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Jazzåret startet 18. januar med det lokale bandet High Red bestående av Adam Douglas, vokal/gitar,  
Per Øystein Erstad bass, Iver Olav Erstad tangenter og Reidar Furulund på trommer.  
Vi fikk servert drivende god soul av egenkomponerte låter, blant annet fra bandets nye plate. 
Konserten ble den beste vi har hørt av dem noen gang! Flotte omtaler i avisa i etterkant.        
  
  
8. februar fikk vi besøk av Terje Gewelts nye trio Electric på Huset 
Med seg hadde han den amerikanske mester-trommeslageren  
Adam Nussbaum og gitarvirtuosen Staffan William-Olsson. Det ble en  
fantastisk konsert som det sto gnister fra, Supertrioen fremførte  
nyskrevet musikk, - melodisk, dynamisk instrumentaljazz. Nussbaum begeistret publikum og 
mange mente at han måtte være en av de beste trommeslagerne som har gjestet Brandbu.   
Det var dessverre mange som gikk glipp av en stor konsert. 
 
Fredag 15.mars var det duket for konsert med Jonathan Kreisberg Ouartet bestående av 
Jonathan Kreisberg,gitar, Will Vinson ,saksofon og piano, Rick Rosato, bass og   
Colin Stranahan på trommer. 
Vi fikk høre internasjonal jazz av høy klasse denne kvelden. Den amerikanske kvartetten ga 
oss alt fra gode jazzstandarder til ren bebop.  
Musikerne gjorde en gjennomført god konsert selv om de var slitne etter en lang turneliste. 
Profesjonelle musikere som skrøt av lydmannen vår. 
De ble hentet på Gardermoen og fraktet til Oslo etter konserten, så det ble en lang natt for 
lederen vår. 
Synd ikke flere fikk høre denne konserten. Noen som var fornøyd var derimot et par fra Otta 
jazz og viseforum som kjørte tur/retur på glatt føre for å få med seg denne opplevelsen. 
 
 
12. april ble et hyggelig gjenhør med Steinar Raknes Quartet med ”Live i Tokyo”.  
bestående av musikerne Steinar Raknes, kontrabass, John Pål Inderberg, baryton- 
saksofon, Erlend Slettevoll, piano og Håkon Mjåset Johansen på trommer. 
Kvartetten var ute med sin nye plate ”Live in Tokyo”, og vi fikk høre ett langt sett med 
smakebiter fra plata. Og bandet skuffet ikke! En av våre beste konserter de siste fem år, med 
profesjonelle, dyktige og hyggelige musikere. Fin omtale i Oppland Arbeiderblad. 
  
 
3. mai var det duket for konsert med Gisle Børge Styve Trio og Lokalkveld  i Kultursalen.  
Trioen bestod av Gisle Børge Styve, piano, sang, ukulele, Per Willy Aaserud, trompet, kor,  
melodika og Helge Harstad på bass, kor) 
Kveldens første innslag var ved Moen Musikkforening med dirigent Thomas Petersen. De 
hadde valgt et repertoar som passet kvelden, variert, og med flotte soloprestasjoner. Det låt 
samspilt og fint. 
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Kveldens mest sjarmerende innslag var med duoen Magnus Sørumsbrænden og  Lars 
Ramberg. Vi fikk høre latininspirert gitarspill, stemningsfull og fin pop og rock.  
Vi fikk et gjenhør med Mette Asprusten som spilte piano og sang egenkomponert musikk i 
”jazzpop-landet”.  Hun hadde med seg Steffen Ødegård på trommer og Anders Rukan på 
gitar. En trio det blir spennende å følge videre. 
Etter en pause med omrigg på scenen var det duket for kveldens høydepunkt  med Gisle 
Børge Trio. Vi hadde store forventninger på forhånd, og de innfridde til  gagns. Høy kvalitet, 
proff koring og masse humoristiske innslag. Publikum storkoste seg. Som en publikummer 
uttrykte det: ”Det er sånt som gjør livet verd å leve!” Det hele ble flott bundet sammen av 
Øyvind som var konferansier. En flott kveld som viste seg å by på mer arbeid for styret enn vi 
hadde regnet med, spesielt for lydfolket. Meget bra publikumsoppslutning, selv om 
medlemmene våre sviktet denne gangen. 
 
Årets Midtsommerjazz ble avholdt 15.juni på Café Oscar II med Hot Club de Norvegè    
bestående av musikerne Jon Larsen, gitar, Finn Hauge, munnspill og fiolin, Per 
Frydenlund, gitar og Svein Aarostad på bass. 
Det ble en hyggelig aften på Oscar med et band som spilte god og lett gjenkjennelig 
stringswing-musikk fra scenen. De spilte to fulle sett og ”flørtet” med publikum. Det var litt  
i kaldeste laget, men med lånte ullskjerf og pulsvanter leverte de varene. 
Fine omtaler av konserten i avisa Hadeland. 
I etterkant ser vi at avtalen med Oscar bør bli bedre. Mange spisegjester var tilstede  
uten å betale inngangsbillett. 
  
Årets jazzhøst startet fredag 6. september på Huset med besøk av  Babylon Brothers  
bestående av  Staffan William-Olsson, gitar, Frode Mangen, keyboards, Tom Erik 
Antonsen, bass og Erik Smith på trommer. 
Vi fikk høre en konsert med funky jazzrock, ispedd både latin, jazz og pop. Egenkomponert,  
groovy, iørefallende og publikumsvennlig med energi og trøkk. De spilte lekent, teknisk meget bra  
og utrolig samspilt. En av de best gjennomførte konsertenene vi har hørt av Staffan William-
Olsson. 
Øystein Gjertsen var til stede og skrev en flott anmeldelse i avisa Hadeland, og Tore tok flotte bilder. 
 
Fredag 18. oktober var det duket for klubbkonsert på Huset med gruppa Pixel bestående av 
musikerne Ellen Andrea Wang, kontrabass og vokal, Harald Lassen, saksofoner,  
Jonas KilmorkVemøy, trompet og Jon Audun Baar på trommer. 
Vi fikk høre en konsert som spente fra funky indiepop til mer lyriske stykker. Lett  tilgjengelig,  
men originalt, spilt med kraft og intensitet. De spilte fra sin nye, kritikerroste plate ”We are all 
small pixels”. Masse lovord fra publikum og god stemning..   
Fin omtale med bilder skrevet av Tore i Hadeland. 
 
Fredag 22. november var det duket for et skandinavisk samarbeid på Huset med besøk av 
Tomas Franck Quartet bestående av Tomas Franck, saksofon, Ben Besiakov, piano, 
Daniel Franck, bass og Hermund Nygård på trommer. 
Vi fikk høre originalkomposisjoner med utgangspunkt i den amerikanske standardjazzen. 
Solid spilt av dyktige musikere. Publikum koste seg, og hyggelig tilbakemelding med skryt av 
klubben fra musikerne i ettertid. 
Flotte fotografier tatt av Tore. 
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Årets siste konsert ble avholdt fredag 6. desember på Huset med gitaristen Daryl McDade. 
Han hadde med seg unge, dyktige musikere på gitar, bass og trommer. 
Vi fikk høre en konsert med blanding av blues, soul, funk og jazz. Chicago-gitaristen 
startet lett og forsiktig. Etter hvert svingte han innom kjente svisker  
som Summertime fra Porgy and Bess, framført med en flott sangstemme. Vi fikk ulike 
tilbakemeldinger fra publikum.  
Gunnar styrte lyden denne kvelden. Tore sendte bilder, noe artisten ble kjempeglad for. 
Fin omtale av konserten i Hadeland etterpå. 
 
 
 
Vi har i denne perioden avholdt 10 konserter på Huset i Brandbu.  
 
Som tidligere har klubben søkt å sette sammen et konsertprogram som favner bredt innen 
sjangeren. Jazzscenen på Brandbu har i 2013 huset både de store navnene så vel som 
introdusert mer ukjente musikere. 
 
Vi er fremdeles godt fornøyd med vår tilværelse på Huset. Vi har et godt backstagelokale å 
tilby musikerne. Vi har god lagringsplass til lydutstyr og diverse. Mer bruk av lokalene krever 
godt samarbeid med andre arrangører. Ungdomsklubben benytter samme lokale, det er satt 
inn et biljardbord og flygelet er blitt plassert i hjørnet ved ovnen. Dette byr på noen 
utfordringer. Det ble avholdt dugnad på Huset i mai. Nye innkjøp i år er nye bassforsterkere.          
Britt Bildengjerdingen har sydd nytt sceneteppe. Vi samarbeider fremdeles godt under våre 
arrangementer med driverne av restauranten på Huset. 
 
I tillegg til egen hjemmeside, der Geir har vært webredaktør, har klubben en aktiv side på 
Facebook som er godt besøkt. Konsertene blir dokumentert av Tore som tar noen fantastiske 
bilder. 
 
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. I tillegg fikk klubben 
kr. 5000,- i gave fra Sparebankstiftelsen. 
 
Grethe og Øyvind deltok på Landsmøtet i Norsk Jazzforum 18.-21.april.Øyvind representerte 
Østnorsk jazzforum og Grethe representerte klubben. Leif Mangerud ble gjenvalgt som leder i 
Kontrollkomiteen i Norsk jazzforum. 
   
Hadeland Jazzforum deltok også i år på Elvelangs Vigga 19. september med stand utenfor 
Huset. Øyvind, Hanne, Grethe og Theodor delte ut program. Øyvind var lydmann, 
scenerigger, musiker og performance-artist. Det var stemningsfullt, og klubben fikk vist seg 
fram på en positiv måte. 
 
 
 
Medlemstallet desember 2013: 124 
  
Det har i perioden blitt avholdt 9 styremøter og et årsmøte. 
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Styret har bestått av: 
Leder: Øyvind Larsen Gran 
Kasserer                     Hans Johan Strømnes Lunner 
Nestleder/Sekretær Kristin Svads Amundsen Gran 
Booking Ulf Ergo Gran 
Pressekontakt Tore Pettersen Brandbu 
PA-ansvarlig Trond Lysenstøen Lunner 
Teknisk stab Jonas Raabe Brandbu 
Ansvar for medlemsregister Marit Skjøtskift Brandbu 
                                                                            
Varamedlem/Søknadsansvarlig Asgeir Lilleås Brandbu 
Varamedlem/facbook Grethe Johnsrud Gran 
Varamedlem Hanne Bjøralt Lunner 
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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