
      
 
 
 
 
  
 ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.01.12 - 31.12.12 
 
 
Jazzåret startet 20. januar med Mats Eilertsen ”Skydive” på Huset med musikerne Mats 
Eilertsen, bass, Thomas T. Dahl, gitar, Tore Brunborg, saksofoner, Olavi Louhivuori 
trommer og Alexi Tuomarila på piano. 
 
Bassisten Mats Eilertsen hadde med seg sine beste jazzkamerater til Brandbu denne kvelden.  
De hadde kjørt fra Oslo i bil uten varmeapparat, men da de kom til Huset fikk både de og  
publikum varmen tilbake. På forhånd ble vi lovet noen av Europas mest uttrykksfulle  
musikere, og det fikk vi. De fem musikerne var godt samspilte og klang utrolig bra  
på scenen. Vi fikk høre smakebiter fra albumet ”Skydive”, som hadde høstet gode kritikker og  
nominert til Spelemannsprisen. Det melodiøse stod i fokus. Samtlige i publikum satte pris på  
musikken, og flere lukket øynene og tok musikken innover seg. 
Bandet spilte to flotte sett. Årets vinterjazzarrangement ble en nytelse fra begynnelse til slutt.  
  
 
10. februar fikk vi besøk av ensemblet Sinatra Songbook.  Bandet bestod av Ingar 
Kristiansen, vokal, Echard Baur, trompet, Håvard Fossum, tenorsax, Stig Hvalryg, 
kontrabass, Per Husby, piano og Torstein Ellingsen på trommer. 
 
Det ble folkets aften på Huset. Sinatra Songbook bød på utdrag fra sine to CD’r. 
Amerikanske godbiter fra 50- og 60-tallet trillet fram på rekke og rad. Vi fikk høre et 
profesjonelt band med hyggelig og gjenkjennelig repertoar. Da bandet introduserte ”It 
had to be you” , gikk det et sukk gjennom publikum. Bandet viste stor spilleglede og godt 
humør, og det hersket liten tvil om at musikken falt i smak hos publikum som storkoste 
seg.  
Det ble lagt merke til at flere medlemmer som ikke er så ofte å se på konserter hadde 
møtt fram på dette.  
 
 
Lørdag 10..mars var det duket for Marit Sandvik band på Huset. Bandet bestod av Marit 
Sandvik, vokal, Øystein Norvoll, gitar, Gudmund Finnseth, bass, Roy Nikolaisen, trompet 
og flygelhorn og Andris Hemsing på fiolin. 
, 
 Vi fikk et gjenhør med Marit Sandvik med band denne lørdagen. De var forsterket med  
gjestesolistene Roy Nikolaisen på trompet og unge Andris Hemsing på fiolin. Marit  
har en flott stemme og er en dyktig balladetolker, og vi fikk høre et repertoar bestående 
av jazz og bossa nova, med tekster på norsk. Bandet virket litt slitne da dette var deres andre  
konsert samme dag. Musikerne spilte fint hver for seg, men ikke helt samspilte. Noen savnet  
mer ”komp”, selv om bassisten gjorde sitt ytterste. En småpen konsert som ikke tok helt av. 
Det ble ingen publikumssuksess selv med lørdag som konsertkveld. 
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30. mars ble et hyggelig gjenhør med Urban Connection  på Huset med musikerne Håkon 
Mjåset Johansen, trommer, Frode Nymo, altsaksofon og Steinar Raknes på bass. 
 
Vi var svært fornøyd med å få Spelemannsprisvinnerne i jazzbandet Urban Connection 
tilbake på Huset. Trioen ble i 2012 gjenforent etter sju års fravær fra nasjonale og 
internasjonale jazzscener. Bandutrykket blir beskrevet som løst, heftig, groovy og tight og blir 
presentert med en virilitet, friskhet og åpenhet som er en sjelden vare. 
Det ble en kjempekonsert! Bandet var i knallform og koste seg, og det gjorde publikum også. 
 
 
27.april var det igjen duket for Lokalkveld på Huset.  
 
Lokalkvelden på Huset ble igjen en musikalsk suksess. Tre ulike band som varierte fra 
 helt ferske til ganske så etablerte og scenevante og med ulike musikalske uttrykk. 
 Etter å ha spilt sammen i et halvt år debuterte Sons of Taiga på scenen. Bandet besto av  
 Mats Dyrud, Sigurd Skjaker, Andreas Magnussen og Eivind Andresen. Stian Ramberg  
 var forhindret fra å være med. De sjarmerte publikum med to coverlåter og en selvskreven låt. 
 Det låt tøft og rått da Driftwood var på scenen. De fremførte både eget og andres  
 materiale. Bandet besto av Robert Brun,vokal/gitar, Lasse Ingdahl, gitar, Simen  
 Rudsengen, gitar og Ivar Skjærshammer Sætren trommer.   
Benedicte Edvardsen og Lucid Tunes var kveldens hovedsattraksjon og de innfridde  til 
gangs. Både hun og bandet begeistret publikum med flott og variert spill og stor  innlevelse på scenen  
med egenkomponert materiale. Bandet bestod av Sjur Vidar Lilleås, trommer, Einar 
Pettersen Grønbekk, gitar og Theodor Petersson på bass.   
Vi fikk igjen et godt bevis på at det gror godt i musikklivet på Hadeland og at vi har stor glede 
av å tilby scenen vår til unge musikere. Det var fine omtaler i pressen i ettertid og flotte bilder 
tatt av Tore på Hjemmesiden. 
 
Lørdag 12.mai hadde vi igjen storbesøk på Huset med Ensemble Denada med musikerne 
Helge Sunde, trombone, Even Kruse Skatrud, trombone, Arild Hillestad, trombone, 
Jens Thoresen, gitar, Olga Konkova, piano, Per Mathisen, bass, Håkon Mjåset Johansen, 
(trommer), Frode Nymo, sopransaks, Børge Are Halvorsen, altsaks, fløyte,  Atle Nymo 
tenorsaks, klarinett, Nils Jansen, bassaks, tubax, kontralt-klarinett, Frank Brodahl, trompet,   
Marius Haltli, trompet, Anders Eriksson, trompet, flygelhorn og Holger Schwark på lyd. 
 
Ensemble Denada ga en fantastisk konsert på Huset. Vi fikk høre topp musikere i samspill 
av høy kvalitet. Det 14 mann store bandet, inklusive pianist Konkova, spilte alt fra det  
lyriske og lavmælte til heftig groovy beat med fullt trøkk i alle horn og rytmeseksjon. 
Alt var komponert og arrangert av bandleder Helge Sunde.  
Det var morsomt å se at det var mulig å ha så mange på scenen. Musikerne var fornøyd og 
ga uttrykk for at den lille scenen gav en veldig bra kommunikasjon i bandet. 
Mange fremhevet den flotte lyden og det var artig å møte så proffe lydfolk. 
Publikum var storfornøyd, og flott omtale i avisen i ettertid. 
Det var en stor konsert med mye arbeid på forhånd, og det var altfor lite folk på jobb, 
og for mye arbeid for enkelte.Ved senere konserter bør teknisk ha et møte og fordele arbeidet 
bedre.  ore hadde laget en fantastisk fin plakat på forhånd! 
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Årets Midtsommerjazz ble avholdt på Huset lørdag 16.juni med Stina Stenerud band med 
musikerne Stina Stenerud, vokal, Stian Haslie, gitar, Palle Wagnberg, Hammond B3, var 
ikke tilstede, Borgar Skoveng, bass og Tore Mikael Larsen på trommer. 
 
Årets Midtsommerjazz ble flyttet inn på Huset p.g.a dårlig vær. Stina Stenerud spilte fra  
sitt kommende album ”Coming home”, og vi fikk høre et repertoar av soul/blues med  
swinging jazzelementer. En flott og sterk stemme, og hun sang med stor autoritet. 
En grei konsert med musikk som hadde gjort seg enda bedre på Oscar. Det store publikum 
uteble dessverre. 
 
 
 
Årets jazzhøst startet lørdag 8.september på Huset med besøk av gruppa Hedvig Mollestad 
Trio bestående av Hedvig Mollestad, gitar, Ellen Bekken, bass og Ivar Loe Bjørnstad på 
trommer. 
 
 Trioen leverte varene til tross for lite publikumsoppmøte. Vi fikk høre en ung trio som spilte 
tøft og høyt i en blanding av heavy rock og jazz. På repertoaret stod smakebiter fra deres 
første album ”Shoot” og noen låter fra den neste plata som kommer i mars. Tøff musikk som 
ble spilt  presist og bestemt og med høy kvalitet. Synd ikke flere fikk oppleve denne 
konserten. Flott omtale i Hadeland skrevet av Tore. 
 
 
 
Fredag 29. september var det duket for klubbkonsert med Scient of Soil. Gruppa bestod av 
Tore Brunborg, saksofoner, Kirsti Huke, vokal, Petter Vågan, gitar, Rune Nergaard, bass 
og  Erland Dahlen, på trommer. 
Scent of Soil, med Kirsti Huke og Tore Brunberg i spissen spilte vakker, stemningsfull og 
tilgjengelig musikk i grenselandet mellom pop, rock og jazz. Repertoaret var hentet fra deres 
debutalbum som er basert på bestillingsverket vokalist Huke og saksofonist Brunborg skrev til 
Vozzajazz i 2010. Sterke tekster som alle har naturen som tema. 
Det beveget seg musikalsk fra det rocka og energiske til mer rolige ballader hvor jazz- 
røttene kom tydelig fram. Brunborg spilte vakkert og Huke sang klokkeklart med nydelig 
diksjon og med et personlig uttrykk. 
Bandet var en hyggelig gjeng å jobbe sammen med og publikum koste seg. 
  
 
Torsdag 18. oktober var det igjen klubbkveld på Huset med besøk av gruppa Steinar Raknes 
med STILLHOUSE.  
Bandet bestod av Steinar Raknes, vokal og kontrabass, Unni Wilhelmsen, vokal, Andreas 
Utnem, orgel og Paolo Vinaccia på trommer.  
 
Vi fikk et hyggelig gjenhør med Steinar Raknes med prosjektet Stillhouse. Vi har tidligere  
hørt han i gruppene The Core og Urban Connection. Denne gang med coverlåter hentet fra 
rock, blues og country, i tillegg til sine egne låter. En unik kombinasjon av vokal og 
kontrabass, og konserten høstet bare lovord på Huset. 
Årets beste konsert! Både band og publikum koste seg, og etter oppmøte å dømme, ble 
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torsdag en vellykket jazzkveld.  
 
3. november var Hadeland jazzforum ansvarlig for backstages under konserten med Benedikte 
Edvardsen Band og Narum i kultursalen på Hadeland videregående skole.  
 
 
 
Årets siste konsert ble avholdt lørdag 30.november på Huset med Arild Andersen Trio 
Trioen består av Arild Andersen, bass, Tommy Smith, saksofon og  Paolo Vinaccia på trommer. 
Markeringen startet kl.20.00 med servering av musserende vin og marsipankake til 
Gjestene og de besøkende, og utdeling av klubbens jubileumshefte. Bordene var pyntet med 
duk og twist. Lokalet inneholdt også en fotoutstilling bestående av ca. 20 bilder med 
jazzmotiv tatt av Tore. Hadeland jazzforums nye logo var plassert ved scenen. 
Grethe holdt en flott velkomsttale og Tore presenterte den nye logoen. Deretter ble det 
mange lovord representert ved Tore Flesjø, leder i Norsk jazzforum og Kari Grete  
Jacobsen, daglig leder i Østnorsk jazzsenter, og Terje Stømer fra Randsfjord bluesklubb.  
Til slutt ble hele det nåværende styret ropt opp på scenen og fikk sin velfortjente blomst. 
Tilstede var også Frode Sannum fra Østnorsk jazzsenter, Stig Fallingen fra Kultur- 
kontoret Gran/Lunner og det første styret representert ved Live og Leif Mangerud og 
Anne Lise og Styrk Bleie. 
Kveldens høydepunkt var konserten med Arild Andersen Trio. To generøse sett med en 
energi som fortsatt sitter igjen i veggene. Jazz i verdensklasse på klubbscenen på Brandbu. 
Helt magisk! Velfortjent , stående applaus og ekstranummer, og publikummet fikk nok 
en gang masse skryt fra fornøyde musikere. 
Det var flotte omtaler i pressen i ettertid. 
  
 
 
Vi har i denne perioden avholdt 11 konserter på Huset i Brandbu.  
Som tidligere har klubben søkt å sette sammen et konsertprogram som favner ulike 
jazzsjangre. Jazzscenen på Brandbu har i 2011 huset både de store navnene så vel som 
introdusert mer ukjente musikere. 
 
Vi er fremdeles meget godt fornøyd med vår tilværelse på Huset. Vi har god lagringsplass til 
lydutstyr og diverse. Mer bruk av lokalene krever godt samarbeid med andre arrangører. 
Det ble avholdt dugnad på Huset i november.  
Nye innkjøp i år er mikrofoner til trommer, bass - amper, og Gunnar har laget basskabinetter. 
Vi samarbeider fremdeles godt under våre arrangementer med Lung som driver kafélokalene 
på Huset. 
 
Klubbens hjemmeside er oppdatert til enhver tid. Geir har vært webredaktør og gjort en 
kjempejobb. Det er stadig forbedringer. I tillegg legges arrangementer og oppdateringer ut på 
Facebook. Det er viktig med markedsføring også i andre kanaler. 
 
Driften av klubben er avhengig av at vi benytter de støtteordninger som finnes. 
Vi har i år fått støtte fra Norsk Kulturråd, Østnorsk Jazzsenter/Oppland fylke, 
Sparebank 1 Gran.  Kulturkontoret for Gran og Lunner stiller med konsertstøtte til alle 
våre konserter. 
Vi får også noe inntekt fra Grasrotandelen til Norsk tipping.  
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Grethe og Øyvind representerte klubben på møte i Østnorsk Jazzforum i (når og hvor?) 
Øyvind ble valgt som styremedlem for to år, og Grethe som medlem av valgkomiteen  
 Leif Mangerud er leder av Kontrollkomiteen i Norsk jazzforum. 
   
Hadeland Jazzforum deltok under ”Elve-elvelangs” 20. september med stand utenfor Huset.  
Ved hjelp av prosjektor fikk publikum se videoen ”Stillhouse”, og det ble delt ut små 
visittkort med programoversikt.Et flott arrangement hvor klubben fikk markedsført seg på en 
positiv måte. 
Klubben bidro med bårebukett i Olaf Skiakers begravelse.(skrive mer?). 
 
I klubbens 30.år har vi fått laget ny logo som pryder både scene, brevark, annonse og på 
klubbens hjemmeside. Vi takker Tore for flott arbeid. 
. 
Medlemstallet desember 2012: 140(?) 
  
Det har i perioden blitt avholdt 9 styremøter og et årsmøte. 
Styret har bestått av: 
Leder: Grethe Johnsrud Gran 
Kasserer                     Hans Johan Strømnes Lunner 
Nestleder/Sekretær Kristin Svads Amundsen Gran 
Booking Øyvind Larsen Gran 
Pressekontakt Tore Pettersen Brandbu 
PA-ansvarlig Gunnar Aarset Roa 
Teknisk stab Geir Nysveen Brandbu 
                                                                            Trond Lysenstøen                            Lunner 
Søknadsansvarlig Asgeir Lilleås Brandbu 
Ansvar for medlemsregister Marit Skjøtskift Brandbu 
Varamedlem Tonje Warg Gran 
Revisorer Kolbjørn Dehli Gran 
 Leif Mangerud Brandbu 
Valgkomité Nils Erik Strømnes Roa 
 Peder Løvstuhagen Brandbu 
 
 
 
 
 
 

For styret i Hadeland Jazzforum 
 

Kristin Svads Amundsen 
sekretær 
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