar på 12 år som synger 
og spiller gitar. Han elsker soul og favo-
ritten er Ray Charles. Synger blant annet 
i Vingrom kirke guttekor.

TOMMY TOKERUD 
KVARTETT kl 16.10
Tommy Tokerud Kvartett er en nydannet kvartett fra instrumental-
linja på Trøndertun. Bandet spiller alt fra jazz til funk. 

3 av bandets medlemmer kjente allerede godt til hverandre 
før de møttes på Trøndertun. Der fant de trommisen og kvartet-
ten ble komplett. Alle har bakgrunn fra jazz, funk og rock. Derfor 
bør du ikke bli overrasket dersom du hører en salig blanding av de 
nevnte sjangere. Gled deg! 

Lørdag 19. oktober

SHEBOP BIG BAND M/INGRID 
E. THOMASSEN kl 11.00
La deg sjarmere av SheBop Big Band som er Norges første kvin-
nelige storband. De er 18 glade damer som spiller tradisjonell 
storbandmusikk og har et stort repertoar som egner seg både til 
konserter og dans. 

Det går fort fra «Too Darn Hot» til «The Queen Bee» eller «I 
wish» når SheBop Big Band entrer scenen på DølaJazz. De tilbyr 
en opplevelse med gode og kjære storbandlåter, ispedd mindre 
kjente perler og egne tolkninger av jazzens standardrepertoar. 

Ikke gå glipp av deres faste, fyrrige og brennhete vokalist 
Ingrid E. Thomassen. Garantert en musikalsk opplevelse av de 
sjeldne. 

Prosjektdirigent Didrik Føyn Føyen vil lede det hele med 
stødig musikalsk hånd og stort engasjement.

MODUS kl 17.00
Modus er et band på 7 stykker fra 2. klasse på musikklinjen på 
Gjøvik.  Vi spiller for det meste funk og rock, men leker oss gjerne 
med andre sjangere også innimellom. Vi har spilt sammen i litt 
over et halvt år. På denne tiden har Modus deltatt i 2 konkur-
ranser: UKM og Ubarka. Vi ble sendt videre til landsfestivalen 
i UKM, og fikk dermed spille i Stjørdal i slutten av juni. I band-
konkurransen Ubarka kom vi videre til semifinalen og spilte på 
Tømmerstock festivalen i Brumunddalen. Tidligere i år spilte vi på 
Norsk Litteraturfestival i Lillehammer, og har ellers spilt litt rundt 
omkring lokalt. Vi er lidenskapelig opptatt av musikk og elsker å 
drive med det!

STEENS DAMEAVDELING kl 14.00
Steens Dameavdeling er et relativt nyoppstarta storband med 
medlemmer hovedsaklig fra Hamar og Stange. 

Bandet ble dannet av Jan Erik Steen og Marit Simonsen for ca. 
fem år siden og består bare av damer. 

Dameavdelingen gleder seg til å få spille på DølaJazz og 
håper på godt oppmøte i teltet! De kan love god stemning, flinke 
vokalister og variert repertoir. 

Bandets musikalske leder er Bengt Abell Furnes.

INNLANDET UNGDOMS-
JAZZORKESTER kl 15.00
Musikalsk nyvinning fra Innlandet!

Innlandet ungdomsjazzorkester (IJO Ung) drives i regi av 
Østnorsk jazzsenter og Innlandet musikkråd, og består av unge 
musikere i alderen 14 til 20 år fra Hedmark og Oppland. Nils An-
dreas «Nilas» Granseth og Eirin Lien står i spissen for ensemblet, 
og sammen er de musikalsk dynamitt! Rydd scena, her blir det 
musikalsk nyvinning med fremtidens jazzmusikere! 

IJO Ung debuterte under DølaJazz i 2018, og lørdag 19. 
oktober vender de nesa tilbake til dølabyen med fengende rytmer 
og groove. 
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JazzIncubator, er et arrangement drevet av studenter på Høgskolen  
i Innlandet, Lillehammer. Hvor unge musikere har muligheten til  
å vise sine talent. JazzIncubator har økt til et internasjonalt nivå,  
med søkere fra hele Europa! 
I samarbeid med DølaJazz er det plukket ut til sammen ni band som spiller i festivalteltet på 
Sigrid Undsets Plass 17.–19. oktober. Jazz er en bred sjanger, så her er det noe for alle. Så finn 
jazz-entusiasten i deg og bli med og hør flott musikk med bevertning og herlig stemning.

Torsdag 17. oktober Fredag 18. oktober Lørdag 19. oktober
The Verge   Kl 20.00 
Aksel Rønning (saksofon)  Emil Storløkken (gitar)  Alf Høines (bass)  
Ingvald Vassbø (trommer)

The Verge er et nytt 
band fra Trond-
heim som spiller 
Hardtslående, fri 
jazzrock. Sterke 
melodier, tung 
groove og ekspres-
siv improvisasjon 
beskriverer The 

Verge sin musikk.
Med et organisk lyd-ideale som nikker til 70-tallsrocken, den 

frie jazzen fra tiåret før og med musikalske konvensjoner og struk-
turer som brytes uhøflig, kan man trekke paralleller til band som 
Krokofant og Bushmans Revenge. Bandet spilte sin første konsert 
på Good Omens i Trondheim 23. mars.

M.D.R.N   Kl 21.00 
Erlend Furuset Jenssen (alt-sax)  Anna Kari Opsahl (tenor-sax)  Jone 
Randa (bass-klarinett)  Josef Zachariassen (piano)  Lasse Gjestrud 
(bass)  Olav Abildgaard (trommer og rap)

M.D.R.N er et band 
satt sammen av 
studenter ved jazz-
linja ved Univeristet 
i Stavanger og ved 
Norges Musikk 
Høyskole. 

De utforsker om-
rådet mellom jazz og 
hip hop og gjennom 

sjelfullt arrangert blås, dyktig rap og moderne harmonikk skaper 
M.D.R.N et sound som frir til et bredt publikum. Med inspirasjon 
fra artister som Marquis Hill, Robert Glasper, Soweto Kinch og 
Anderson Paak legger M.D.R.N seg på bølgen av moderne jazz 
med innflytelse av hip hop og R&B som kommer ut av statene.

Morten Georg Gismervik   Kl 22.00 
Morten Georg Gismervik (komponist, gitar)  Marius Neset (vokal) 
Sigurd Drogset Hemmingsen (salgverk)  Torger Forsberg (elektrisk 
bass)  Harsha Jerome (keys)

Undertegnede, 
komponist og 
musiker, Morten 
Georg Gismervik 
(20 år) gav i 2018 ut 
debutalbumet Syklisk, 
et dynamisk verk 
som han selv har 
komponert, arrangert 

og produsert. Han studerer foreløpig rytmisk musikk som gitarist 
på Universitet i Agder, og vant i 2017 konkurransen «PwC Talent» 
med musikk fra debutalbumet. I sommer 2019 slapp han også en 
live-session singel på YouTube, som en forsmak på neste album, 
som han i høst har spilt inn, og som gis ut i 2020.

Tydelig inspirert av de intrikate komposisjonene til artister som 
Dream Theater og Marius Neset kombinert med sangbarheten og 
arrangementene til Jacob Collier, brenner Gismervik for å formidle 
innholdsrik og komplisert musikk som samtidig er lett å høre på. 
Han har derfor med seg et band som alle også studerer rytmisk 
musikk på UiA, og gjenspeiler balansen mellom komplisert og 
sangbar musikk i sin spillestil.

Kokong Kl 20.00 
Jakob Leirvik – vokal (Trondheim, 1. klasse jazzlinja)  Oscar Andreas 
Haug – trompet (Arendal/Oslo, 1. klasse jazzlinja)  Mona Krogstad – 
saxofon (Trondheim, 2. klasse jazzlinja)  Andreas Svabø – kontrabass 
(Bergen, 2.klasse jazzlinja)  Rino Sivathas – trommer (Molde, 2. klasse 
jazzlinja)

KOKONG er et 
band fra jazzmil-
jøet i Trondheim. 
Uttrykket varierer 
mellom å være 
energisk og 
groovebasert, 
til å være nært 
og melankolsk 
når egenskrevne 

tekster blir forent med det harmoniske og klanglige samspillet 
instrumentene imellom. Medlemmene i bandet utforsker nye 
roller i det de beveger seg gjennom et lydlandskap bestående av 
både fengende riff, lyriske melodier og improvisasjon.

The Sweed &  
The Sweet Swingers  Kl 21.00 
Isabelle Kongshaug (vokal)  Jone Randa (klarinett & bassklarinett)  
Håvard Ersland (piano)  Jakob Folke Ossum (gitar)  Lasse Gjestrud 
(bass)  Olav Abildgaard (trommer)

The Swede 
& The Sweet 
Swingers består 
av unge jazzmusi-
kere fra Norge og 
Sverige. Bandet 
har spilt sammen 
siden 2015, både 
på jazzscener 
og festivaler og 
for Lindy Hop-

dansere. Inspirasjonen henter de fra swingeraen og komponister 
som Ellington, Gershwin og Berlin m.fl. De spiller egenkomponert 
musikk som prøver å fange litt av atmosfæren fra danselokalene 
i New York på 30-tallet! Bandleder og komponist for prosjektet er 
Isabelle Kongshaug. 

Fjellfrost   Kl 22.00 
Emil Fjeldavli (trommer)  Erlend Bjørnå (bass)  Johanna Solheim-
Nilsen (saxofon)  August Veseth (piano og synth)

Fjellfrost er et 
band fra Tromsø, 
der samtlige 
medlemmer er 
studenter ved 
musikkonserva-
toriet. Fjellfrost 
spiller det de selv 
kaller moderne, 
poppa og hip jazz/
fusion. De gav 

nylig ut sine første låter i form av Fjellfrost EP, som de gav ut selv. 
I forbindelse med slippet av EP-en spilte de konserter i Tromsø, 
Bodø og på Samfundet i Trondheim.

Videre har bandet lyst til å fortsette med å spille inn og utgi 
musikk regelmessig, og fortsette med aktiv konsertvirksomhet 
parallelt. Bandet har blant annet planer om å spille inn sin neste 
utgivelse i løpet av vinteren/våren 2019/2020. DølaJazz 2019 
representerer en unik mulighet for Fjellfrost til å nå ut til et større 
publikum!

Eat  Kl 20.00 
Amund Totland (gitar)  Trym S. Karlsen (trommer)  Eskild Okkenhaug 
(kontrabass)

EAT er en trio 
bestående av 
Amund Totland 
på gitar, Trym S. 
Karlsen på trom-
mer og Eskild 
Okkenhaug på 
kontrabass.

Bandet spiller 
musikk inspirert 

av blant annet Bill Frisell, Julian Lage, Thomas Morgan, Lionel 
Loueke, Gilad Hekselmann og Kenny Wollesen. Det hentes også 
inspirasjon fra klassiske jazzgitar-trioer, som for eksempel Jim 
Hall Trio. Repertoaret består dermed av originalkomposisjoner og 
coverlåter. Trioen ble startet opp våren 2019, og har siden spilt en 
håndfull konserter, blant annet på Konsertgalleriet i Trondheim.

Chrononaut Kl 21.00 
Ruben Bratli  (saxofon)  Henrik Skog (gitar)  Joakim Kristiansen (bass)

Bjørn André Syverinsen (trommer)

Bark er en 
jazzkvartett med 
base i Oslo som 
oppsto høsten 
2016 på Norges 
Musikkhøgskole. 
Med hovedtyngde 
i nordisk-inspirert 
jazz tøyer kvartet-
ten i strikken med 
alt fra improviserte 
strekk, til gjen-
nomkomponerte 

melodier og arrangementer. Kvartetten har en ærlig og intim holdning 
til både musikken og konsertene sine. Denne musikken er ikke bare 
ment for det trente jazz-øre, men også for den som setter pris på god 
musikk og en god opplevelse. De fire gutta er samspilte og setter stor 
pris på hverandre som musikere og personer, noe de utstråler sterkt 
på konsert.

Rosie Frater-Taylor Kl 22.00 

Rosie Frater-
Taylor er en 
London-basert 
artist som stude-
rer ved London’s 
Royal Academy 
of Music. 

Hun har nylig 
slippet debutal-
bumet sitt On 
My mind som 
leverer en even-
tyrlig tilnærming 
til pop låtskri-
ving; “a delicious 

jazz and folk amalgam” (Jazzwise Magazine’s Taking Off).
‘’I am London based Jazz-Folk Guitarist/songwriter currently 

attending London’s Royal Academy of Music - Jazz degree course.
I’m currently promoting my debut album «On My Mind» play-

ing shows in the UK & in Europe. I was voted «One to watch 2019» 
by the UK’s Jazzwise magazine & featured in it’s recent ’Taking 
Off’ article.’’
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Telefon: +47 906 96 910
E-post: post@rifa.no

Besøksadresse: Fabrikken, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer
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- medlem i Lillehammer Sentrum Drift og Visit Lillehammer

MENY

post@stasjonen.no | (+47) 61 26 00 24 | www.stasjonen.no

w

Vi gir deg en god start (eller slutt) på festivalen!   
Småsulten? = Hjemmelagde kaker, vaffel og kaffe!  

Mer sulten? = Omelett, elggryte, stekt flesk,  
kjøttkaker i brun saus eller bønnegryte.  

Nyt hjemmelaget mat hos oss! Vi serverer deg lokale 
drikkevarer fra Lillehammer og Lom!

Vi støtter DølaJazz!

hunton.no

Elvegata 19, 2609 Lillehammer – Tlf. 61 26 08 00 –  www.ram-arkitektur.no

Arkitekter, ingeniører og interiørarkitekter med bred faglig kompetanse og erfaring
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Tekst Redaksjonen

DølaJazz tilbyr musikere 
mellom 15-20 år å spille 
sammen med fire dyktige, 
profesjonelle musikere 
gjennom DølaJazz-helga 
(17-20. oktober 2019), fre-
dag ettermiddag, lørdag og 
søndag.

Instruktører på årets  
Ungjazz er:  
• Rolv Olav Eide – trom-
mer (leder)  
• Magnus Bakken – Saxo-
fon • Torbjørn Raae – Gitar 
• Martin Morland – Bass 

Seminaret holdes på 
Kulturhuset Banken. Etter 
intens jobbing hele helga 
igjennom, avsluttes det hele 
med en konsert inne på 
Café Stift etter søndagskon-
serten, søndag 20. oktober. 
Det er alltid like forbausende 
hvor god kvalitet avslutningskonserten har. Det 
er sterkt anbefalt å få den med seg!

Seminaret er åpent for ALLE instrumenter, og 

vi jubler om vokalister også melder seg på! 
Spiller du blåseinstrument, strengeinstru-

ment, komp eller synger og har lyst til å spille 

sammen med andre og frigjøre deg fra notene, 
er dette stedet å være. Det har ingen betydning 
hvilken sjanger du spiller til vanlig! Kan hende du 

er en rocker med jazzfot?
Seminaret er åpent for 

ungdom i alderen 15-20 
år. Er du en talentfull ung 
musiker med en jazzspire i 
magen og behersker instru-
mentet ditt godt, send oss 
en mail og vi vil vurdere om 
du kan få være med likevel.

Påmelding:   
ungjazz@dolajazz.no med 
navn, alder og tidligere 
erfaring med jazzmusikk.
 
Påmeldingsfrist:   
Mandag 14. oktober 2019 
(eller til seminaret er 
fulltegnet)

Det hele er

Bli med og ha det gøy!
Hvert år arrangerer DølaJazz seminar for unge musikere som har lyst til å lære mer 

om samspill, improvisasjon og akkorder. 

Dølajazz har i sitt arbeid mål om  
å nå ut med musikk til alle aldre.  

Derfor setter vi stor pris  
på samarbeidet med  

Lillehammer kommune som hvert år 
gir oss mulighet for å vandre med 

den kulturelle spaserstokken.

For DølaJazz er barn og unge 
en viktig del av festivalen, og vi 
er glade for også i år å kunne 
be inn barnehagene til konsert!

Tekst Redaksjonen
Nytt av året er at konserten arrangeres i Nordre Ål kirke! 
I samarbeid med kirken ber vi barnehagebarn inn til konsert i det 
vakre kirkerommet i Skårsetlia, og vi gleder oss veldig til å gjen-
nomføre barnehagekonserten her.

En presentasjon av årets artister for barnehagene:
Espen Rud og Nils Jansen har spilt denne forestillingen  i mange 
hundre barnehager og vel så det, i tillegg til skolekonserter, åpne 
konserter på festivaler, kulturhus og lignende. Begge har lang 
erfaring med konsertvirksomhet for barn og unge.

Alf Prøysens historie om  ”Geitekillingen som kunne telle til 
ti” fortelles og illustreres musikalsk i denne forestillingen. Ulike 
dyr i historien får ulike musikalske uttrykk gjennom et stort 
spekter av instrumenter og sjangere. Telling og varierte taktarter 
skaper en annerledes musikkopplevelse for publikum, enten de 
er store eller små. Spennvidden i musikken er stor, men det er 
ikke til å komme bort fra at Nils Jansen og Espen Rud har sin 
musikalske bakgrunn og sitt uttrykk som jazzmusikere.

Barna kan forvente seg iørefallende melodier med klar 
rytmikk som det improviseres over, og som ikke er vanskelig 
tilgjengelig for barn, når duoen gjester Nordre Ål kirke for barne-
hagekonsert.

Nils Jansen spiller diverse fløyter, sopranino-, alt- og bass-
saxofon, C-, bass- og kontrabassklarinett. Espen Rud forteller 
historien ved siden av å spille på trommesett og andre perku-
sjonsinstrumenter. De synger litt, ikke mye!, og lever seg inn i 
dyras roller.

Årets barnehagekonsert!

Den 
Kulturelle
Sparserstokken

Tough Daddy Quartet
Tough Daddy Quartet utgjør til vanlig 2/3  
av New Orleans-bandet Tough Daddy, og  
gjennom Den kulturelle Spaserstokken skal  
de underholde både med tradisjonell  
New Orleans-jazz og kjente viser og sanger  
i lett New Orleans-drakt. 
Bandets konserter har alltid gode melodier og fengende rytmer i sentrum, og på denne 
konserten skal de framføre sine egne versjoner av gode, gamle New Orleans-klassikere 
og kjente og kjære viser av våre fremste visekunstnere. 

Tough Daddy Quartet gleder seg til å spre glede gjennom gode låter og fengende 
rytmer på denne lille turnéen, og håper dere vil være med oss på denne reisen fra Mardi 
Gras-fest i New Orleans til hjemlige viser til ettertanke.
BESETNING   Øyvind Selmer Hoelsveen  (trompet, piano, trekkspill og sang)  Arne Bilden  (trombone og sang)  Ole Kristian Egge (tuba)  Rolv Olav Eide 
(trommer)
• Torsdag 17. oktober kl 11.00 Skårsetlia bo- og servicesenter, kl 12.00 Busmoen bo- og servicesenter 
• Fredag 17. oktober kl 11.00  Gartnerhagen bo- og servicesenter, kl 12.30 Lillehammer helsehus

Foto: Kjell Are Refsvik
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BankJazz
Også i år avsluttes lørdagskvelden i kulturhuset 
Banken med festmusikk.

Tekst Redaksjonen

Banknatta har etablert seg godt hos festivalpublikummet i Lillehammer. For mange er det ikke 
bare en konsertkveld, men også en anledning til å treffe gamle, kjente som også vil ut å sjekke 
tempen på byen. Musikken er også litt mer tilgjengelig enn en del av de andre konsertene, som i 
all hovedsak en enda mer spisset mot jazzens kjerne. 

En Banknatt er gjerne tett, het og med et litt høyere støynivå enn jazzkonserter flest. Det er 
rett og slett mer løssluppent - og godt er det etter tre dager med kvalitetsjazz, hvor både hode, 
ører og kropp må være påskrudd for å få med seg til dels kompleks musikk. 

I år er det Ole Børud Band som avslutter i Festsalen. Børud er en gammel traver, men for folk 
flest ble han allemannseie etter å ha deltatt i Stjernekamp på NRK. Etter at lyses skrus av i festsa-
len, er det Rolv Olav Eide som har fått ansvaret for årets jam nede på Cafè Stift. Tradisjonen tro, får 

vi jam rundt gamle festslagere til langt utpå natten.
Før Børud går på scene, er det Gigaphonics m/Tracee Meyn 

som spiller. Oktetten blir er perfekt start. Vi har tro på at Banken 
også i år blir som en maurtue å regne når klokken nærmer seg 21. 
Derfor kan det være lurt å få tak i billetter i god tid. 

Del dine festivalopplevelser!

#DOLAJAZZ

ig
t.

no

Praktisk info
Festivalkontoret og sekretariatet er på er på Café Stasjonen. Festivaltelefon 465 32070 
Kontoret er åpent torsdag 17.10. og fredag 18.10. kl 12-20, lørdag 19.10. kl 10.00-20.00

DølaJazz tilbyr festivalpass, dagspass og billett til BankJazz, i tillegg til enkeltbilletter  
til alle konserter. Billetter selges på gdbillett.no og på festivalkontoret.  
Festivalpass er nå til salgs kr 1.850,- (inkl avgift) 
Fredagspass  kr  885,-(inkl avgift) 
Lørdagspass  kr  1.140,- (inkl avgift) 
Billetten MÅ innløses i festivalbånd på Festivalkontoret.

INFORMASJON: Passet garanterer inngang ved konsertene ved ankomst FØR konsertstart.  
Ved ankomst ETTER konsertstart kan ikke inngang garanteres. 
Under festivalen er det mulig å kjøpe billetter i døra og på vårt festivalkontor på Café Stasjo-
nen, men oppfordrer flest mulig å kjøpe billetter på forhånd for å unngå å møte opp til utsolgt 
konsert. 

LEDSAGERBEVIS: Personer med gyldig ledsagerbevis går gratis. Den som ledsages kjøper billett.

billett

KULTURHUSET BANKEN 
FESTSALEN 
kl 21.00 • 500,- inkl avgift

 BANK-
JAZZ!
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Gjør din taxibestilling 
raskt og enkelt, med 
forutsigbar pris rett 
i appen.

– Lillehammer 
– Hafjell/Øyer 
– Tretten

Søk «Taxifix»

HAR DU LASTET NED 
APP’EN VÅR?
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Lillehammer 
sykehus

Lillehammer
Skysstasjon

Dølajazz-parade
Gågate

Nordre Ål kirke

7Verdensteateret

Kulturhuset Banken/Café Stift

1847 Brenneriet

Café Stasjonen/Festivalkontoret

Lillehammer kirke

Nordre Ål Kirke

Scandic Lillehammer hotell

Festivaltelt
Sparebank1 Gudbransdal

Fabrikken

Lillehammer Mikrobryggeri 
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- tekniske løsninger til din bedrift 

www.teledataost.no 

E-post: lillehammer@teledataost.no 
Tlf: 61 24 65 44    

• Fiber og kablingsløsninger 
• Sikkerhet og kameraovervåkning  
• Lyd og bilde 
• Telekom og IT 

En del av 

Vi støtter DølaJazz! 

OVERSIKTSKART



Følg oss!

Vår portefølje øker for hvert år, og jobbene varierer stort! 
Hittil har vi hjulpet våre kunder med alt fra små merkelapper til store reklameseil. 
Små navneskilt og fasadeskilt med lys, luer, jakker, handlenett og krus med trykk. 
Vi har forfattet tekst og innlegg for sosiale medier - og utviklet produktomtaler. 
Designet reklame på alt fra sykler til busser og gravemaskiner. 
Vårt hovedprodukt er alle typer #trykksaker - stort og smått !

Kom innom oss, så fi nner vi gode løsninger for deg og din bedrift!

 # leken

 # gøypåjobben

igt.no 
Gausdalsvegen 1579, 2651 Østre Gausdal

tanja@igt.no   /   annelena@igt.no

 # tlf 90694184

 # tlf 91330698

 # visdegfram

 # glaigausdal
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