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Velkommen til 40-årsjubilanten 
DølaJazz 2018!
Vi er godt vant med liv og røre og arrange-
menter her i byen; de gleder oss som bor 
her, bringer tilreisende til oss og gir oss 
gode opplevelser. De årvisse festivalarran-
gementene har variert innhold og favner 
bredt, og er uten tvil svært viktige for 
Lillehammer og regionen.

Og nå er det ekstra hyggelig og stas å ønske Døla Jazz-publi-
kummet velkommen til årets festival – den 40.!

Hvert år siden 1978 har festivalen gledet publikum og musi-
kere, vokst, utviklet seg og funnet sin plass i den norske lokale og 
nasjonale festivalfloraen, og ikke minst har den gjennom fire tiår 
hatt stor verdi for kulturbyen Lillehammer, og blitt en nær og intim 
arena for dyktige musikere og et entusiastisk publikum.

Årets jubileumsprogram er omfattende og spennende med 
internasjonale og nasjonale navn, hvorav flere har sterke bånd til 
vårt lokalmiljø og har vokst opp med Dølajazz. I mange år nå har 
festivalen hatt fokus på talentutvikling, som har brakt fram nye 
stemmer, rytmer og toner.  

En slik festival gjør seg ikke selv, og jeg vil berømme alle som 
står bak og bidrar til å få dette til; styret, frivillige, arrangements-
steder og ikke minst sponsorer og bidragsytere. Tusen takk alle 
sammen!

Så da er det bare gratulere med jubileet, ønske lykke til og 
glede seg til den 40. DølaJazz!!

Vennlig hilsen
Espen Granberg Johnsen ordfører i Lillehammer

dolajazz.no
post@dolajazz.no

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

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

Programrådet 2018
Programrådet for Dølajazz har gleden av å presentere 
årets hovedprogram!
Rådet har i år bestått av; Mette Kari Worum, Roar 
Holten, Ole Johan Hjortdal, Øystein Engesveen, Rune 
Hallås og Morten Knarrum.

I anledning 40-årsjubileet inneholder hovedpro-
grammet flere konserter enn noen gang, i alt 25 i 
tallet. Årets musikerlag toppes av norsk jazz’ største 
internasjonale stjerne, Jan Garbarek, som sist besøkte 
festivalen i 2003. Vi gleder oss stort over å ha ham 
tilbake i Maihaugsalen lørdag 20. oktober.  Vi er ikke  
mindre stolte og glade over bredden og kvaliteten 
i resten av laget, og kan love fantastiske konserter 
med de beste av de beste. Årets jubileumsforestil-
ling torsdag 18. oktober blir ikke noe unntak. Et solid 
knippe tidligere talentprisvinnere vil stå på scenen, 
med Maren Selvaag som musikalsk leder.
Se dølajazz hjemmeside for fullstendig program.

Vi gleder oss til å feire 40 år med festival og ønsker 
alle hjertelig velkommen til å bli med på feiringen!

En festivalavis som dette er sannsyn-
ligvis det naturlige stedet for å skryte 
på seg litt. Jeg kunne for eksempel 
framstilt meg selv som en festivaltra-
ver, en som støtt og stadig står der og 
svaier med solbriller på innendørs, et 
plastkrus med øl i den ene neven og 
ansiktet satt opp i et kjølig, innforstått 
jazztryne. Men sannheten, folkens, er 
at jeg i mye større grad bruker dagene på å kjøre til og fra hånd-
balltrening. Sannheten er at mitt liv er mye mer preget av fornuf-
tige sko og Adams matkasse enn av Coltranes «A Love Supreme» 
eller Bill Evans heroinkjør. Det finnes ingen legendariske jazzplater 
om allergier knyttet til bruken av tøymykner eller om den norske 
skolefritidsordningen. I møte med gigantene i platehylla blir mitt 
liv en stusselig affære, og takk gud for det. 

Men det hender at jeg setter meg i bilen og kjører en tur. Helst 
om kvelden, helt alene, etter barnas leggetid. Og mens vindus-
viskerne går, hører jeg Jan Johansson legge fingrene varsomt på 
tangentbrettet og sette åpningsakkordene på «Jazz på Svenska» 
fra 1964, mens bassen til Georg Riedel går. Og går. Og går. 

Jeg blir en annen da, det jeg ser gjennom frontruta endrer 
karakter, byen forvandles. Og ikke vet jeg hva det er som skjer, 
men det finnes et ord for det. 

MUSIKK. 
Lykke til med årets konserter – og tusen takk for 40 festivaler 

stappfulle av minner!  
 
Olav Brostrup Müller kultursjef i Lillehammer

Siden jeg ble med i styret i 2015, har dette 
jubileet stått der som en bauta langt foran 
oss! Nå er vi der straks, bare noen uker til 
nå, så braker det løs! Og som vi gleder oss!

40 år er en fin alder altså! Jeg husker at 
når jeg fylte 40 år, føltes det helt fint. Jeg 
følte meg akkurat passe moden, fortsatt 
leken og ung (altså ikke helt avleggs), og 
ikke minst avslappet og trygg på mine valg 
her i livet.

DølaJazz er også en moden festival,  
fortsatt ung og leken, og langt ifra avleggs. 
Festivalen fremstår som en trygg 40-åring 
som tør å være den festivalen den opp- 
rinnelig hadde tenkt å være, en liten intim 
 jazzfestival, med norske musikere, et 
samlingssted for jazzentusiaster, både 
utøvere og publikum. Noen tilpasninger er 
gjort underveis, slik at vi skal fremstå mer 
tilgjengelige for folk flest, også de som ikke 
kaller seg for jazzentusiaster. 

Vi er fortsatt unge og lekne, og har vår 
egen «ungdomsavdeling» i form av JazzIn-
cubator, som står for den ungdommelige 
delen av programmet. 

Det har altså vært 40 år med festivaler, 
konserter, menneskemøter, musikkmøter, 
opplevelser, og ikke minst engasjement! 

Festivalen så sitt lys nettopp på grunn 
av to engasjerte jazzentusiaster ved navn  
Kyrre Rosenvinge og Roger Ryberg. De  
mente bestemt at det måtte gå an å få 
stablet på bena en jazzfestival på Lille- 

hammer, til tross for at det var noen som  
mente det absolutt motsatte, de tre jazz- 
festivalene som alt fantes i Norge var nok.  
Det syntes ikke Kyrre og Roger, og med 
positiv respons fra en del ledende norske  
jazzmusikere, bestemte de seg for å 
realisere idéen. Med et stort engasjement 
startet de konkret planlegging og resultatet 
så dagens lys i april 1978; verdens første 
DølaJazz! Siden den gang har engasjement 
og frivillighet på høyt plan gjort det mulig 
å holde liv i festivalen gjennom 40 år. Og 
ikke bare holde liv, men også å holde tak i 
det grunnleggerne hadde som mål for den 
aller første festivalen: «å lage en liten intim 
jazzfestival over en weekend, vesentlig 
bygget rundt norske musikere». Festivalen 
har nok vokst seg litt større, med flere 
konserter, men vi er fortsatt basert på en 
weekend, og programmet består vesentlig 
av norske musikere. 

Det var med en stor dose ydmykhet 
jeg tok vervet å lede alle disse engasjerte 
frivillige inn mot en jubileumsfestival. Her 
er så masse kompetanse og engasjement 
at det er helt kolossalt frakt! Vi har et styre 
som legger ned time etter time gjennom 
hele året, et programråd som sørger for at 
den musikalske kvaliteten og mangfoldet 
opprettholdes, og ikke minst et korps av 
frivillige som popper opp til selve festiva-
len, og gjør at det hele kan gjennomføres 
(tilnærmet) knirkefritt. Når vi i tillegg har 

en solid og god administrativ ressurs hos 
Bjørn A. Løken i Kreko, som en god base, 
føler jeg meg trygg på at vi skal feire 40 år 
med stolthet og jubel.

Det er bare å neie, bukke og takke yd-
mykt for alt engasjement og arbeidsinnsats 
som er lagt ned av styre, styreledere og 
frivillige gjennom 40 år. Dette har sørget 
for at stafettpinnen har gått videre i 40 år, 
det er rett og slett respektabelt!

Da gjenstår det bare for min egen del 
å få logistikken til å fungere under selve 
festivalen. Programrådet har nok en gang 
sørget for et veldig godt program, og 
ønsket om å kunne være flere steder på 
en gang har vel sjelden vært sterkere enn 
under DølaJazz! 

Og du; har du ikke helt bestemt deg 
ennå for hva du skal gå på? Bruk Spotify og 
YouTube for å sjekke ut årets artister, det 
kan være en god peilepinne!

Velkommen til jubileum og fest! 
Hege Riise - styreleder

DØLAJAZZ 

Kjære jubilant Hilsen fra ordføreren

KONTAKT

STYRET
Styreleder Hege Riise

Styremedlemmer Mette Kari Worum, Morten Knarrum,  
Anne Mari Skjærvik, Torleiv Svendsen,  Bjørn R. Jørgensen,  
Anette N. Hårberg, Stine Slåen, Laura van Arkelen,  
Hilde Fauskerud og Bjørn Nørstegård.

Festivalen kjøper administrative tjenester av Bjørn A. Løken, 
KREKO

Layout og produksjon av IGT AS, Gausdal

Lillehammer Jazzfestival er 40 år i år! 
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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.

Tidligere talentpris-vinnere slår 
seg sammen til et stjernelag uten 
like når Dølajazz` 40-årsjubileet 
sparkes i gang.

TEKST: Tore Jacobsen

I år er det lillehamringen Maren Selvaag som har fått det 
ærefulle oppdraget å åpne DølaJazz 2018. Åpningskonserten 
har de senere år vært er musikalsk fyrverkeri. Med utdeling av 
talentprisen, gjesteartister, taler og god stemning, har forestil-
lingen blitt et årlig høydepunkt for mange. I år slår festivalen på 

stortromma for å markere fire tiår som festival. 
– Dette blir en festaften , det er jo bursdag . Åpningskon-

serten har de siste årene vært veldig bra. Og i år blir det ikke 
dårligere , lover Anne Mari Skjærvik, styremedlem i Dølajazz, 
som sammen med Programrådet og jubileumskomite har 
arbeidet med årets jubileumsforestilling. I motsetning til tidligere 
år, er det i år Maihaugsalen som skal benyttes til åpningen av 
40-årsjubilanten. 

– Det er klart at når en festival fyller 40 år, så må vi gjøre 
noe ekstra ut av det. Maihaugsalen er et perfekt bursdagslokale 
for en jazzfestival-feiring. Det blir mimring, men vi ser også 
framover, sier Skjærvik som også lover hemmelige gjesteartister 
av høyt kaliber. 

– Vi skrur helt enkelt på festknappen litt ekstra i år, sier 

styremedlemmet som gleder seg til at festivalen åpnes. Det gjør 
også Maren Selvaag.

– Det er en ære å spille i Maihaugsalen og få lede åpnings-
konserten til jubileumsåret, så dette tar jeg på største alvor og 
jeg gleder meg inderlig til å spille det vi har forberedt, forteller 
pianisten som under åpningskonsert i 2008 mottok talentprisen. 
Og da kommer vi til det spesielle med årets husband; alle er de 
tidligere talentpris-vinnere! Bar hør: Ellen Andrea Wang, Magnus 
Bakken, Nilas Granseth, Ruben Gilje og Amund Kleppan. Alle 
eksepsjonelt dyktige musikere som, til tross for sin unge alder, 
allerede har satt sine musikalske fotavtrykk. 

– Dere kan forvente dere en flott konsert med noe for 
enhver smak. Vi topper laget, sier jazzpianisten.

Det er med andre ord bare til å møte opp.

Jubileumsforestilling Dølajazz 40år
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støtter DølaJazz!

(C)2008 Beat Allgaier, all rights reserved
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støtter DølaJazz!

En stemme er lett  
å kjenne igjen. 

Som vokalist har man  
gjerne en signatur  

vi alle kjenner oss igjen i. 

Hører du James Brown  
hyle ut på plate, vet  

du med en gang at det er  
«gudfaren av soul» som  

kommer ut av høyttalerne. 

TEKST: Tore Jacobsen

For alle som driver med musikk, er nettopp dette det 
optimale ønsket. Sin egen stemme. Finne seg selv, 
men at selvet også er såpass bra, med egenart og en  
x-faktor en ikke helt klarer å sette fingeren på, men 
bare føler at her er det noe stort. Noen er født med 
det, andre sliter hele livet for å komme dit, mens 
enkelte finner veien via knallhard jobbing. Om  
Jan Garbarek er først - eller sistnevnte i denne sam-
menheng vites ikke, men trolig er det nok et talent 
uten like i bunn, ispedd ufattelig timer med spilling, 
som har gjort at han er i den posisjonen han er i dag, 
og forøvrig har hatt i flere tiår. Jan Garbarek er jazz. 
Nordisk jazz. Ja, han har sin egen greie, og har du 
først hørt Garbarek en gang, er sjansen stor for at du 
kjenner han igjen neste gang noen setter på en plate 
med ham. 

Allerede som 15-åring meldte en ung og håpefull 
Garbarek seg på NM for amatør-jazzmusikere og vant 
førsteprisen både som solist og orkesterleder. Trolig 
fikk de fleste som overvar mesterskapet hakeslepp 
av den virale tenåringen med stålkontroll. Dette 
startskuddet satte fart på karrieren til saxofonisten, 
som utover 1960-årene spilte med blant andre Karin 
Krog, Jon Christensen, Arild Andersen, Terje Rypdal 
og George Russel, som alle må kunne sies å ha stor 
betydning for hans musikalske utvikling. I 1967 kom 
Garbareks første soloplate ut, «Til Vigdis». 

Garbarek betraktes som den mest utpregede eksem-
pelet på det som kalles «en nordisk tone», og er en 
av opphavsmennene til det som kalles «fjelljazz». 
Med sin lett gjenkjennelige personlige klang, føler 
en nærmest det nordiske og fjellene når en lukker 
øynene og hører han spille. Det er så særegent, så fint 
og sårbart, men også episk og stort. Han rendyrker 
det musikalske innholdet, slik at overflødige ting hele 
tiden lukes bort. Og nettopp derfor er han internasjo-
nalt anerkjent som en stilskaper innen jazz. Som med 
«gudfaren av soul», har Garbarek noe unikt og ekte 
ved seg som en ikke finner hos andre mennesker.

Året etter debutplaten kom ut, ble han tildelt Buddy-
prisen. Og i 1970 innledet Garbarek et samarbeid 
med den tyske produsenten Manfred Eicher og hans 
plateselskap ECM, et samarbeid som skulle vise seg  
å høste frukter både for musikeren og plateselskapet. 
Gjennom ECM traff han også musikere som Keith 
Jarrett, Ralp Towner, Egberto Gismonti og Bill Frisell. 
Altså kremen av kremen innen jazz. Og som den 
utforskende sjelen han er, pirret nysgjerrigheten ham 
til å utforske musikk fra andre deler av verden også, 

som samarbeid med utøvere fra Asia, Afrika og Sør-
Amerika. Men kanskje enda viktigere, den norske og 
samiske folkemusikken har ofte vært et utgangspunkt 
for musikken hans. 

Et langt liv som musiker har resultert i en rekke priser 
og utmerkelser. Foruten den nevnte Buddyprisen, kan 
det også nevnes Spellemannprisen, Norsk kulturråds 
ærespris og St. Olavs Orden, hvor han i 1999 ble  
utnevnt til ridder av 1. klasse. I 2015 ble han inn-
lemmet i Rockheim Hall of Fame.

Med en diskografi på størrelse med et middels stort 
leksikon, kan en konstatere at Garbarek ikke har  
ligget på latsiden som musiker. Og gledelig er det at 
kvalitet alltid har vært i høysete, her slurves det ikke 
– aldri. Dette er musikk som vil leve evig.  
Jan Garbareks tone er helt unik, ingen er som ham.  
En egen stemme.  
Et navn som trekker fulle hus.  
En artist uten sidestykke.  
Et naturlig navn til å toppe et 40-årsjubileum for en 
jazzfestival.  
En som lar tonene stå for praten. 
Ord blir fattige.

JAN GARBAREK

–  det unike
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Siden festivalen feirer  
40 år i år, vil DølaJazz 
markere det ved å presen-
tere et helt nytt design 
for årets plakat! 

TEKST: Hege Riise / Redaksjonen

DølaJazz ønsket å lage en profil som skulle 
speile festivalen gjennom 40 år, samtidig som 
det skulle være noe nytt. Vi har derfor i lang 
tid arbeidet med å kartlegge alle plakatene for 
festivalen, som helt fra begynnelsen har vært 
preget av den blå ”boblen” fra Bluenote, via 
festivalkunstnernes motiver til de senere år; bruk 
av hovedartist som blikkfang.. 

Vi ønsket å bruke lokale krefter til designet , 
og Frakat ble kontaktet for å komme med forslag 
til årets plakat.

Frakat står for designet, som både er retro, 
nyskapende, frakt og jazza!

Hva er en frakat? Jo, det er rett og slett en 
“frakk plakat”! Begrepet “frakk” brukes på Lille-
hammer om noe positivt; noe stilig! Og hvem er 
Frakat? Frakat drives av Caroline Strømhylden og 
Ingrid Hokstad, som bor og jobber på Lilleham-
mer. De tar utgangspunkt i lokale motiver i en 
moderne stil. Frakat ble til i 2017.

Festivalen synes det er veldig spennende at 
Frakat har stått for årets design, som også vil gå 
igjen i festivalens øvrige profil for 2018. Publikum 
kan glede seg til bl.a. t-skjorter og bærenett i 
samme stil

Frakat vil produsere plakaten som en 

kunstplakat, som publikum kan kjøpe for å ha 
på veggen. Plakaten kan kjøpes på forhånd på 
www.frakat.com, og under selve festivalen. Døla-
Jazz har stor tro på at mange vil sikre seg denne 
unike og stilige plakaten og at den vil bli et fint 

minne fra jubileumsåret.  
Skaperne av plakaten sier selv:
«Vi synes det er en ære å få utforme motivet 

for DølaJazz’ jubileumsplakat. For å trekke linjer 
til festivalens stolte historie, har vi latt oss inspi-

rere av den første plakaten fra 1978. Vi håper at 
mange av  byens musikk- og kulturinteresserte 
har lyst til å bevare festivalstemningen ved å 
henge Dølajazz-plakaten på veggen hjemme.»

Årets festivalplakat fra Frakat! 

støtter DølaJazz!

- din komplette partner 

støtter DølaJazz!

Gateparade
TEKST: Mette K. Worum/Redaksjonen
Like sikkert som at høsten banker på døra, går DølaJazz sin gateparade av stabelen lørdagen klokka 
13.00 under festivalen. I år feirer festivalen 40 år, og dermed må vi slå på stortromma. Forhåpentligvis 
blir dette den største paraden noen sinne. Tough Daddy skal for tredje året på rad lede toget, ja, vi 
snakker vel nå om en tradisjon. På ekte New Orleans-vis inviteres alle som vil til å delta i paraden. Her 
er det nok å stille med godt humør, men de av dere som vil ta med et instrument, oppfordres til det. 
Tough Daddy holder en ekstra øvelse for skolekorpsene onsdag 17. oktober, i tillegg til en «general-
prøve» i forkant av paraden. Som i New Orleans, ønsker vi gammel som ung, amatører som profesjo-
nelle 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 svin-
ger seg gjennom byens gater og etterlater seg varme, latter, jazz, rop og sang. Det blir fantastisk.

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

Vi sees lørdag 20.10 klokka 13.00!
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Kirkekonserten er tilbake
TEKST: Tor Jacobsen /Redaksjonen

DølaJazz inviterer til, ikke mindre enn, to konserter 
i Lillehammer kirke når kirken igjen åpnes som 
festival-scene. I tillegg til den «tradisjonelle» etter-
middagskonserten på lørdag, som i år besørges av 
Brazz Brothers med Frode Alnæs som gjest, så vil 
vi gjennomføre festivalens første midnattskonsert 
natt til lørdag. 

Lillehammer kirke har altså glimret med sitt 
fravær som konsertscene under DølaJazz i et par 
år nå. Kirken, som har en helt spesiell akustikk, har 
vært savnet av festivalpublikummet. Rammene 
rundt gjør at det hele føles majestetisk. En helt unik 
scene som krever helt spesielle musikere. Av ulike 
årsaker har den bare ikke passe seg de siste årene. 

Men i år kan du, i tillegg til overnevnte artist, glede deg til at Kristin Asbjørnsens unike og vakre 
stemme skal smelte sammen med klangen i byens kirke. Og det til og med midt på natten!

– Vi følte at når det var muligheter for å booke Kristin til Lillehammer igjen, så måtte vi gjøre noe 
helt spesielt. Og sjangermessig skal det vanskelig gjøres å finne en jazzvokalist som passer bedre i 
kirken, sier Mette Kari Worrum i festivalens programråd, som gleder seg til kirkedørene igjen åpnes 
for jazz. 

Vi kan ikke gjøre annet enn å være enig og ønsker kirken velkommen tilbake igjen.
Kirkekonsertene har pleid å bli fullsatte, så her kan det være lurt å kjøpe billett i god tid dersom du 
ønsker full pakke, altså en rå konsert og fantastiske omgivelser.

M post@arkitektstreken.no
T 4000 3321

  W arkitektstreken.no
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Jazzincubator 15 år i år,
feirer med ny logo!

TEKST: Jazzincubator/Frode Sannum/Anne Nilseng/Redaksjonen

På begynnelsen av 2000-tallet begynte DølaJazz-ledelsen å spørre seg om ikke festivalen trengte en 
fornyelse. En av dem var Jørgen Damskau. I dag sier han det slik: «En krise fødte en idé». Og idéen 
var det han som fødte og utviklet. Idéen var å skape en arena på DølaJazz for unge jazzmusikere un-
der utdanning som siktet en karriere som jazzmusikere. Han tok kontakt med jazzlinja ved musikkon-
servatoriet i Trondheim og høgskolen i Lillehammer og fikk oppslutning om ideen. I samarbeid med 
høgskolen ved linjene for kulturproskjektledelse og TV/film ble JazzIncubator første gang arrangert 
i 2003. JazzIncubator var en nyskapning i norsk jazzliv og en samarbeidsform som var enestående i 
landssammenheng.

Hvert år er det første- og andreklassestudenter som planlegger, organiserer og holder prosjektet 
JazzIncubator i gang under festivaldagene på DølaJazz. JazzIncubator har nådd et internasjonalt nivå, 
hvor søkerne ikke bare kommer fra Norden, men hele Europa! Studenter fra TV/film live-streamer på 
NRK Nett-TV, og de opptredende artistene får sin egen video etter endt festival. Suksessoppskriften 
er som følger: ett telt, tre dager, ni band.

Hittil har JazzIncubator hatt en for noen, «litt unge og hipp underlogo», men de har også brukt 
den legendariske DølaJazz-logoen, den med trompeten, som ble skapt av billedkunstneren Morten 
Paulsen i 1993 da han var festivalkunstner. Nå feires 15 års-jubileet med ny logo skapt av billedkunst-
neren Anne Nilseng, en sprek logo som drar røde tråder mot DølaJazz, og bidrar positivt til helheten i 
festivalens grafiske uttrykk.

Om sitt arbeid med logo for JazzIncubator sier Anne Nilseng at DølaJazz-logoen: 
«----har blitt selve symbolet for jazzfestivalen på Lillehammer! Fordi den er elegant, 
særpreget og veldig “jazzy”. Og hun forteller videre: «Som tidligere elev og god 
venn av Morten Paulsen var det med ærefrykt jeg sa ja til å designe “broren” til 
Mortens logo. Det forelå en mildt sagt enkel blyantskisse på hvordan styret i Dø-
laJazz så for seg logoen til Jazz-incubator. Fonten Morten har brukt i “DØLA” 
er enkel og kjent, men ordet “jazz” har han håndskrevet med stor eleganse 
og hurtighet. Jeg forstod fort at jeg MÅTTE gjøre det på samme måten for 
å få det bra. Etter cirka 35 forsøk på å skrive “jazz” satt det endelig. 

Symbolet til Jazz-incubator er en saxofon, mens Morten brukte en 
trompet. Jeg fant bilde av en fin sax på nettet og det første jeg tenkte 
der jeg satt med papir og blyant var hvor helvetes mange detaljer den 
hadde! Sendte en tanke til luringen Paulsen som hadde valgt en trom-
pet. Saxofonen ble tegnet i mange omganger i høyt tempo! Heldigvis 
for Photoshop og Illustrator som er gode digitale verktøy i forenkling 
og korrigering. Morten måtte klare seg med papir, dekkhvitt og pensel.

Logoen ble sendt på mail til Morten. Litt spent var jeg. Han sier jo akkurat hva han mener, den 
gode mannen! Her er svaret hans; “Bravo, Anne, jeg synes den er frisk, spenstig og nesten “elegant”! 
Det tok jeg som en stor kompliment.» 

Og vi kan glede oss til 15 nye år med JazzIncubator smykket med egen logo.

40-års vindusutstilling! 
I anledning at DølaJazz er 40 år, 
ønsker vi å formidle vår historie 
til byens beboere. 
TEKST: Hege Riise/Redaksjonen
Ønsket var å få med seg butikkene med sine fine utstillings-
vinduer til å hjelpe oss med dette, og hele 10 butikker ønsker 
å være med på historieutstillingen!

Så i samarbeid med sentrumsbutikkene Husfliden,  
Gravdahl Bokhandel, Fretex, Belsvik, Gullsmed Eilif Engen,  

T J Strand Lillehammer Glassmagasin, Vitus Apotek, Cat-
hinka, Safa og Blomsterstua viser vi DølaJazz sin 40-årige 
historie gjennom plakater, bilder og andre minner vi har 
funnet frem.

Vi ønsker alle velkommen til en helt spesiell utstillingsåp-
ning, en musikalsk og historisk vandring gjennom utstillin-
gens 10 butikkvinduer.

Vandringen starter på Safa kl 11.30 lørdag 13. oktober. 
Hvert vindu avdukes med en jazzlåt og en liten historie om 
disse årene som representeres i vinduet.

Disse butikkene har utstilling 
i vinduene sine Åpning
• Safa  2015-2017  kl 11.30
• Cathinka  2012-2014 kl 11.40
• Vitus Apotek  2008-2011 kl 11.50
• T.J.Strand Glasmagasin 2006-2007  kl 11.55
• Gullsmed Eilif Engen  2001-2005 kl 12.00
• Belsvik  1999-2000 kl 12.05
• Blomsterstua  1996-1998 kl 12.15
• Fretex  1991-1995 kl 12.25
• Gravdahl  1984-1987 kl 12.30
• Husfliden  1978-1983 kl 12.40

Velkommen til en spennende vandring i DølaJazz sin historie!
Foto: DølaJazz

‘‘..den er frisk, spenstig 
og nesten “elegant‘‘! 

– Morten Paulsen
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

BB: Foto fra brazzbrothers.com 

Foto: Glis Studio/Daniel Nordby
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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

TEKST: Hilde Fauskerud

Morten Paulsen er fra Lillehammer og er 
mest kjent som akvarellmaler med motiver fra 
Lofoten. Han blir betegnet som en fornyer av 
akvarellkunsten. 

Paulsen har lang utdanning bak seg; 
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i 
Oslo (1959–62), London Central School of Arts 
(1963), Institutt for markedsføring i Oslo (1967), 
Statens lærerskole (1966-69), Kunstakademiet i 
Trondheim (1978–80/1984–85) og Kunstakade-
miet i Oslo (1986-87). 

Reklametegner og illustratør
Det var reklametegner og illustratør Paulsen 
ønsket å bli. Han begynte å arbeide hos Kittelsen 
og Kværk, Fabritius og AB-Bates etter endt 
utdannelse. Det var i denne perioden han startet 
drodling av tegninger, som etterhvert skulle bli 
DølaJazz` logo. 

Jazzens trompet
DølaJazz` logo ble altså en trompet som, 
sammen med saksofonen, har nærmest blitt et 
emblem for jazzen i seg selv. Trompeten brukes 
i alle musikksjangre, men har alltid hatt en særlig 
viktig rolle innenfor jazz. Kanskje får mange 
assosiasjoner til to av verdens mest berømte 
jazzmusikere, Louis Armstrong (1901-1971) og 
Miles Davis (1926 1991) som bidro til nye retnin-
ger innen jazzen? 

I logoen har instrumentets hovedform blitt 

blandet med ordet jazz. Ordet “jazz” blir på en 
leken måte trompetens ventiler. Over ventilene 
«danser» bokstavene DØLA, som er med på å 
plassere logoen geografisk og til DølaJazz – Lil-
lehammer Jazzfestival. 

Kalligrafisk form
I Paulsens akvareller finner vi ofte ei fiskehjell 
og vegetasjon i forgrunnen av landskapene fra 
Lofoten. Stig Sæterbakken omtalte vegetasjonen 
som kalligrafi, som gir assosiasjoner til trompe-
ten: ”Som kalligrafi, buskaset som vokser opp 
i forgrunnen av tørkestillasene, en vrimmel av 
tegn….” (I Morten Paulsen, akvareller. Lilleham-
mer Kunstmuseum). Fiskehjellen og vegetasjo-
nen har med dette fått en forenklet kalligrafisk 
form, på samme måte som festivalens trompet. 
Paulsen har «skrellet ned til beinet» og gjengitt 
det som er absolutt nødvendig. Trompeten frem-
står dermed som et ikon eller et tegn, og i dette 
tilfellet en perfekt logo for DølaJazz – Lilleham-
mer Jazzfestival. 

Strek på strek
Paulsen strek er rask og enkel, men stødig. Med 
fast hånd har han satt strekene på papiret. Det 
er flere streker oppå hverandre for å understreke 
formen. Det er akkurat som om trompeten er i 
bevegelse og at det kommer lyd ut av den; jazz! 

Fremstillingen av trompeten minner også 
om en kroki. Kroki kjennetegnes nettopp som 
en rask skisse av en form, der målet er å gjengi 
hovedinntrykket på kort tid. 

Den gode streken skiller lett en kunstner fra 
en amatør. Bak den kunstneriske streken ligger 
både kunnskap og dyktighet, slik vi finner hos 
Paulsen.

Musikk og kunst
Morten Paulsen hører gjerne på musikk når han 
arbeider eller forbereder arbeid, men ikke alltid. 
Like ofte må han ha stillhet for at sansene og 
konsentrasjonen skal skjerpes. Paulsen har hatt 
en særlig hang til Miles Davis, Jan Johansson og 
svensk jazz i det hele tatt. Han nevner videre The 
Jazz Messengers, Ella Lous, Stan Getz i ”samspill” 
med Glenn Gould, Beethoven og fremfor alt 
Mari Boine og hardingfela! 

Mange vil mene at jazz og kunst hører 
sammen og dette fikk blant annet støtte hos den 
modernistiske maleren Wassily Kandinsky, som 
i 1912 skrev om forholdet mellom musikk og 
farger i kunsten. Kandinsky var opptatt av rene 
farger og abstraksjon, og for han var rene farger 
og klangen i et musikkstykke en og samme sak. 

Jazz og moderne kunst hører sammen. Det 
handler om å improvisere og bryte grenser. 
Paulsens trompet og akvareller kan minne om 
jazzens improviasjon. Verket blir til underveis. 

Morten Paulsen er en av flere festivalutstil-
lere på Galleri Zink under festivalen. I denne 
utstillingen viser han bl.a. hvordan logoen ble til. 

Torsdag 18. oktober kl. 12 kan du høre han 
fortelle mer om dette i en samtale med kunst-
historiker Hilde Fauskerud. Samtalen avsluttes 
selvfølgelig med trompetjazz!

KUNST OG JAZZ 
– DølaJazz‘ trompetlogo

I 1993 fikk kunstner Morten Paulsen (f. 1936)  
i oppdrag å tegne DølaJazz’ logo. 

Resultatet ble en trompet i en delikat og jazza strek! 
Den har fulgt festivalen i mange år, og blitt festivalens varemerke og identitet. 
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støtter DølaJazz!

Foto: Kari Utaard
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Festivalutstillingen ved 40-årsjubileet, 
et samarbeid mellom Galleri Zink og DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival

Karl Johan GiskeødegårdMorten Paulsen

Ståle Blæsterdalen

Kjell Bendiksen

TEKST: Frode Sannum

Siden 2010 har Galleri Zink i samarbeid med DølaJazz – Lilleham-
mer Jazzfestival hvert år arrangert festivalutstilling. I år har festiva-
len 40-årsjubileum. Årets utstilling blir dermed jubileumsutstillling. 
Fire kunstnere er representert på utstillingen, Kjell Bendiksen, 
Ståle Blæsterdalen, Karl Johan Giskeødegård og Morten Paulsen. 
Valget er ikke tilfeldig. De er alle respekterte kunstnere som har 
markert seg sterkt i Opplands kunstliv gjennom mange år. Når de 
er valgt som utstillere i jubileumsåret, har det vært lagt vekt på at 
de gjennom oppdrag i festivalens lange historie har bidratt til å 
prege festivalens visuelle uttrykk. Dessuten har alle fire vært med 
på utstillinger i Galleri Zink i løpet av samarbeidsårene.

Ildsjelene som startet DølaJazz i 1978, sprang ut fra miljøet i 
Blue Note jazzklubb som var startet allerede i 1960. En av dem, bil-
dekunstneren, skulptøren og musikeren Karl Johan Giskeødegård 
hadde laget logoen til Blue Note. Hans logo ble brukt som logo for 
DølaJazz de første årene. Også i dag nikker mange gjenkjennende 
når de ser den logoen.

I 1993 ble billedkunstneren Morten Paulsen engasjert som 
festivalkunstner. Han laget festivalplakaten og han skapte en 
fantastisk ny logo, trompeten som fortsatt er den offisielle logoen 
for Dølajazz etter 25 år. Mer enn noe annet har den blitt symbolet 
på DølaJazz i folks bevissthet.

To år senere, i 1995 ble det gjennomført et spennende skole-
prosjekt. To klasser fra linjen for tegning, form og farge ved Nybu 
videregående skole laget gatebannere med festivallogo under 
ledelse av Kjell Bendiksen. I pressen kunne vi lese at faglærer Kjell 
Bendiksen og mange med ham var imponert. Og bannerne fikk et 
langt liv.

Årets festivalkunstner i 1998 var Ståle Blæsterdalen, en kunst-
ner med grafikk som spesialitet. I festivalprogrammet beskrives 
motivet han skapte slik: «Festivalmotivet Blæsterdalen har laget 
for Dølajazzer er rotfestet i norsk tre, men med en figur som sym-
boliserer rytme og musikk, akkurat som festivalen sjøl». Motivet 
pryder hele forsiden på programmet og ble brukt i mange andre 
sammenhenger. Ståle Blæsterdalen er bosatt på Tretten mens de 
tre andre er bosatt på Lillehammer. 

Kunstneren som ble vist på den første samarbeidsutstillingen i 
2010 var grafikeren Kjell Bendiksen. Mange av bildene hans hadde 
referanser til jazz og ble eksempler på at det kan være et slektskap 
mellom denne musikksjangeren og billedkunst. Utstillingen med 
Kjell Bendiksen ble en suksessfylt start på et vellykket årvisst 
samarbeid. Kjell Bendiksen laget også motivet på dette årets 
festival T-skjorte. Et av hans verk ble også innkjøpt til av Lilleham-
mer Kunstmuseum.

Det musikalske innslaget på utstillingsåpningen var tromsødu-
oen Marit Sandvik, vokal og Øystein Norvoll med en meget ung 
fiolinist, valdrisen Andris Hemsing som gjestesolist på fiolin. De to 
førstnevnte med en utvidet besetning skal spille avslutningskon-
serten på årets jubileumsfestival. 

Festivalutsillere etter 2010 har vært Ove Stokstad 2011, Lars 
Elling 2012, Jørn Hagen 2013 Elfi Sverdrup 2014, Yvonne Hjerting, 
Borgny Svalastog og Johan Mæhlum 2015, Ole Petter Almaas 2016, 
Randi Liliequist 2017. 

Åpning av jubileumsutstillingen i Galleri Zink finner 
sted lørdag før festivalen; lørdag 13. oktober kl 13.00
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Torsdag 18. oktober 
kl 12.00

MORTEN PAULSEN  
i samtale med Hilde Fauskerud

I 1993 fikk kunstner Morten Paulsen (f. 1936) i oppdrag å 
tegne DølaJazz` logo. Resultatet ble en trompet i en delikat 
og jazza strek! Den har fulgt festivalen i mange år, og blitt 
festivalens varemerke og identitet. 

Det var reklametegner og illustratør Paulsen ønsket å bli. Han 
begynte å arbeide i reklamebransjen etter endt utdannelse. 
Det var i denne perioden han startet drodling av tegninger, 
som etterhvert skulle bli DølaJazz` logo. Logoen ble en 
trompet som, sammen med saksofonen, har nærmest  
blitt et emblem for jazzen i seg selv. Trompeten brukes i 
alle musikksjangre, men har alltid hatt en særlig viktig rolle 
innenfor jazz.

Siden 2010 har Galleri Zink 
 i samarbeid DølaJazz 

- Lillehammer Jazzfestival arrangert 
festivalutstilling. 

Kunstnermøter i Galleri Zink 
under DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival 2018

TEKST: Frode Sannum/Redaksjonen

Det har vært og er et fruktbart samarbeid som setter festivalen 
inn i et bredere kunstperspektiv. I år fyller festivalen 40 år, og det 
er en gylden anledning til å utvide samarbeidet. 

Det arrangeres møter med utvalgte kunstnere som har hatt 

roller i DølaJazz. I alt blir det tre møter der kunstnerne Morten 
Paulsen, billedkunstner, Arild Andersen, bassist og Maren Selvaag, 
pianist, samtaler med hver sin representant for festivalen. 

Kunstnermøtene er lagt til 18., 19. og 20. oktober kl 12.00 og 
varer ca ½ time. Da blir det samtidig anledning til å se festivalut-
stillingen. Gratis inngang

Foto: Kari Utgaard

Fredag 19. oktober 
kl 12.00

ARILD ANDERSEN  
i samtale med Frode Sannum

Da idéen om jazzfestival var sådd i 1977, var den unge bas- 
sisten Arild Andersen en av dem idémakerne tok kontakt 
med for å høre om jazzfestival på Lillehammer hadde noe 
for seg. Han mente ja, og våren 1978 ble DølaJazz født med 
Arild Andersen som selvskreven gjesteartist. Siden er vel han 
den musikeren som har spilt på festivalen flest ganger.  
I år spiller han her med to forskjellige besetninger, fredag og 
lørdag. 

Arild Andersen begynte å gjøre seg gjeldende i norsk jazz 
på 1960-tallet. Som en av de yngste noen sinne, fikk han den 
høyeste utmerkelsen innen norsk jazz, Buddy-prisen allerede 
i 1969. I mange år har han vært en profilert representant for 
norsk jazz internasjonalt. Fortsatt har han et konsertprogram 
som kan pusten fra de fleste. Høydepunkter de siste måne-
dene er festivalene i Sanremo, Molde og Oslo, konsert i Oslo 
og tre kvelder på Jazzhus Montmartre, København. 

På DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival har Arild et stort 
og trofast publikum. 

Foto: DerekClarkPhoto

Lørdag 20. oktober 
kl 12.00

MAREN SELVAAG 
i samtale med Tore Jacobsen

Allerede som 15-åring fikk Maren Selvaag sitt første møte 
med DølaJazz da hun deltok på Ungjazz-kurset i 2003. Fire år 
senere spilte den 19-årige jazzspiren under åpningskonserten 
av festivalen. Året etter deltok hun med band på Jazzincuba-
tor, i tillegg til å høste talentprisen, som resulterte i talent-
priskonsert året etter. Vi snakker om en erfaren, ung og vital 
traver, om det kan sies i en setning. 

Under Kunstnermøte vil du blant annet få høre hvor avgjø-
rende DølaJazz har vært for Selvaags karriere og jazzin-
teresse. Og dersom du ennå ikke vet det, skal du også få vite 
hvorfor lukten av høst på Lillehammer er synonymt med  
utelukkende positive adjektiver. Vi gleder oss til å gå i dybden 
hos den forholdsvis unge, men svært så etablerte jazzpianis-
ten som helt sikkert har gode tips og råd til hvordan frakte en 
piano rundt i vårt langstrakte land.

Foto: Emra Isek
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TEKST: Tore Jacobsen

Høsten 2017 gikk Fieh fra å være en godt bevart 
hemmelighet, til å bli det nye store. Med årets 
festivalkonserter har de regelrett stadfestet at 
dette er det neste store, skal vi tro en samlet mu-
sikkpresse, festivalgjengere og folk flest, som ikke 
sparer på superlativene når de omtaler bandet. 
Ryktet om et fantastisk liveband er ikke bare et 
rykte noe mer. De leverer, gang etter gang. Og 
når selveste Sir Elton John sier at Fieh er heftige 
saker, sier det sitt. Vi tok en prat med kvinnen i 
front, Sofie Tollefsbøl. Enjoy!

Har dere vært på Dølajazz tidligere?
– Ja! Dølajazz er faktisk av historisk betydning 
i Fieh-sammenheng. Det var i festivalteltet på 
Dølajazz i 2014 at en Fieh-låt ble framført for 
første gang. Bandet Sleeping Deep, som noen 
av Fieh-gutta spilte i, hadde skaffa seg spillejobb 
der, og de spurte om jeg (Sofie) ville være med 
å spille noen av låtene mine, som vi bare hadde 
øvd på noen få ganger på det tidspunktet. Vi 
spilte to eller tre låter helt på slutten av gigen 
deres, og det funka fryktelig bra. Jeg husker vi 
ble veldig glade for å få så god respons, og det 
var vel egentlig der og da at vi skjønte at vi måtte 
være et band.

 
Fieh er ikke tradisjonell jazz, hva vil dere karak-
terisere det som?
– Jeg pleier bare å si «noe soul-greier» for å gjøre 
det enkelt og greit når folk spør, men langversjo-
nen er vel at vi er inspirert av mye soul, jazz, hip-
hop, RnB og forskjellige former for rock, egentlig 
alt vi liker, og så blir det et sammensurium av 
alt det. Pluss at vi spiller det live sånn vi føler for 
den dagen, da. Vi har vært bevisste på at det ikke 
skal låte veldig «åja, de spiller den sjangern der». 
Når man for eksempel er inspirert av Al Green 
eller D’Angelo er det ikke no vits å lage noe som 

låter akkurat sånn. Al Green og D’Angelo har al-
lerede perfeksjonert akkurat den musikken, så da 
setter heller folk på det om det er det de vil ha.

 
Hvem er Fieh? Tenker litt på om det er et band, 
eller en artist med band. Er det et demokrati, 
eller er det diktatur?
– For oss i bandet er Fieh et band. For mange 
andre ser det sikkert ut som om det er jeg som 
er Fieh, fordi jeg er frontfigur, jeg er på flere bil-
der og jeg blir intervjua og sånn. Det er vanskelig 
å intervjue åtte folk samtidig (mistenker jeg), og 
det er generelt mange ting som er vanskelig å 
gjøre når man er åtte folk, så det har blitt slik at 
jeg blir ansiktet utad siden jeg er bandleder og 
skriver mye av låtene. Jeg er tilhenger av kon-
septet demokrati og prøver så godt det lar seg 
gjøre å praktisere det innad i bandet, selv om jeg 
har litt flere arbeidsoppgaver enn de andre og 
kanskje er den som får mest oppmerksomhet på 
«utsiden» av bandet. For meg er det viktig at alle 
i bandet føler tilhørighet og eierskap til bandet, 
og at alle har både frihet og ansvar til å bidra 
musikalsk. Alle i bandet er fantastiske musikere, 
så jeg viser dem skisser av låter som er mer eller 
mindre ferdige/detaljerte, og så lar jeg dem bare 
gjøre tingen sin - de kan endre idéen min hvis de 
vil. Erfaring tilsier at det funker veldig bra i dette 
bandet. Hadde jeg skrevet ut noen Sibeliusnoter 
og delt det ut og sagt «spell det slik hver gang!!!» 
hadde det ikke blitt det samme, tror jeg. Hehe. 
Og jeg suger i Sibelius uansett.

Jazzen har alltid utviklet seg, men i de senere 
år føler vi at unge jazzmusikere sprenger nye 
grenser. Hip hop, R&B, pop, ja, det aller meste 
kan blandes. Hva inspirere dere?
– De aller fleste i bandet har studert/studerer 
jazz, så vi har alle hørt på og henta inspirasjon 
fra alle mulige former for jazz. Vi har hørt på og 
idolisert – i noen tilfeller blitt undervist av – de 

gamle heltene, men prøver selvsagt å holde oss 
oppdaterte på hva som foregår i jazzen i dag 
også.

Hiphop har vært viktig for oss, Erykah Badu, 
D’Angelo, J Dilla, Madlib, Questlove, hele den der 
gjengen med folk. Nyere hiphop, først og fremst 
Kendrick Lamar og særlig «To Pimp a Butterfly» 
og «Unmastered»-albumet, men også RnB, som 
Frank Ocean.

Andreas i bandet er Beatlesblodfan og spiller 
i forskjellige rockeband og har alltid vært en 
sånn «rocketype-bassist». Alle i bandet kan mye 
forskjellig om forskjellige typer musikk.

Jeg har latt meg inspirere mye av så mangt; 
Joni Mitchell, Jeff Buckley, Alice Coltrane, 

Dorothy Ashby, Radiohead, Billie Holiday, Björk.  
Å klare og hente elementer fra mange forskjellige 
sjangere og lage en mix som fortsatt ikke høres 
alt for schizofren ut, er prima, tenker iallfall jeg. 

Det har alltid vært dyktige kvinnelige musikere 
som har spilt på DølaJazz. FIeh må også kunne 
sies å komme inn i den kategorien. Artister 
bookes etter kvalitet, ikke kjønn. Men musikalsk 
i Norge det siste tiåret har kvinnene tatt mer og 
mer over. Ser vi en girlpowerbølge med FIeh 
surfende stødig med et smil om munnen på den 
høyeste bølgen nå?
– Kanskje, det er mange gode tendenser og 
veldig mange gode kvinnelige musikere i Norge 

Den 
heteste 
poteten

Fieh har allerede bergtatt Elton John 
og en samlet musikkpresse. 

Nå håper bandet også Lillehammer lar seg sjarmere 
av det heiteste i Norge akkurat nå.

Foto: Jonathan Vivaas Kise
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om dagen iallfall. Men bølgen er forhåpentligvis 
ikke på sitt høyeste nå - altså verken Fieh- el-
ler girlpower-bølgen. Innenfor jazz er rollen 
som instrumentalist fortsatt dominert i ganske 
voldsom grad av menn. Det er vokalistrollen 
som har vært dominert av kvinner fram til nå. 
Dog tror jeg mange unge jenter i dag lettere kan 
se for seg seg selv som profesjonelle jazzinstru-
mentalister i framtida enn før, blant annet fordi 
vi sakte men sikkert har fått flere kvinnelige jaz-
zinstrumentalister i rampelyset, som kan fungere 
som rollemodeller. Når alle de unge trom-
misene, bassistene, gitaristene, saxofonistene 
og trompetistene som ser på videoer av Ellen 
Andrea Wang, Siv Øyunn og Hanna Paulsberg og 

øver på jenterommet, kommer ut på scenene i 
framtida, da snakker vi bølge, da. Og det gleder 
jeg meg sinnsykt mye til.

 
Det er en enorm hype rundt dere nå. Mye som 
skjer hele tiden. Er det vanskelig å leve opp 
til det? Eller føler dere at dere må leve opp til 
sånne ting?
– Vi føler iallefall mye press rundt at vi må se 
ut som folk med hype, så vi har begynt å gå 
med Guccisolbriller inne og ute, til enhver tid! 
Neida, jeg tenker egentlig ikke på det. Hva er det 
vi skal leve opp til, liksom? Vi kan ikke gjøre så 
mye annet enn å spille så bra vi kan, gjøre det vi 
synes er moro og forøvrig leve livet på vanlig vis. 

Forventinger til at vi skal spille gode konserter er 
jeg egentlig bare glad for, det er motiverende. Vi 
har spilt inn en plate som jeg synes er dritbra, 
om den innfrir forventninger eller ikke veit jeg 
ikke så mye om, men jeg er ekstremt fornøyd 
uansett, for jeg synes plata har blitt bedre enn 
jeg hadde turt å håpe på.

Dessuten fører jo hype potensielt til at en blir 
booka og at folk kommer på konsertene. Topp 
stemning!
 
Hva skjer framover med FIeh? Når kommer 
plata?
– Plata kommer til neste år.

 

At Elton John liker dere må vel være kult?
– Vilt! Merkelig å tenke på at vår låt i det hele tatt 
har streifet hans velsignede øreganger.

 
Hvorfor skal dølene komme på konsert med 
dere?
– Fordi vi har spilt konserter i hele sommer, og 
kan låtene skikkelig, skikkelig godt nå!

Og de som var og så oss under Dølajazz 
2014 kan jo komme og sjekke om vi har blitt no 
bedre.
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Vi gratulerer

40 år

  Lillehammer  

 

T J Strand Lillehammer Glasmagasin
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Med forbehold om endringer 
og trykkfeil

TORSDAG 18. OKTOBER  se dolajazz.no for evt endringer

Jubileumsforestilling / DølaJazz 40 år!
MAIHAUGSALEN – kl 20.00 – 275,- inkl. avgift
BESETNING  Det hele under musikalsk ledelse av byens egen pianist Maren 
Selvaag. Ellen Andrea Wang (bass) Magnus Bakken (saksofon) Nilas Granseth 
(trombone) Ruben Gilje (keys) Amund Kleppan (trommer)

Velkommen til bursdag! I år markerer DølaJazz sine 40 år i musikkgledens  
tjeneste og inviterer til fest i fire tonefylte dager. Vi starter i Maihaugsalen 
med en jubileumsforestilling hvor vi mimrer, men også ser fremover mot nye 
festivaler.

Jubileumsforestillingen er spekket med gode musikkinnslag, taler og over-
raskelser.

DølaJazz har en stolt tradisjon for å dyrke unge talenter. De gis en selvfølge-
lig plass i hovedprogrammet. Hvert år deler DølaJazz ut en talentpris til en 
ung utøvende i jazzsjangeren som har bemerket seg spesielt med sitt talent. Jubileumsforestillingen blir et 
gjenhør med tidligere talentprisvinnere .

Se opp for andre musikalske gjester denne kvelden.

Wettre / Kleive
CAFÉ STIFT – kl 22.30 – 200,- inkl. avgift
BESETNING  Petter Wettre (saksofon) Audun Kleive (trommer)

Petter Wettre og Audun Kleive ga i 2010 ut «The Only Way to 
Travel 2». Plata er en oppfølger til «The Only Way to Travel» 
hvor Per Oddvar Johansen spilte trommer.

Og for Wettre er egentlig begge utgivelsene blitt til ved 
tilfeldigheter. Den første skiva var egentlig en øving, hvor både 
opptakskvalitet og det musikalske klikket såpass godt at det endte i en Spellemannspris for beste jazzinnspil-
ling. Oppfølgeren, med Kleive på trommer, ble også til ved en tilfeldighet da Wettre skulle spille konsert 
under Oslo Jazzfestival i 2010, sammen med den britiske pianisten Jason Rebello, som skadet foten slik at 
han dessverre, eller heldigvis, måtte avlyse. Inn kom Kleive og resten er historie.

Opptaket ble faktisk aldri gitt ut på fysisk format, men forandret Spellemannprisen, for plate ble den 
første nominerte utgivelsen som utelukkende ble gitt ut digitalt.

Det lekne, spretne og groovye trommespillet til Kleive som bare ruller og går passer perfekt til Wettres 
saksofon, som i kjent jazzånd slipper seg skikkelig løs.

At dette er jazz fra øverste hylle kan ingen betvile, og kanskje har det tilfeldige spilt en rolle, for dette er 
spontant og fresht. Det føles som de ikke har gjort annet enn å spille sammen. Vi gleder oss til duoen gjester 
DølaJazz.

Foto: Freddy Augdal Wike

FREDAG 19. OKTOBER  se dolajazz.no for evt endringer

Tough Daddy
FABRIKKEN – kl 11.15 
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. 

På Thoug Daddys repertoar finner du alt fra tradisjonelle New Orleans-låter, til moderne, funky jazz, iført 
bandets lett gjenkjennelige sound og alltid fremført med glimt i øyet.

Tough Daddy har stått for det musikalske i Dølajazzparaden de siste årene, og bandet var også sterkt del-
takende under Rolv Olav Eides musikalske festaften på Dølajazz i 2016. De som var der snakket om tidenes 
åpningskonsert for festivalen, så dette blir helt sikkert en kveld med god swing og feel.

En jazzfestival uten musikalske røtter fra New Orleans er som en bursdag uten kake. Møt opp!

«Now you has Jazz» med Mjøsikale
LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM  
– kl 17.00 – 200,- inkl avg.
Noen ganger gjør Mjøsikale noe helt annet. Som å 
samarbeide med DølaJazz. Eller nesten noe helt annet, 
for ønsket om å underholde står like sterkt som alltid 
når koret stiller på scenen i Lillehammer kunstmuseum 
under årets DølaJazz. På repertoaret står klassiske jazz-
låter, noe Motown og enkelte låter helt i ytterkanten av 
hva som kan kalles jazz. Korets faste følge ved større 
anledninger, Innlandsorkesteret, som består av fire 
dyktige musikere, er med også denne gang.

Mjøsikale er et blandakor med ca. 40 medlemmer. Koret ble stiftet i 1983. Kunstnerisk leder er dirigent 
Jakob Lund Paulsen.

Vanligvis opptrer Mjøsikale med sine show i Kulturhuset Banken i Lillehammer. Hvert år fylles Festsalen 
fire dager på rad. Slik var det også i februar i år da GDs anmelder skrev om Mjøsikales image «der humor og 
innfall har nesten like stor plass som det musikalske».

«Jeg har ikke moret meg så mye på en konsert på lenge», konstaterte GDs konsertanmelder.

Foto: Mette Banken

Arild Andersen Kvartett
KULTURHUSET BANKEN, FESTSALEN – kl 18.30 – 375,- inkl avg.
BESETNING  Arild Andersen (bass)  Håkon Mjåset Johansen 
(trommer)  Helge Lien (piano)  Marius Neset (saxofon) 

Jazzlegendens nye kvartett kommer til DølaJazz. En må-se-
konsert for alle som elsker musikk.

Arild Andersen er ingen hvem som helst. Han får spille med 
dem han vil, når han vil. Altså er han en legende. Derfor er det 
stas at han igjen kommer til DølaJazz. Denne gangen med en 
ny og spenstig kvartett. Går vi derimot 40 år tilbake i tid, sto 
den gang en betydelig yngre Andersen på scena med Radka To-
neff under festivalens første år. Mye har skjedd siden den gang, selv om Andersen er minst like vital, spenstig 
og utforskende i bass-spillingen sin i dag. Bare med 40 års mer erfaring på baken.

Basslegenden foretrekker yngre musikere – siden han ble 29 år har han stort sett hatt med seg musikere 
som er yngre enn seg selv, som Jon Balke, Pål Thowsen, Nils Petter Molvær, Tore Brunborg, Lars Janson, 
Bugge Wesseltoft for å nevne noen. Grunnen er enkel; han søker en yngre energi i musikken. Kvartetten han 
spiller med under DølaJazz ser på papiret ut som et stafettlag i langrenn for Norge;det er verdensklasse i alle 
ledd. Og med en spillende «trener» i Andersen, kan ikke dette bli annet enn en fantastisk konsert. Dette er 
egentlig en må-se-konsert for alle som elsker i musikk.
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Ellen Andrea Wang Trio
1847 BRENNERIET – kl 20.00 – 325,- inkl avg.
BESETNING  Ellen Andrea Wang (bass)  Erlend Slettevoll (piano)  Ola Øverby 
(trommer)

Superbassisten, som The Guardian utnevnte til ‘en av dagens mest interessante 
jazzmusikere’, kommer til DølaJazz 2018.

Til tross for sin unge alder, har Ellen Andrea Wang oppnådd mer musikalsk 
enn de aller fleste bare kan drømme om. Etter at hun ga ut sitt kritikerroste 
debutalbum, «Diving», fikk virkelig snøballen fart. Hun ble headhuntet av 
trommeslagerlegenden Manu Katchè, kjent for å spille med blant andre Sting, 
Peter Gabriel og Joni Mitchell. Etter endt verdensturne med Katchè, har Wang det siste året også spilt med 
storheter som Sting og Marilyn Mazur.

Høsten 2017 ga hun ut oppfølgeren «Blank Out», hvor Wang både har skrevet all musikken og produsert 
den selv. Albumet er en videreutvikling av hennes særegne sound som både er vitalt, fengende og melo-
diøst. Her blandes pop-elementer med jazz. Stemmen og melodiene kan til tider minne om den kanadiske 
artisten Feist, selv om dette er noe helt eget. Det er rett og slett godt og spennende håndverk fra en artist 
som er kommet så utrolig langt på få år. Groovy er det også, på en måteholden er svært smakfull måte.

Dette er med andre ord en musiker som vet hvor hun vil. Og den veien ønsker iallfall vi å bli med på. Det 
bør du også. Kan fort bli et av årets høydepunkter.

Foto: Lasse Fløde

Rydin
CAFÉ STIFT – kl 21.00  
170,- inkl avg. Studentpris 120,- inkl. avgift
Andrea Rydin Berge har allerede begeistret et internasjonalt 
publikum med sin klokkeklare stemme, sine historiefortellende 
sanger og med en tilstedeværelse av de sjeldne i møte med 
publikum.

Den norske artisten debuterte allerede med sin første plate, 
«Andrea Kvintett», i 2012. Siden den gang har Rydin rendyrket 
sitt kunstneriske utrykk som solo-artist. I 2017 kom plata «Heart 
of gold», en særdeles nedstrippet live-plate, spilt inn på ett 
take der Rydin selv spiller piano og synger sammen med cellist Moritz Ebert. Dagbladet omtalte den gang 
tittelsporet som majestetisk, noe vi har vanskelig for å motsi.

Rydin er kjent for sine ulike pop-up konsepter som Oslo POP-UP festival, Rydin & Food og Rydin & Yoga 
som kombinerer musikk med andre kunstformer og utrykk. Hun var også en av artistene som spilte under 
Julejazzen i Lillehammer 2017. Vi tror dette blir en veldig fin og dønn ærlig konsert, hvor Berges stemme-
prakt kommer til sin rette.

Foto: Lise Falch Gulbrandsen

Tina Rustadstuen og Kristoffer Ulven
PARK CAFÉEN – kl 16.30 
Parkcaféen gjentar fjorårets suksess og inviterer sine gjester på en stor konsertopplevelse med byens flotte 
artist. Fri inngang!

Foto: Pressefoto

Tough Daddy
CAFÉ STASJONEN – kl 13.30 
New Orleans-jazz med et glimt i øyet. Tough Daddy er et blåseinstrumentbasert band inspirert av brassban-
dene fra New Orleans, og da spesielt Dirty Dozen Brass Band. Enkelt og greit. Tankene får fly over Atlanter-
havet, 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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FREDAG 19. OKTOBER  se dolajazz.no for evt endringer

Ensamble Denada  
med Torun Eriksen / Erlend Skomsvoll
KULTURHUSET BANKEN, FESTSALEN  
– kl 22.00 – 375,- inkl avg.
BESETNING  Erlend Skomsvoll (musikalsk leder)   
Torun Eriksen (vokal)

ENSEMBLE DENADA  Frank Brodahl (trompet, piccolo-
trompet)  Marius Haltli (trompet, kornett)  Anders Eriksson 
(trompet, flygelhorn, althorn)  Even Kruse Skatrud (trom-
bone, basstrompet, sousafon)  Nils Andreas Granseth 
(trombone)  Frode Nymo (altsaks, sopransaks)  Børge-
Are Halvorsen (altsaks, fløyter)  Atle Nymo (tenorsaks, 
bassklarinett)  Shannon Mowday (baritonsaks)  Olga 
Konkova (piano)  Jens Thoresen (gitar)  Per Mathisen (bass)  Håkon Mjåset Johansen (trommer)  Thor-Ivar 
Lund (lyd)

Ensemble Denada er på mange måter uangripelig. Dyktige musikere, alle i verdenstoppen på sine instrumen-
ter. Olga Konkova (piano) og Per Mathisen (bass) kjenner vi godt til i Lillehammer. Begge har de senere år 
fargelagt DølaJazz. Stor stas er det at Lillehammers egen Nilas Granseth er med på trombone! Han vant vår 
talentpris i 2015, og har fortsatt gått sin musikalske utvikling i store steg!

Til DølaJazz har mini-storbandet med seg Torun Eriksen på vokal, og det hele ledes av Erlend Skomsvoll. 
Dette er med andre ord et kinderegg hvor både smaken, overraskelsen og byggesettet er av topp kvalitet.

Utgangspunktet for dette prosjektet er Torun Eriksens album «Grand White Silk», og idéen har vært 
å utfordre et av jazzens klassiske formater med nye musikalske inputs og referanser. Resultatet er blitt et 
uttrykk der elegant popestetikk bobler sammen med vindskeiv euro-jazz og søstatsdampende soul. En kan 
også spore både norske folketoner, fete grooves og soul i dette.

Lovordene etter fjorårets premiere-konsert på Kongsberg Jazzfestival tilsier at dette blir en festaften.

Foto: NRK/Bendik Stubstad Henriksen

Billy Meier
CAFÉ STIFT – kl 23.30 – 200,- inkl avg. 
Studentpris: 150,- inkl. avgift
BESETNING  Henriette Eilertsen (fløyte, synthesizer)   
Hans P. Kjorstad (fele)  Sander Eriksen Nordahl (gitar)  
Martin Morland (bass)  Ivar Myrset Asheim (trommer, 
sample pad, sampler)

Da Eduard Albert “Billy” Meier lanserte sine romfartsteo-
rier på 70-tallet, ante han ikke at et jazzband fra Norge 
skulle lage musikk i hans navn førti år senere. Fra å navngi låtene sine etter skikkelser fra Sveitserens teorier, 
oppstod konseptet om å skape bandets eget musikkunivers i en fiktiv verden rundt ham.

Billy Meier blander elementer fra jazz, spacerock, hiphop og psykedeliske lydlandskap, bundet sammen 
med en overordnet ufo-tematikk. Musikken presenterer bandets fiktive univers, romvesener som kommuni-
serer og ufoer som lander i et virvar av lyd. Det kan høres ut som en tung nøtt å svelge, men faktisk er dette 
veldig fascinerende. Det er både industrielt og organisk samtidig.

Billy Meier er kjent for sin gjennomførte musikalske og visuelle profil, og sine fargerike konserter med 
kostymer og rekvisitter på scenen, ikke ulikt det legendariske bandet The Residents.

Våren 2017 gav Billy Meier ut sitt debutalbum “Introducing… Billy meier” på det norske plateselskapet 
Just for the Records til gode kritikker i inn- og utland. Den britiske The Wire omtaler Billy Meier blant annet 
som astro-mytologi fra Sun Ra. Vi er ikke uenig i det. Dette blir en unik konsert under DølaJazz. La de 
utenomjordiske komme!

Foto: Olav Areklett Vikingstad

Kristin Asbjørnsen
LILLEHAMMER KIRKE – kl 23.55 – 325,- inkl avg.
BESETNING  Kristin Asbjørnsen (vokal)  Olav Torget (gitarer/vokal) Suntou Susso 
(kora/vokal)  Rune Arnesen (trommer)

Lillehammer Kirke har med hell blitt brukt som konsertarena under DølaJazz, men de 
to siste årene har det bare ikke passet seg slik. Men minnene etter både Lizz Wright og 
Steinar Raknes, som hadde med seg Unni Wilhelmsen, sitter fortsatt godt i. Derfor er 
det gledelig at vi i år kan tilby Kristin Asbjørnsen i kirken – og som ikke det er nok, blir 
dette en midnattskonsert!

Asbjørnsen er ingen hvem som helst. Noen vil kanskje nikke anerkjennende når en hører navnet 
Dadafon, bandet hun spilte i på starten av 2000-tallet. Likevel vil nok trolig de aller fleste kjenne henne igjen 
for sin solokarriere. Da hun i 2006 ga ut plata «Wayfaring Stranger – a spiritual songbook» ble artisten som 
allemannseie å regne, og det i en forholdsvis utradisjonell norsk sjanger.

For Asbjørnsen arvet nemlig allerede i 1990 to bæreposer med noter, deriblant over 100 spirituals, av 
den afroamerikanske sangeren Ruth Reese (1921-90). Kristins tolkninger av dette materialet resulterte i 
overnevnte plate og ble videreført med “I’ll meet you in the morning” i 2013.

Spellemannsprisvinneren har også laget soundtracket til Bent Hamer-filmen Factotum, etter den ameri-
kanske forfatteren Charles Bukowskis bok under samme navn.

Her snakker vi en vokalist med en formidlingsevne de færreste i Norge innehar. Og det er nok trolig 
derfor Asbjørnsen også gjør det godt i land som Frankrike, Tyskland og Spania for å nevne noen. Skikkelig 
internasjonalt kaliber.

Asbjørnsen slapp sin nye plate «Traces Of You» 8. mars. Skiva har en stillferdig intensitet, båret frem av 
det helt spesielle nærværet i Kristins sang. Aftenpostens anmelder skriver at Kristin Asbjørnsen kanskje aldri 
har vært bedre, mens Dagsavisen skriver “Kristin Asbjørnsen kommer tilbake med et album der stemmer, 
sanger og strenge-instrumenter går opp i en perfekt helhet”.

Med den fine klangen i Lillehammer Kirke, tror vi dette blir en perfekt match når sangfuglen gjester 
DølaJazz og årets 40-årsfeiring.

Foto:  www.hansfredrik.com

LØRDAG 20. OKTOBER  se dolajazz.no for evt endringer

Talentpriskonserten: Amund Kleppan,  
Arild Andersen og Marius Neset
CAFÉ STIFT – kl 14.00 – 170,- inkl avg. 
Studentpris: 120,- inkl. avgift
BESETNING  Amund Kleppan (trommer)  Arild 
Andersen (bass)  Marius Neset (saxofon)

Amund Kleppan får med seg intet mindre enn Arild 
Andersen og Marius Neset til årets talentkonsert.

Det var en stolt prisvinner som lettere sjokkert 
entret scenen under åpningskonserten av DølaJazz 
2017 for å motta sjekken og beviset på at han er 
et talent uten like. Og det er virkelig Kleppan, som 
også spiller med eget band under årets festival, Aloft 
Quartet. Men denne konserten er ene og alene Kleppan sin.

Vi må nok en del år tilbake i tid for å kunne si at bassist Arild Andersen var et talent, men en kan like fullt 
si at han er, og har vært, i den absolutte verdensklasse i en god del år mer enn Kleppans alder!

Andersen trigges av å spille med yngre mennesker, og sammen med Marius Neset, som han forøvrig 
spiller med i egen kvartett under festivalen, skal de backe Kleppan. Når en festival fyller 40 år er det gledelig 
å kunne slå skikkelig på stortromme når det gjelder talentpriskonserten. For dette blir en konsert som helt 
sikkert ville ha gjort seg interessant på en hvilken som helst festivalplakat.

Foto: Dølajazz.no

Jam 2018 / Fredagkveld
CAFÉ STIFT – kl 01.00
JAMVERTER  Jazzincubator

Ta med deg instrumentet ditt og stikk innom.

Chipahua og Green Peppers!
DølaJazz 40-år – en festaften i Banken; i ordets rette forstand!

Lørdag 20. oktober legges det opp til «groovy feiring» i hele Kultur-
huset Banken. 

«Green Pepper» (se egen omtale) starter festen i Festsalen  
kl. 22.00. Ved midnatt overlater de stafettpinnen til noen gamle 
kjenninger; Chipahua. Er det noen som kan skape fest så er det dem. 
Forrige gang de gjestet DølaJazz var det en voldsom «dancehall» 
stemning i Festsalen, som hensatt oss til helt andre steder enn en 
høstkveld på Lillehammer… og det var ikke en billett å oppdrive. 
Med andre ord; kjenn deres besøkelsestid. 

Kvelden avsluttes med en forrykende Jam på Café Stift til uti de 
sene nattetimer.

3 sterke og festlige opplevelser i ett der altså!

CHIPAHUA
Soulkollektiv-legendene som 
skapte stormene jubel sist de 
gjestet DølaJazz er tilbake!

Når norsk musikkliv skal opp- 
summeres, kommer en ikke 
utenom Chipahua. Gruppa som 
har sitt utspring fra miljøet rundt 
Chateau Neuf på slutten av 1970-tallet, ble den gang startet opp 
som et «party-band». Kvaliteten på det de gjorde, førte imidlertid til 

at gruppa fort etablerte seg som husorkesteret på legendarisk Club 
7 i Oslo.

På midten av 1980-tallet turnerte Chipahua heftig, de gjorde 
mer enn 100 klubbkonserter i Norge, samt gjestet NRK ved flere 
anledninger. Plata «The Soul Survivors», som ble spilt inn live på Club 
7, ble sluppet i 1984, og ble i 2001 utgitt i CD-format, da med fire 
nye låter.

Bandet la egentlig inn årene i 1993, men har gjort sporadiske 
konserter etter den tid. Trolig er grunnen at publikum lar seg rive 
med av spillegleden og energien «soul-kollektivet» innehar, for de 
som liker musikk som svinger vil bare ha mer av dem.

Chipahua består av noen av de mest toneangivende musikerne 
i norsk musikk. Vi tipper festen blir minst like bra som den var i 2013 
da de spilte under Dølajazz. Bandets lineup sier egentlig sitt. Dette er 
folk som lever av, for og med musikken tett til sitt bryst.

DølaJazz er stolte over å kunne presenterer Chipahua under 
festivalens 40-årsjubileum. Dette blir groovy, dansbart og hett.

VOKAL  Maj Britt Andersen, Freddy Dahl, Torun Eriksen  
HORNS  Morten Halle, Jens Petter Antonsen, Torbjørn Sunde   
KOMP Ole Henrik Giørtz, Kjell Larsen, Geir Holmsen, Rune Arnesen, 
Finn Sletten

GREEN PEPPERS
Besetning  Torstein Ellingsen 
(trompet)  Ola Lømo Ellingsen 
(trompet) Nils Andreas Granseth 
(trombone)  Eyvind Ellingsen 
(gitar, fløyte, vokal) Einar 
Thorbjørnsen (tangenter)  Øivind 
Madsen (el. bass)  Erik Jøkling 
(trommer)

Med Hawaii-skjorter, maracas og elegant arrangert jazz, samba og 

KULTURHUSET BANKEN
FESTSALEN – kl 22.00  
480,- inkl avg.

 FEST-
AFTEN!

easy listening gir Green Peppers deg den perfekte feststemning.
Green Peppers går for å være Skandinavias ledende tributeband 

til Herb Alpert & Tijuana Brass. Herb Alpert, som er så stor at dersom 
du googler han, vil du naturlig nok få en flau bismak. For han er 
ingen hvem som helst. Trompetisten var en av 1960-tallets største 
stjerner. Han har hatt fem nummer en-hits, har hatt hele 28 album 
på Billboard charts, vunnet åtte Grammy Awards, og solgt fjorten 
album til platina og femten album til gull. I 1996, hadde han solgt 72 
millioner album verden over. Dette er med andre ord musikk for folk 
flest, men også for jazzentusiasten spesielt.

Under ledelse av trompetist og kåsør Torstein Ellingsen spiller 
Green Peppers elegant arrangert jazz, samba og easy listening fra 
1960-tallet, men legger også gjerne inn noen små nostalgiske side-
sprang til Burt Bacharach, Antonio Carlos Jobim og Sergio Mendes. 
Hawaii-skjorte eller ei, dette er festmusikk som får hoftene til å 
svinge. Det blir fest i festsalen.
Når: Festsalen lørdag 20.10 kl. 22.00

Jam 2018 / Lørdagkveld
CAFÉ STIFT – kl 01.00 – 50,- i døra
Jamverter:  Rolv Olav Eide (trommer)  Per Mathisen (bass)

Fredag og 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.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset  
kapasitet i hvert konsertlokale. 
18 års aldersgrense på Festaften.

Foto: Johannes Andersen

Foto: ?

Billett til Festaften inkluderer Jam!
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Radka – Sett med våre ører
1847 BRENNERIET – kl 14.30 – 220,- inkl avg.
BESETNING  Jo Fougner Skaansar (kontrabass)  Geir 
Åge Johnsen (slagverk)  Vegard Moshagen (piano)   
Tone Løvik (vokal)

Lokalt stjernelag hyller den norske jazzens gudinne.
For 40 år siden sto Radka Toneff på scenen som  

årets hovedattraksjon under DølaJazz 1978, festival- 
ens første år. Toneff hadde akkurat mottatt Spelle- 
mannsprisen som beste kvinnelige vokalist, og alle 
snakket om den fantastiske vokalisten som fire år 
senere gikk bort så alt for tidlig. Den dag i dag blir hun ansett som en av jazzens aller flinkeste og interes-
sante vokalister.

Nå, fire tiår senere, kan du se fram til en minnekonsert som hyller den fantastiske vokalisten som fortsatt 
er levende i våre musikalske hjerter, noe hennes samarbeidsplate med Steve Dobrogosz, Fairytales (Odin 
Records, 1982), som ble i 2011 kåret til tidenes norske plate av 100 norske musikere på oppdrag fra Morgen-
bladet er et bevis for.

Vi ser fram til at noen av Innlandets mest spennende jazzmusikeren tolker Toneff, vi håper og tror de vil 
gjenskape magien og musikken hun sto for. En 40 år gammel festival trenger å gå tilbake til røttene, spesielt 
når røttene er noe av det aller ypperste og viktigste som har fått treet til å vokse til det det er i dag.

Foto: ? 

LØRDAG 20. OKTOBER  se dolajazz.no for evt endringer

The Brazz Brothers med Frode Alnæs
LILLEHAMMER KIRKE – kl 16.00 – 325,- inkl avg.
BESETNING  Jan Magne Førde (trompet/flygelhorn)   
Kåre Nymark jr. (trompet/flygelhorn)  Runar Tafjord 
(horn)  Helge Førde (trombone)  Stein Erik Tafjord, 
(tuba)  Kenneth Ekornes (trommer)  
Frode Alnæs, (gitar)

Gamle travere beviser at de fremdeles høre til på 
øverste hylle.

The Brazz Brothers har holdt koken nesten like 
lenge som DølaJazz. Imponerende 37 år som gruppe 
har ført til at de har godt over 4000 konserter og 20 plater på baken. Da sier det seg selv at dette er en 
samspilt gjeng, som oftetst med et upåklagelig humør som smitter fra scenekanten også. De har samarbei-
det musikalsk med alt fra profesjonelle symfoniorkestre, kor og korps til  internasjonale artister og afrikanske 
stammehøvdinger.

Under festivalen skal de spille sammen med gitarvirtuosen Frode Alnæs, kanskje mest kjent som gitarist 
og låtskriver i Dance With a Stranger. Også han er en gledesspreder, så her er det fare for god stemning og 
latter mellom låtene. 

The Brazz Brothers er en kollektiv tilstand mer enn det er et band. Ved å nærme seg musikkens opphav 
og gå tilbake til et punkt før den vestlige kunstmusikken, har de definert sitt eget frigjøringsprosjekt. En musi-
kalsk tilnærming hvor de jakter på det menneskelige fellesspråket som lever i musikken. I The Brazz Brothers 
bor nemlig en permanent sult og en uslokkelig tørst etter nye groover og uhørte klangfarger.

Vi tror dette blir full klaff fra første tone, og ser fram til å få messingen opp på scena. Dette blir gøy.

BB: Foto fra brazzbrothers.com - Frode Alnæs; foto: Mona Nordøy

Espen Berg Trio
LILLEHAMMER MIKROBRYGGERI – kl 18.00  
240,- inkl avg.
BESETNING Espen Berg (piano)  Bárður Reinert Poulsen (bass)  
Simon Albertsen (trommer)

Melodisk og rytmisk, kompleks musikk som fenger og utfordrer.
Espen Berg er ingen hvem som helst i musikkens verden. Da 
han under Moldejazz 2016 mottok Norges gjeveste musikkpris, 
JazZtipendiatet, fikk enda flere øynene opp for den kreative 
musikeren. Foruten å ha spilt med nesten det som kan krype å gå i det norske jazzmiljøet, har han også sin 
egen trio. Med seg har han Bárður Reinert Poulsen fra Færøyene på bass, som må sies å være en spen-
nende bassist som like godt spiller i band som The Fjords, som i mer tradisjonelle jazzensemble. Og med 
trommisen Simon Albertsen, kjent for sitt rytmiske spill, blir denne trioen et kinderegg de aller fleste vil like 
dersom en lar seg utfordre.

Trioen ble omtalt som «den største og viktigste musikalske oppdagelsen i første halvdel av 2016» av JAZZ 
JAPAN og ga nylig ut sitt andre album, «Bølge», som også har høstet lovord både i Norge og verden forøvrig. 
Vi gleder oss til melodibasert og tilgjengelig moderne jazz, ispedd komplekse vendinger.

Foto: ?

Steinar Raknes - Stillhouse
1847 BRENNERIET – kl 20.00  –  325,- inkl avg.
BESETNING  Steinar Raknes (vokal & kontrabass)  Unni 
Wilhelmsen (vokal)  Paolo Vinaccia (trommer)  Erlend Slettevoll 
(tangenter)   
Even Hermansen  (gitar)

Gjensyn med tidligere publikumsfavoritt
Sist Steinar Raknes gjeste DølaJazz spilte han i Lillehammer 

kirke. Musikken sto til 20 i stil, og det var smekkfullt. Han har 
sin signatur i bass-spillingen som har fått han til det øvre sjiktet 
på basshimmelen, noe som også har ført til samspill med blant 
andre jazzlegenden Chick Corea.

Når Raknes gjester 40-årsjubilanten igjen, er det med 
Stillhouse-prosjektet sitt. Dette er låter som ligger nærmere americanasjangeren enn tradisjonell jazz. Her 
viser Raknes at det ikke bare er bassen har behersker til punkt og prikke, for han er mer enn en habil vokalist 
også. Og vokalen smelter perfekt sammen med Unni Wilhelmsen mer fløyelsmyke stemme. 

Som med de fleste konserter under årets DølaJazz, kommer også Raknes med et stjernelag. Det er 
dermed ingen grunn til å tro at denne konserten blir dårligere enn sist, snarer tvert imot.

Foto: Knut Aaserud

Aloft Quartet
CAFÉ STIFT – kl 21.00  – 170,- inkl avg. 
Studentpris: 120,- inkl. avgift
BESETNING  Simon Balvig (sax)  Rasmus Sørensen 
(piano)  Jon Henriksson (kontrabass)  
Amund Kleppan (trommer)

Ung, fremadstormende kvartett med ører for den 
melodiske jazzen

I 2016 møttes fire, unge musikere på Skurups 
Folkhögskola i Sverige. Lite ante de første skoledag 
om det de i løpet av to år skulle gjennomføre tre turneer i Skandinavia og Tyskland, samt gi ut sin første 
plate. Men med god musikalsk forståelse, og en fascinasjon for den melodiske norske og amerikanske 
jazzscenen, gav de i 2018 ut debutskiva “First Year”.

Til tross for alderen høres Loft Quartet ut som en moden kvartett med flere år på baken. Med et tight 
komp i bunnen, får henholdsvis pianoet og saksofonen leke seg fritt og male et åpent og fargerikt landskap. 
Det er både luftig og friskt. Skandinavisk jazz har med hell blandet musikere fra Norge, Danmark og Sverige 
tidligere, og det er ingen grunn til at ikke Loft Quartet også vil gjøre seg bemerket i mange år framover.

Foto: Emil Klitsgaard

Fieh
1847 BRENNERIET – kl 23.30 – 275,- inkl avg.
BESETNING  Sofie Tollefsbøl (vokal + fløyte)   
Ola Øverby (trommer)  Jørgen Kasbo (gitar)  Edvard 
Synnes (keys)  Andreas Rukan (bass)  Lyder Øvreås 
Røed (trompet)  Solveig Wang (vokal + moog + 
klarinett)  Thea Arnesdotter Lien (vokal)

En Elton Johns favoritter kan fort bli din favoritt også.
De senere år har norsk musikk blitt kredibel 

salgsvare i utlandet. Band og musikere som Highasa-
kite, Sigrid og Aurora, for å nevne noen, har bergtatt 
musikkelskere globalt. Da Fieh slapp singelen «Glu» høsten 2017, føyde de seg inn i rekken av musikk fra 
Norge med et enormt internasjonalt potensiale. 

Oppskriften er som følger: Dyktig musikere, gjerne med jazzbakgrunn, som mikser og blander sjangre 
på lekent vis. For lytteren blir det bortimot umulig å sette dem i en bås. Dette er pop. Dette er jazz. Dette er 
nedstrippa, men også svært. Det er groovy. Det er rett og slett kvalitet. Noe også en at de aller, aller største 
vet å sette pris på; for Elton John har trekt frem Fieh som noe helt spesielt. Vi er ikke uenig.

Nettopp det sjangersprikende gjør at gruppa både spiller på festivaler som Øya, Slottsfjell og Vinjerock 
på den ene siden, til Moldejazz og DølaJazz i den andre enden i løpet av 2018.

Bandet har tre alternative begynnelser, da de ikke helt blir enige med seg selv om hvordan dette even-
tyret startet. Vi liker imidlertid starten fra høsten 2014, da bandet Sleeping Deep fikk med seg vokalist Sofie 
Tollefsbøl på noen låter. Bassist Andreas Rukan og trommis Ola Øverby fikk det umiddelbare kicket som i 
ettertid har blitt deres start på Fieh. 

Gled deg til ny, fresh musikk av dyktige, sultne musikerer. Fortreffelig vokal og popører de fleste bare kan 
drømme om. Dette blir stas.

Foto: Jonathan Vivaas Kise

Vingrom Guttekor med Jazzkvartett  
+ Carol og Thor Kvande
KULTURHUSET BANKEN, FESTSALEN – kl 17.30  
Barn under 10 år: kr 60,-  • Barn 10–15 år: kr 85,-  
Vanlig billett: kr 250,- aller priser inkl. avgift

Fly til månen, fly! Friskt møte mellom Vingrom Kirkes gutte- 
kor og erfarne musikere når musikk fra jazzens gullalder 
presenteres.

Vingrom kirkes guttekor består av 20 gutter fra hele Lille- 
hammer i alderen 7-12 år. Koret har fokus på musikkglede og 
samhold, noe som også vises i deres opptredener og konser-
ter. Men helt ferske er de altså ikke, for det har blitt laget en dokumentarserie om koret, i tillegg har de spilt i 
byer de aller fleste musikere bare må drømme om, som Malaga, København og New York.

Under DølaJazz skal koret fremføre ti gode, gamle jazzslagere fra popens spede barndom, eller jazzens 
gullalder som det også heter. Sanger og komponist Beate Lech har, sammen med tekstforfatter Jørund Fluge 
Samuelsen, børste støv av perlene og gitt dem nye musikalske arrangementer og norske tekster.

Koret frontes av ekteparet Carol og Thor Kvande, som forøvrig har gitt oss mange gode musikalske 
opplevelser under DølaJazz, de senere år har de med hell hatt ansvaret for barnekonsertene. Nevnte Carol 
vil i tillegg synge et knippe standardlåter med bandet, som ekteparet har håndplukket til konserten.

Orkesteret består av Nils Andrea Granseth på trombone, Amund Kleppan på trommer, Ellen Andrea 
Wang på bass og Thor Kvande på piano. Kvalitet med andre ord. Sammen med de unge sølvstrupene kan 
dette fort sette den gjengse publikummer i sjakk matt. For musikk handler ikke om alder, men om å formidle 
glede, følelser og samhold. Dette får du i bøtter og spann fra guttekoret.

Foto: Mariann Bjelle

Jan Garbarek Group
MAIHAUGSALEN – kl 19.00  –  795,- inkl avg.
BESETNING  Jan Garbarek • Rainer Brüninghaus • Yuri Daniel  • 
Trilok Gurtu

Jan Garbarek er nærmest en legende i norsk og internasjonal 
jazz. Han har vært et forbilde og en inspirasjonskilde for mange 
håpefulle saksofonister siden 60-tallet, og har på en måte blitt en 
egen sjanger.

Siden en ung Jan Garbarek entret scenen, har han samarbei-
det med utallige fantastiske musikere fra alle verdenshjørner og 
fra de forskjelligste sjangre. Vi kan nevne artister som Keith Jarrett, 
Jan Erik Vold, Hilliard Ensemble, Shankar og Agnes Buen Garnås. I 
tillegg til Arild Andersen, Jon Christensen og Terje Rypdal.

Garbarek innledet i 1970 samarbeid med Manfred Eicher og 
plateselskapet ECM, noe som har resultert i en rekke fantastiske 
plateutgivelser.

Det er mange år siden Jan Garbarek sist var i Lillehammer, 
men 20.oktober 2018 kommer han igjen for å toppe programmet 
når DølaJazz skal feire 40-årsjubileum.

Til Maihaugsalen kommer han med Jan Garbarek Group, som består av Rainer Brüninghaus, Yuri Daniel 
og Trilok Gurtu.

Jan Garbarek Group avholder svært få konserter i Norge i løpet av et år. DølaJazz føler seg derfor litt 
eksklusive som får være vertskap for en av hans konserter her hjemme.

Foto: Paolo Soriani
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Jenny Solberg  
19 år fra Brøttum, går 
siste året på videre-
gående. Har alltid likt 
å drive med musikk, 
og har de siste årene 
deltatt på blant annet 
musikaleroppsetninger 

og sunget på lokale arenaer.

Signe Torp 
13 år og går i 8. klasse 
på Brøttum barne- og 
ungdomsskole. På 
fritiden liker hun å 
synge og spille piano. 
Signe sang i teltet på 
DølaJazz i fjor, og 

gleder seg veldig til å være med i år også.

Maria Heivang 
13 år og bor på Brøt-
tum. Har alltid likt 
å stå på scenen og 
har sunget hele livet, 
gleder seg veldig til 
å synge i teltet under 
Dølajazz.

Eliane Mengshoel  
15 år. Født i Nashville 
Tennessee men bor 
på Lillehammer. Har 
alltid elsket å være på 
scenen, både å spille 
fiolin, danse og synge.

June Bræin 
- går musikklinja på 
Gjøvik. Hun har alltid 
vært glad i musikk.

Sparebank1 Gudbrandsdals Festivaltelt, Sigrid Undsetplass

TELTPROGRAM:
Fredag 19. oktober

JENTEBONANZA kl 15.15

Dina Sofie Edins-
datter Kristoffersen 
12 år og går på Søre 
Ål skole. Dina elsker å 
synge, og på fritiden 
danser hun jazzballett 
og moderne dans.

Clarissa Bergh
 - fersk kinosjef, 
vintage but still going; 
treningsinstruktør, 
tidvis revyskuespiller/-
danser, og prøver 
å dytte litt sang inn 
overalt hvor hun kan. 
Har sunget på som-

merkonsert i parken to år, og håper på et tredje.

Thea Hedquist 
- spiller gitar, piano og 
synger i fritiden. Hun 
elsker å stå på scena 
og synge.

Mina  
Tømmerberg Lie  
- 14 år og går på på 
Åretta Ungdomsskole. 
Mina spiller piano og 
gitar ved kulturskolen, 
og elsker å opptre live.

Ragnhild  
Svendsen Foss  
- 15 år, fra Lilleham-
mer, danser og lever 
livet.

Lørdag 20. oktober

Lillehammer 
Storband kl 10.30

Lillehammer storband - med Maria Stiegler, Idun 
Eggen og Edin Johan Høier som vokalister - byr 
også i år på en fyldig konsert i teltet. 

Gjennom et variert utvalg av ballader, swing-  
og shuffleviser, latinrytmer og rock-  og funk-
låter, vil vokalistene og bandets mange solister 
med et opplagt storband i ryggen bidra, til en 
god start på festivallørdagen i by’n.

SheBop Bigband  kl 14.00
m/Ingrid Thomassen
SheBop Big Band fra Bjølsen i Oslo vil også i år 
med vokalist Ingrid Thomassen i spissen dra opp 
stemningen i teltet med en konsert med variert 
storbandmusikk. 

Bandet liker å spille innen en rekke ulike 
sjangre fra swing og ballader til latin og mer 
funky rytmer,  og det vil bli en konsert med 
både klassiske jazzlåter og nyere arrangementer 
for storband og vokalist.

BAKKA STREET-BOYZ  
 kl 16.45
Bakka Street - Boyz er et band fra Gjøvik. 

De har spilt samen snart i 2 år og har iløpet 
av den tiden rukket å spille inn 2 singler, spilt opp 
til flere konserter deriblant DølaJazz 2017 og på 
Fredvikafestivalen på Gjøvik. 

De er 7 stykker som går i tredje klasse på 
Gjøvik videregående skole. Musikken deres er 
jazzpreget men det kommer tydelig fram at dette 
er ungdommer som tør å prøve ut nye ting. 

MARTA, KARSTEN  
& KRISTIN kl 16.15
Marta, Karsten og Kristin er en ung musikalsk 
søskenflokk fra Gausdal, som har spilt og opp- 
trådd både hver for seg og samlet, i en rekke 
sammenhenger. Her vil vi få servert nydelige 
vokal fra de to søstrene, med strengeakkompag-
nement fra storebror Karsten. Innlandet ungdoms-

jazzorkester kl 12.15

IJO ung er et spiller nytt jazzorkester som består 
av unge musikere i alderen 14 til 20 år fra Hed-
mark og Oppland. Trombonist Nils Andreas «Ni-
las» Granseth og altmuligmann Kåre Nordseth 
står i spissen for ensemblet, og sammen er 
de musikalsk dynamitt! Virksomheten startet 
opp med første samling i september i år, og kon-
serten på DølaJazz blir dermed orkesterets aller 
første offentlige opptreden. Rydd scena, her blir 
det musikalsk nyvinning!
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SØNDAG 21. OKTOBER  se dolajazz.no for evt endringer

Marit Sandvik 
og Nova Onda
CAFÉ STIFT – kl 14.00– 270,- inkl avg.

BESETNING  Marit Sandvik (vokal)  Øystein Norvoll 
(gitar)  Simen Iversen Vangen (trommer)  Eirik Fjelde 
(piano)  Morten Steene (bass)  Ola Asdahl Rokkones 
(saxofon)

Selv om det er langt fra Tromsø til Rio de Janeiro, 
omfavner Marit Sandvik & Nova Onda den brasili-
anske musikktradisjonen og gir den et eget ”nova 
onda”-uttrykk, lekent og personlig.

Bandet, som ble etablert i 2013, er i år aktuelle med sin første full-lengder, albumet FLOR. Musikken er 
en blanding av egne originalkomposisjoner og melodier hentet fra Brasils rike flora. Deres egne låter med 
nordnorske tekster finner sin naturlige plass i dette landskapet, og slik framstår MS&NO som et unikt band.

MS&NO høres ut som en udefinerbar og uhøytidelig blanding av brasilianske jordnære, livgivende 
rytmer og europeisk/nordisk kunst- og verdensmusikk, luftig, elegant og personlig i uttrykket. Brasiliansk og 
beslektet musikk er verdensmusikk i ordets beste betydning, det er musikk som mennesker over hele verden 
kjenner seg igjen i, den appellerer direkte til hjerte og kropp. Dette blir en het opplevelse.

Foto: ? Carl Christian Lein Størmer

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!

Foto: Kjell Are Refsvik
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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 18.-20. 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 18. oktober Fredag 19. oktober Lørdag 20. oktober

BEDRIFTSKONSERTER

Great Apes Project   Kl 20.00 
Emilie Eie (vokal)  Svein Are Presthus (saksofon)  Njål Sandegren 
(gitar)  Vetle Aakre Laupsa (bass og komposisjoner)  Olav Andreas 
Abildgaard (trommer)

Great Apes Project er Vetle 
Aakre Laupsas ilddåp som 
bandleder og komponist. 
Prosjektet baserer seg på 
Laupsas unike skrive- og 
spillestil, hans inspirasjoner 
innad bandet og ellers i 
musikkhistorien. Laupsa 
tar inspirasjon fra Charles 

Mingus, Fela Kuti, David Bowie, moderne friimpro á la Nakama, Per Za-
nussi ensemble og Moskus I denne fusjonen av sterke musikalske idéer 
og etiske funderinger oppstår første utgave av Great Apes Project som 
en opplysende og fengende konsert både musikalsk og tekstlig. Alle 
bandmedlemmene har bakgrunn fra jazzlinja på Fakultet for Utøvende 
kunstfag ved Universitetet i Stavanger.

Frederik Villmow Quartet   Kl 21.00 
Frederik Villmow  (trommer)  Marc Doffey (saksofon)  Philip Edwards 
(granly – piano)  Julian Haugland (bass)

Frederik Villmow Quartet 
består av fire musikere fra 
Tyskland og Norge der alle 
musikerne preger samspillet 
med sin egen historie. De 
har samarbeidet med noen 
av Norges fremste musikere 
som Vigleik Storaas, Bjørn 
Alterhaug, John Pål Inderberg 

og internasjonale artister som Seamus Blake og Chris Potter. Kvartetten 
spiller egne komposisjoner som henter inspirasjon fra den amerikan-
ske jazztradisjonen og har utviklet et unikt musikalsk uttrykk. I februar 
2019 skal Frederik Villmow Quartet spille inn sin debut-plate, live på 
den legendariske ’Jazzhus Montmartre’ i København. Nå er de klare for 
konsert på JazzIncubator, 18.oktober!

Mókrókar, Island   Kl 22.00 
The members of Mókrókar are:  Benjamín Gísli Einarsson (piano, keys, 
synths and synthbass)  Tumi Torfason (trumpet and flugelhorn)   
Þorkell Ragnar Grétarsson (electric guitar)  Þórir Hólm Jónsson (drums 
and percussion)

Mókrókar is a quartet that 
consists of four Icelandic jazz 
music students, around the 
age of 20. They study at F.I.H. 
School of Music and estima-
te to graduate next spring. 

Their music is impro-
visational and progressive 
but has deep roots in jazz 

and funk. Each of the members has a different musical background, 
ranging all the way from classical music to black metal.

Majorstuen Ørkenblues  
Ensamble  Kl 20.00 
Sofie Tollefsbøl (vokal)  Birte Slettevoll (vokal)  Andreas Vangen 
Andersen  (oud, gitar)  Ask Vatn Strøm (gitar)  Eskild Myrvoll (bass)  
Ingrid Skåland Lia (saksofon)  Bård Berg (perkusjon)  Torjus Nevland 
(perkusjon)

Majorstuen Ørkenblues Ensemble 
spiller musikk inspirert av 
området som strekker seg fra 
Mali, gjennom Nord-Afrika og 
til den arabiske halvøy (med en 
tur-retur billett til India i samme 
slengen). Musikken er presentert 
med et selvironisk blikk, gjennom 
humoristiske og naive tekster og 
er dansbar og fengende. Ved bruk 

av tradisjonelle instrumenter vil vi også sette fokus på musikkstiler og 
lydbilder folk flest her i landet er ukjente med og da fremstå et friskt 
innskudd på den norske musikkscenen.

Bandet har siden første konsert i 2018 spilt på blant annet Lil-
lesalen Konsertserie, Progkjeller, Jazzpurk og OsloJazz, sistnevnte med 
fløytelegenden Steinar Ofsdal som gjest. 

Paper Dog   Kl 21.00 
Kristin Myhrvold (vokal)  Martin Sandvik Gjerde (synth)   
Andreas Andersen (gitar)  Simen Wie (bass)  Kenneth Enes Kristof-
fersen (trommer)

Paper Dog er et popband med 
utspring fra Norges Musikkhøg-
skole i Oslo. Bandet spiller musikk 
som er inspirert jazz, hip hop 
og soul. Musikken blir skrevet 
av trommeslager Kenneth Enes 
Kristoffersen og blir arrangert ut 
av hele bandet. Sammen spiller 

de musikk som skal glede publikum i tråd med musikk som underhold-
ningsmedium. Paper Dog spiller inn sin første EP i starten av 2019.

Tvuru   Kl 22.00 
Andreas Andersen (el-gitar)   
Henrik Sandstad Dalen (kontrabass)  Ola Øverby (trommer)

Tvuru er en trio med utspring fra 
Norges Musikkhøgskole. Trioen 
spiller improvisasjonsbasert låt-
materiale med musikalsk estetikk 
hentet fra norsk tradisjon- og 
kunstmusikk og østlige improvi-
sasjonstradisjoner. Ved å bryte 
instrumentenes normer gjennom 
bruk av utvidede teknikker som 
komposisjonsgrunnlag søker 
bandet å utvide gitartrioens tra-

disjonelle lydbilde. Trioen har siden oppstarten i 2016 spilt på noen av 
de mest profilerte jazzscenene i Oslo, eks. Victoria Nasjonal Jazzscene, 
Herr Nilsen, Lillesalen Konsertserie, SofarSounds.

MayRahKee  Kl 20.00 
Vilde Torheim Skjerdal (vokal og komposisjonar)  Bendik Pedersen 
(keys)  Birk Gjermundbo (keys)  Håvard Henriksen (bass)  Karsten 
Omholt (trommer)  Idar Eliassen Pedersen (trompet og flygelhorn)

MayRahKee er et ferskt navn i 
musikk-Norge, som allerede har 
opparbeidet seg store forventnin-
ger etter debuten på Kongsberg 
Jazzfestival – som ble direkte-
sendt på NRK Jazz, og presentert 
på P2’s Jazzklubben. Prosjektet 
frontes av 23 år gamle Vilde Skjer-
dal - som fremstår på scenen som 

et mytisk vesen med en kontrollert villskap i den dype stemmen, mens 
hun lokker lytteren inn landskapet som trylles fram av bandet.

Bark Kl 21.00 
Adrian Barstad Andresen (trompet, flygelhorn & bukkehorn)   
Bjørn Helge Gammelsæter (piano & rhodes)  Erlend Tredal (bass)  
Sindre Bakkåker (trommer)

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

Rino Sivathas Experiment Kl 22.00 
Rino Sivathas (trommer)  Kristoffer Lislegaard (elektronikk)  Erlend 
Vangen Kongtorp (saksofon/synth)  Andreas Svabø (bass)

Rino Sivathas Experiment er et 
band som ble til på jazzlinja i 
Trondheim høsten 2017, og består 
av 4 unge musikere hvor tre av 
musikerne går på jazzlinja og 1 på 
musikkteknologi ved NTNU. Mu-
sikken blir skrevet av trommis og 
bandleder Rino Sivathas, og kan 

beskrives som moderne beatpreget jazz, der vi bruker elektronikk og 
akustiske lyder blandet sammen i et åpent og fritt lydbilde. Musikken 
går inn og ut av det komponerte og det frie, der trigging og elektronikk 
står sentralt for å skape den musikken vi ønsker. Dette gjør at musik-
ken blir friskt og energifullt, samtidig som at den er eksperimentelt og 
pulserende. Den har også stor inspirasjon fra drum’n´bass landskapet, 
der beat og dronelandskap er sentrale elementer i musikken.

Det er en årlig tradisjon for DølaJazz å sende 
jazz ut i krik og krok i distriktet. Derfor tilbyr 
vi bedrifter å kjøpe en konsert og tilby sine 
kunder, kolleger og ansatte. 

TEKST: Anne M. Skjærvik/Redaksjonen
Her får vi til et møte med forhåpentligvis nye konsertgjengere og ikke minst 
delt musikkglede til inspirasjon i travle arbeidsdager. 

I år har vi den glede å sende rundt på denne mini-turnéen;  Tina 
Rustadstuen og Kristoffer Ulven.

Tina Rustadstuen er en sanger fra Lillehammer, for øyeblikket bosatt i 
Oslo. Hun har bred sjangerbakgrunn, men spesialiserer seg innenfor soul, 
blues og jazz. Hun har utmerket seg lokalt blant annet ved å være et fast 
innslag på sommerkonsertertene i parken og som innslag på alt fra NATO-
middager til festivaler som DølaJazz og Lillehammer bluesweekend.

Sceneshowet Rustadstuen er så kjent for kan man spore ned til hennes 
sterke lidenskap og engasjement innenfor musikaloppsetninger og revyer.

Kristoffer Ulven er en musiker, låtskriver og multi-instrumentalist 
bosatt i Oslo. 

Kristoffers liv er preget hundre prosent av musikk. Med en utdannelse 
innen musikk både fra den anerkjente Paul McCartney-skolen LIPA og Wes-
terdals har han opparbeidet seg store ferdigheter innenfor de aller fleste 
sjangere. Han har spilt på alt fra country-festivaler til rolige jazzklubber når 
han ikke har vært å se på en scene i Lillehammer og holder for øyeblikket 
på å spille inn sitt debutalbum med egenskrevne låter.   

Fortvil ikke – noen av bedriftskonsertene er åpne for oss alle
• Lillehammer Bibliotek  onsdag 17. oktober kl 14.00
• Lillehammer Kunstmuseum  torsdag 18. oktober kl  18.30
• Park Caféen  fredag 19. oktober  kl 16.30 
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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

På vei til eller fra festivalen?
Stikk innom oss på vei til eller fra Stasjonen og nyt byens beste 

vafler og en kaffe! Prøv gjerne våre tradisjonelle retter som 
elggryte, stekt flesk eller kjøttkaker i brun saus!  

Stasjonens omelett, kyllingwok og burger er gode alternativer. 
Vi serverer lokale drikkevarer fra Lillehammer og Gausdal! 

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

Vi støtter DølaJazz!

hunton.no

Elvegata 19, 2609 Lillehammer  tlf 61 26 08 00  www.ram-arkitektur.no
Arkitekter og interiørarkitekter med bred faglig kompetanse og erfaring
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I jubileumsåret har DølaJazz 
inngått samarbeid med glasshytta 
Hett Glass. 

TEKST: Frode Sannum/Bjørn Nørstegård/Redaksjonen

Samarbeidet har allerede gitt et synlig resultat i en eksklusiv serie 
med JazzØLglass, en flott jubileumsartikkel som nå er i salg. Er du 
rask, kan du skaffe deg et eksemplar. Glasshytta har tilhold i det 
kreative fellesskapet Fabrikken. Der kan du få kjøpt JazzØLglasset 
og mange andre produkter fra deres rikholdige katalog. 

Hett Glass startet i 2009. Glasskunstneren Kari Mølstad var en 
av dem som startet glasshytta. Siden 2011 har glasskunstneren 
Ellen V Larsson arbeidet der, og hun ble i 2015 deleier i bedriften. 
De to produserer både brukskunst og unika. I høst har Hett Glass 
fått en ny partner, franske Kevin O´Connor. Siden starten har 
glasshytta hatt stor fremgang, og produkter fra Hett Glass selges 
i dag over store deler av landet. Kari Mølstad har jevnlig utstil-
linger i prestisjefylte museer som i sommer i Nøstetangen Norsk 
Glassmuseum. Hun har også markert seg sterkt utenfor landets 
grenser. Hett Glass hadde i sommer salgsutstillinger på Peder 
Balke-senteret og Norderön i Østersund.  

Skaperen av JazzØLglasset er Ellen V Larsson. Hun forteller om 
sine tanker bak glasset: «Jag arbetar en hel del med koppartråd i 
mina egna pjäser så det kom rätt natur att testa göra något sådan 
till ert glas. Koppartråden är mjuk, lätt att forma och den leder 
värme. Då fungerar den i symbios med glaset. 

Man blåser kupan i 2 lager. En start som man fäster kopp-
artråds saxofonen på och sedan ett litet lager med glas över det. 
Koppartråden är ju inte helt insmält med glaset så när man tar upp 
ett lager med glas till så gör groparna och jämnheterna i trådet och 
glaset att det stängs in luft bubblor. Bubblorna dyker upp slump-
mässigt, men det skapar även en slags rörelse runt tråden. De 
klara glaset förstärker den röda färgen i koppartråden. Jag tyckte 
detta uttryck passade väldigt fint till ett JAzzglass då blubblorna är 
lite som musik som dansar i glaset :)»

HETT SAMARBEID 
mellom Hett Glass og DølaJazz

JazzØLglass.

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: Hege Riise/Redaksjonen

Nytt av året er at konserten arrangeres utendørs! I samarbeid 
med Stiftelsen Ringsveen, ber vi barnehagebarn inn til konsert i 
hagen på Ringsveen. Ringsveen var Jakob Weidemanns hjem fra 
1968-2001.  Weidemann var selv glad i både barn og musikk, og 
vi gleder oss veldig til å gjennomføre barnehagekonserten i hans 
hjem.

En presentasjon av årets artist for barnehagene:
Camilla Granlien (f. 1974) er norsk folkesanger og artist, bosatt 
på Lillehammer. Hun har gitt ut flere album og i januar 2008 fikk 
Camilla Granlien Band bl.a. terningkast 6 i VG for albumet Jarn-
netter. Sammen med saksofonist Kristin Sevaldsen ga Granlien 
ut albumet Aftenstemning i 2010, der de tonesatte Bjørnstjerne 
Bjørnsons dikt. I 2013 ga Granlien ut albumet Songs sammen 
med gruppa Slagr. Hun har holdt mange konserter for barn 
og unge, og har en unik evne til å kommunisere med barna. 
På denne konserten har hun med seg bassisten Jo Fougner 
Skaansar. Han er fra Lillehammer, og har spilt på DølaJazz ved 
flere anledninger.

Vi er takknemlige for støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til 
dette arrangementet, og ser frem til et stemningsfullt øyeblikk i 
vakre omgivelser.

Årets barnehagekonsert!
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Ddet blir lanseringskonsert på Fabrikken,  
Løkkegata 9, fredag den 19.10 kl. 11.15. 

Det musikalske besørges av gla´guttene  
i «Tough Daddy». 

Konserten er åpen for alle – gratis inngang. 
Velkommen!
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Vi kan takke et kafèbesøk  
for 41 år siden for  

at vi har DølaJazz. 
Selv ikke en politimester som 

mislikte raddiser klarte 
å stoppe festivalen. 

TEKST: Tore Jacobsen

Da Kyrre Rosenvinge ble ferdig med realskolen, var han skolelei. 
Han trengte å tenke på noe helt annet før han skulle videre til 
gymnaset. Derfor dro han til sjøs for å prøve noe helt annet. I en 
periode på omlag en måned endte han opp med å bo i New York. 
Her var han på flere konserter med noen av datidens kjente band. 
Opplevelser som ennå sitter godt i minnet. Og jazzen, som på den 
tid må kunne sies å være popmusikk, fenget den unge reisende 
såpass at han senere skulle starte både jazzklubb og jazzfestival i 
Lillehammer.

Gleden var stor da han kom hjem fra reisen, for hjemme 
ventet det noe som skulle videreføre den musikalske gleden han 
opplevde i «det store eplet».

– Mor og far hadde kjøpt et radiokabinett i mahogni. Et skik-
kelig møbel, med platespiller. Jeg gikk rett til byen og kjøpte låta 
«NIght and Day» med Benny Goodman Orchestra. Jeg husker til 
og med at baksiden på stenkaka var låta «Muscat Ramble, forteller 
Rosenvinge som startet Blue Note jazzklubb i Lillehammer helt på 
tampen av 1950-tallet, sammen med gode venner, hvor han var 
formann i klubben i en årrekke. Klubben hadde konsert annenhver 
tirsdag, og ifølge formannen den beste jazzklubben i Norge i sin 
tid. 

Et kafèmøte blir til festival
– Vi hadde verdensstjerner innom for å holde konserter. Ettersom 
vi kjente godt til jazzmiljø i Oslo, og hadde følerne ute, visste vi når 
det kom kjente artister. Da hang vi oss på og fikk dem til Lilleham-
mer. Jeg tror alle var glade for det, sier jazzentusiasten som aldri 
selv har spilt et instrument. Men via den administrative jobben har 
han økt interessen for jazz hos folket i Lillehammer, som igjen har 
utviklet en mengde gode jazzmusikere, noe som også reflekteres 
i årets festivalprogram. For at det finnes dyktige musikere fra 
Lillehammer hersker det ingen tvil om, og festivalen booker ikke 
artister etter tilhørighet, men etter dyktighet. 

På 1970-tallet ble Rosenvinge kjent med Roger Ryberg, som 
den gang var formann i Studentersamfunnet på Distriktshøyskolen 
(nå kjent som HIL). En ettermiddag på Kafè Bergsengshjørnet, den 
lille kafèen som lå i inngangspartiet til butikken til Thor Bergseng, 
i 1977, diskuterte de løst og fast angående musikk generelt, jazz 
spesielt. Norge hadde på den tiden tre gode jazzfestivaler, Molde, 
Kongsberg og Voss, men tospannet følte det var plass til èn til, en 
fjerde. Allerede våren 1978 gikk den første DølaJazz av stabelen. 
Øverst på plakaten tronet Radka Toneff, med blant andre Arild 
Andersen, Jon Eberson, Jon Balke og Pål Thowsen i ryggen. Et 
stjernelag uten like. 

Politimesteren som ikke likte raddiser
Festivalen ble en suksess, selv om det lenge så ut til at en politi-
mester skulle sette en stopper for festen. Arrangørene mente at 
en vellykket festival ville, både musikalsk og ikke minst økonomisk, 
være avhengig av nattjam fredag og lørdag natt. Daværende poli-
timester, eller byens politimyndigheter, sa imidlertid blankt nei til 
forslaget. Politimesteren var ingen hvem som helst i Lillehammer, 
og han kunne fortelle at en jazzfestival var en del ungdommer 
som satt på røde puter, røyket hasj og digga jazz. Nattlige aktivite-
ter ville han ha seg frabedt. Men ved å flytte nattjammene til Hotel 
Kronen – som “øvrigheta” tydeligvis betraktet som et mere seriøst 
sted og ved hjelp av talegavene til presseansvarlig Torstein Rudi – 
sa imidlertid politimesteren omsider ja. 

– Det reddet nok festivalen, for oppslutningen om de to natt-
jammene ble enorm og overskuddet var sikret. Og etter festivalen 
husker jeg godt at politiet skrøt av oss og sa at mindre bråk ved 
et nattarrangement hadde det aldri vært i Lillehammer. De hadde 
inntrykk av at det var stor forskjell på jazzpublikum og rockepu-
blikum – og det var det vel – iallfall på syttitallet og kanskje enda, 
humrer Rosenvinge som husker jammene godt, men spesielt 
Radka Toneffs konsert, som han den dag i dag holder som en av 
de aller beste konsertene i festivalens historie.

Dølajazz en ren jazzfestival
At det var en Høyre-mann (Rosenvinge) og en fra Arbeiderpartiet 
(Ryberg) som startet festivalen, skulle heller ikke by på problemer. 
Oppskriften var enkel; de diskuterte aldri politikk sammen.

– Men du verden, vi diskutere mye jazz, mimrer festivalgrün-
deren som gav stafettpinnen til festivalen videre etter to år. Og ut-
viklingen synes han har vært positiv for 40-åringen som i år toppes 
med Jan Garbarek, som forøvrig også spilte da festivalen fylte 30. 
Rosenvinge trekker fram blant annet Jazzincubator, etter ide av Jør-
gen Damskau, som forøvrig satt i det opprinnelig Dølajazz-styret 
i 1978, som en suksessfaktor som holder festivalen vital, og som 
gjør at det rekrutteres nye dyktige musikere. Eller morgendagens 
jazzmusikere i Norge, Norden og Europa om du vil. 

 – Festivalen har utviklet seg positivt sammenlignet med 
andre festivalen. Dølajazz er en jazzfestival. De tre andre store 
har vel mer eller mindre utviklet seg til musikkfestivaler, fortel-
ler Rosenvinge som på midten av 70-tallet spilte fusion for fulle 
mugger i leiligheten sin i Stogata da den nevnte sjangeren var på 
topp musikalsk. Likevel er det den melodiske jazzen som ligger 
hjertet nærmest. En god melodi, fremført enten via instrumenter, 
eller aller helst med en dyktig vokalist, iført en sving som får foten 
til å gå, er som et restaurantbesøk på Noma hva musikk angår. 
Noe også musikksamlingen, bestående av 2-3000 cd`er, han har 
stående i hyllene bekrefter. At vinylen ble solgt den tid kassetten, 
og senere cd`en tok over, får så være. Selv om han, som de fleste 
andre musikkinteresserte, angrer bittert på nettopp det. For musik-
kinteressen har ikke blitt mindre med årene, og trolig derfor savner 

han også litt mer 
fart og kontinuitet 
når det gjelder 
Blue Note Jazz-
klubb. Han skulle 
ønske det ble 
arrangert enda 
flere konserter. 
Slik det en gang 
var da klubben 
var ledende i 
landet.

– Begyn-
nelsen av 
1970-tallet og 
kanskje helt 
fram til 1985 
er de beste 
musikalske 
årene for min del, særlig 70-tallet, sier 
Rosenvinge som knapt kan vente til årets festival, hvor han mener 
det finnes flere godbiter enn du finner i en tvist-poset.

– Jeg ser fram til kirkekonserten med Kristin Asbjørnsen, 
åpningskonserten, Arild Andersens nye kvartett og selvfølgelig Jan 
Garbarek som fremdeles holder koken. Dessuten tror jeg de lokale 
artistene som spiller «Radka i være øyne» vil bli en kjempefin 
opplevelse, sier Rosenvinge som trolig får utløp for en del følelser 
under den sistnevnte konserten, for Radka har han et helt spesielt 
forhold til. Og spesielle forhold varer evig.

 – Så hvor lenge vil Dølajazz vare?
– Iallfall ut min tid og mye lenger, håper jeg. Det virker å være 

en bra gjeng som styre skuta nå, sier den pensjonerte festivalskip-
peren.  

JAZZGRÜNDEREN 
Kyrre Rosenvinge

JAZZGRÜNDERE Roger Ryberg (t.v.) og Kyrre Rosenvinge (t.h.). Arkivfoto: Dagningen
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Dølajazz sin plakathistorie 
- en plakat er ikke bare en plakat
Festivalplakater er en egen «greie» og en stor fasinasjon for mange. Alle festivaler 
med respekt for seg selv har en egen plakat og for mange festivaler blir plakaten rett 
og slett identiteten. Dølajazz har opp gjennom tidene hatt mange ulike utrykk på 
plakatene og dette er nå dokumentert til 40-årsjubileet. 

En stor takk til kunstfotograf Jørn Hagen som har tatt jobben med å digitalisere 
alle plakatene gjennom historien. Vi benytter sjansen her til å viser dere et lite utvalg. 
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Vi vil samarbeide med de beste, og er stolte av å spille på lag 
med DølaJazz og satsingen på barn og unge. Lokal tilhørighet 
og et sterkt engasjement om å utvikle regionen er viktig for oss.

Det handler om lokale folk og lokale hjerter.
Derfor er vi sponsor av talentprisen!

EIDSIVA BREDBÅND 
får fart på karrieren til 

unge jazz-talenter!

www.eidsiva.net
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Dølajazz sin plakathistorie 
– fortsettelse fra side 23
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HAR DU LASTET NED 
DEN NYE APP’EN VÅR?

Bestill din taxitur med vår nye app. 
Last ned gratis fra Google play eller App Store.

Lillehammer - Ha ell/Øyer - Tretten
Søk «06565»

HAR DU LASTET NED 
DEN NYE APP’EN VÅR?

Bestill din taxitur med vår nye app. 
Last ned gratis fra Google play eller App Store.

Lillehammer - Ha ell/Øyer - Tretten
Søk «06565»

HAR DU LASTET NED 
DEN NYE APP’EN VÅR?

Bestill din taxitur med vår nye app. 
Last ned gratis fra Google play eller App Store.

Lillehammer - Ha ell/Øyer - Tretten
Søk «06565»

Regnskapshuset Lillehammer AS
Fåberggt. 128,

2615 Lillehammer
lillehammer@accountor.no

+47 61 05 39 00
accountor.no

vi støtter DølaJazz!
støtter DølaJazz!

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. 

TEKST: Anne M. Skjærvik/Redaksjonen

I jubileumsåret er vi så heldige å ha fått med Slåttejazz . Her møter folkemusik-
ken jazzen i et lekent og lydhørt samspill. Her får man rett og slett fot.

Helene Høye, fele og Ole Sigvard Lunnan, flygel, har gleden av å presentere 
musikalske bilder og historier, om natur og mennesker. Slåttejazz er deres lek 
med tradisjon og skaperglede, fele og klaver, folkemusikk som streifer jazzen. 
Det første albumet «Slåttehjerte» kom ut i 2011, og fikk mye god omtale. Der-
med fortsatte ferden, litt utenfor allfarvei og oppgåtte stier, men aldri uten glimt 
av det kjente og kjære, av glimrende folk og steder. 

Helene har omfattende virksomhet bak seg i folkemusikken, fra Landskappleik, 
i store og små formater og med Rikskonsertene. Opprinnelig gudbrandsdøl, 
bosatt på Nesodden. Hun har tidligere spilt på DølaJazz i et samarbeidsprosjekt 
med Frode Thingnæs der han skrev bestillingsverk. 

Ole Sigvard har bakgrunn fra flere jazzband og ensembler, er opprinnelig 
trønder bosatt på Kolbotn. Han tidligere gjestet DølaJazz med Beate Elstad og 
Shebop. 

18. okt 10.30 Søre Ål- Bo og servicesenter
18. okt 12.30 Horsters Minde Bo- og servicesenter

19. okt 11.00 Gartnerhagen Bo- og servicesenter
19. okt 13.00 Lillehammer helsehus

DEN KULTURELLE SPASERSTOKK
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Del dine festivalopplevelser!
#DØLAJAZZ
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Praktisk info

billett

Festivalpass og billetter kjøpes på gdbillett.no og på festivalkontoret

Festivalkontoret og sekretariatet er på Scandic Victoria Hotell, tlf 465 32 070 
Kontoret er åpent torsdag 18.10 og fredag 19.10 kl 12-20, lørdag 20.10. kl 10.00-20.00

Festivalpass må byttes i bånd på Festivalkontoret!

Festvialpass – gjelder alle konserter torsdag–søndag kr 2.018,- (inkl avgift)*

Fredagspass – gjelder alle konserter fredag kr  935,- (inkl avgift)

Lørdagspass – gjelder alle konserter lørdag kr  1.240,- (inkl avgift)*

*)Gjelder ikke Jan Garbarek Group

HANDLENETT

«Bag for life»

KJØPES PÅ
Festivalkontoret

100% bomull 
 lange håndtak

   Kapasitet 
    ca 10 liter

DØLAJAZZPARAPLY KJØPES PÅ

Festivalkontoret



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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