
ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.01.11 - 31.12.11 
 
Jazzåret startet 7. januar med gruppa FFEAR på Huset med musikerne Ole Mathisen, 
saksofon, Per Mathisen, bass, Tony Moreno, trommer og Chris Washburne på trombone. 
  
 Det ble en god start på året for Hadeland Jazzforum. Vi fikk høre avansert og nyskrevet 
musikk, men takket være utadvendte og uhøytidelige musikere ble det en inkluderende 
jazzopplevelse. Dyktige musikere som tok scenen og salen fra første låt med tett og energisk 
samspill. 
Tre av musikerne har spilt på Huset før under navnet NYNDK. De innledet med å skryte av 
forrige konsert, og at det hadde vært den beste på turnéen den gang..  
 Publikum avsluttet med stående applaus og fikk to ekstranummer.   
 
4. februar fikk vi besøk av gruppa Svarttrost.  Bandet bestod av Jon Pål Inderberg , 
barytonsaksofon, Rob Waring, vibrafon, Jari Bakken, gitar, Terje Gewelt, bass og  Espen 
Ruud på trommer. 
Det var en vakker konsert vi fikk høre denne kvelden. Repertoaret var i hovedsak hentet fra 
CD’en ”Melancholy Delight” fra 2007. Erfarne musikere ga oss en flott opplevelse og fikk 
god kontakt med publikum. Konserten var årets Vinterjazz-arrangement.  
Pressen glimret med sitt fravær. 
  
 
11.mars var det duket for Mathias Eick Quintet på Huset. Bandet bestod av Mathias Eick 
trompet, Andreas Ulvo, piano, Torstein Lofthus, trommer, Gard Nilssen, trommer,  
Audun Erlien, bass. Anders Aasebøe kjørte lyden.  
Etter å ha startet sin lanseringsturné for den nye plata ”Skala” i Oslo, var Hadeland neste  
stopp på programmet. En konsert vi hadde gledet oss til lenge, og forventningene ble 
innfridd til gagns. Vi fikk høre en flott konsert, suggererende, lett ”spiselig” og hørbar. 
Eick med sin runde og varme tone i trompeten og med to trommeslagere som spilte  
meget godt synkronisert. Fem glitrende musikere som lekent pendler mellom jazz, rock 
og  blues. Flott omtale av konserten i pressen etterpå. 
 
1. april ble et hyggelig gjenhør med Hæljeswingen storband  på Huset med dirigent Jarle 
Storløkken og gjestesolist Torbjørn Raae på gitar. 
Hæljeswingen storband har gjestet klubben flere ganger med forskjellige prosjekter.  
Denne kvelden var viet gitaristen John Scofield, og vi fikk høre et knippe låter arrangert  
av kveldens dirigent Jarle Storløkken. Bandet blir bare bedre og bedre, ytterst samspilte og 
med mange gode enkeltprestasjoner. Det er umulig å ikke nevne gitaristen Torbjørn Raae, 
som fikk en framtredende rolle i dette repertoaret. 
Det ble en kjempekonsert, og vi synes det er stas å ha et så proft storband på bygda. 
Flott omtale av konserten i Hadeland ved Tore. 
 
6.mai var det igjen duket for Lokalkveld på Huset. Vi hadde innslag med Karteswingen, 
utøvere fra Brandbu skolekorps, Mette Leira Asprusten, Nos Alter og ESTrio 
Kvelden startet med koret Kartesvingen med dirigent Sissel Djupvik. De ble  

 1 



akkompagnert av Arnstein Sørumsbrænden på trekkspill, Ole Kristian Egge på 
tuba og Gaute Øvrebotten på flygel. Vi fikk blant annet høre smakebiter fra deres kommende 
konsert med Geir Lystrup. Deretter høstet de stor applaus. 
Kveldens første rene instrumentale innslag stod sekstetten Ingeborg Ulset, Steffen 
Ødegård, Oscar Hvalstad Nilsen, Karoline Nysveen, Karoline Dahl og Ingrid 
Hvattum for. De fikk det til å swinge, og så ut til å trives godt på scenen. 
Siste innslag før pause stod Mette Leira Asperusten for. Alene med stemme 
og flygel framførte hun egne låter og avsluttet med talentiadesignaturen ”Distance”. 
Velfortjent trampeklapp fra publikum. 
Neste kor på scenen var Nos Alter, som tross for trang scene og varme holdt  
humøret oppe og hadde en morsom versjon av Postgirobyggets ”En solskinnsdag”. 
Etter mye strev for å få tak i en innelåst kontrabass, kom gruppa ESTrio på scenen som 
kveldens siste innslag, Gruppa bestod av Sjur Vidar Lilleås, trommer, Theodor Peterson, bass 
og Einar Pettersen Grønbekk på gitar. Etter å ha spilt sammen kun et halvt år, presenterte de 
egenproduserte låter og høstet stor applaus fra publikum. 
Det ble en vellykket kveld med variert program, ledet av kveldens konferansier Kristin. 
                               
 
 
Årets Midtsommerjazz ble avholdt på Huset lørdag 18.juni med det lokale bandet The 
Douglas Group bestående av Adam Douglas, gitar og vokal, Per Øystein Erstad, bass, 
Jon Reidar Furulund, trommer og Iver Olav Erstad, tangenter. 
På grunn av værprognosen samme dag ble konserten flyttet fra Café Oscar II til  Huset. Det 
viste seg å være et godt valg. Mange fant veien dit og fikk  en forrykende konsert med heftig 
blues, soul, gospel og funk. Adam Douglas med sin særegne stemme bidro til at kvelden ble 
en stor opplevelse for de frammøtte. 
Trampeklapp og stående applaus førte til ekstranummer. En herlig kveld i bluesen og 
soulmusikkens tegn. Det var strålende presseomtaler i ettertid. 
 
Høstprogrammet startet med Sensommerjazz på Café Oscar II fredag 13. august med den 
internasjonale gruppa Chirika. Bandet bestod av Sergio Gonzales, perkusjon, Lorenzo 
Nadocci ,  piano, Gerardo Orrego, bass, Bjørn Husom, trompet, Øyvind Gravdal, 
saksofon og Antonio Tomer på trommer. 
En litt kjølig augustkveld ved fjorden ble en varmende opplevelse med kveldens band 
bestående av seks glade musikanter.   
Det var en kald, ”norsk” sommerkveld, og mindre folk enn forventet. Bandet gjorde en tapper 
innsats for å gi litt latinovarme til et småhutrende publikum. Det var mye energi og 
spilleglede. 
 
Fredag 23. september var det duket for klubbkonsert med Majken Swing Society og Bodil  
Niska. Gruppa bestod av Majken Christiansen, vokal, Bodil Niska, tenorsaksofon,  Frode 
 Kjekstad, gitar, Ove A. Billington, piano, Stig Hvalryg, kontrabass og Torstein 
 Ellingsen på trommer.                           
 Det ble en morsom og underholdende konsert med to dyktige damer som har vært med i 
 gamet  lenge. Det er sjelden vi opplever så god kontakt mellom publikum og artister. Majken 
og Bodil kommuniserte godt med hverandre og med publikum, og høstet både latter og 
applaus.  
 
14. oktober var det  klubbkveld  med besøk av gruppa Elephant9.  
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Trioen bestod av Ståle Storløkken, tangenter, Nicolai Eilertsen, bass og Torstein Lofthus 
på trommer.                                
Elephant9 tok publikum med storm og presenterte en type jazz som tøyde jazzbegrepet 
ganske mye for enkelte denne kvelden. Konserten startet med dempede toner, tiltok i styrke 
og eksploderte i et crescendo av rytmer og lyd.  Et fantastisk liveband med stor energi og 
kreativitet. Lydnivået var til tider vel høyt. Det ble i etterkant bestemt å ha ørepropper 
tilgjengelig.   
 
18. november fikk vi  et hyggelig gjenhør med  The Real Thing. Bandet bestod av Torstein 
Ellingsen, trommer, Dave Edge, sax/fløyte, Palle Wagnberg, Hammond B3 og Staffan 
William-Olsson på gitar. 
  
Gruppa er i gang igjen med Dave Edge på saksofon og Torstein Ellingsen tilbake bak 
trommene. Bandet spilte blant annet låter fra sitt nye album ”Back on track”. 
De har sin særegne sound, og den fungerer fremdeles. Det var en fin konsertkveld med god 
stemning. 
 
Årets siste konsert ble avholdt lørdag 3.desember på Huset med Lucid Tunes. 
Trioen bestod av Einar Pettersen Grønbekk, gitar, Theodor Peterson, bass og Sjur Vidar 
Lilleås på trommer.  
Det delvis lokale bandet Lucid Tunes gjorde suksess med sin blanding av jazz og rock.  
Konserten var slipp-konsert for bandets første CD ”Orange Light”. Tre unge musikere med 
fremtiden foran seg var fornøyde etter konserten, og det var også publikum. 
Flotte omtaler i avisene i etterkant.  
 
 
Vi har i denne perioden avholdt 11 konserter: 10 på Huset, 1 på Café Oscar II.  
Som tidligere har klubben søkt å sette sammen et konsertprogram som favner ulike 
jazzsjangre. Jazzscenen på Brandbu har i 2011 presentert både de store navnene så vel som 
introdusert mer ukjente musikere. 
 
Vi er fremdeles meget godt fornøyd med vår tilværelse på Huset. Vi har lagringsplass til 
lydutstyr og diverse. Mer bruk av lokalene krever godt samarbeid med andre arrangører. 
Vi har kjøpt og fått på plass en ny lysrigg med økonomisk støtte fra kulturkontoret for Gran 
og Lunner. Nye spesiallagede høytalerfester er montert i taket.  
Det er anskaffet en bærbar PC til bruk for blant annet medlemsregister. Kjell Erik har laget en 
database for medlemshåndtering i klubben.  
Vi samarbeider fremdeles godt under våre arrangementer med Lung som driver kafélokalene 
på Huset. 
 
Klubbens hjemmeside oppdateres jevnlig. Kjell Erik har vært webredaktør og gjort en 
kjempejobb. Klubben har en egen side på Facebook. Alle arrangementer annonseres i 
lokalpressen. 
 
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 underskuddsgaranti til alle våre 
konserter. 
Vi får også en liten inntekt fra Grasrotandelen til Norsk tipping.  
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Knut representerte klubben på klubbmøte i Østnorsk Jazzsenter i Oslo 5.februar og 
Landsmøte i Norsk Jazzforum i Arendal 6.-8. mai. Her ble Leif Mangerud  valgt til leder av 
Kontrollkomiteen. Grethe har innehatt vervet som møtende vara i styret i Østnorsk Jazzsenter.   
Hadeland Jazzforum bidro under ”Vigga-elvelangs” 22. september med stand utenfor Huset.  
Ved hjelp av prosjektor fikk publikum programoversikt vist på biltilhenger, flyers ble delt ut 
og Øyvind og Trond bidro med flott gitarmusikk. Et meget vellykket arrangement hvor 
klubben fikk markedsført seg på en positiv måte. 
. 
Medlemstallet desember 2011: 153 
  
Det har i perioden blitt avholdt 9 styremøter og årsmøte. 
Styret har bestått av: 
Leder: Knut Linstad Jaren 
Kasserer                     Hans Johan Strømnes Lunner 
Nestleder/Sekretær Kristin Svads Amundsen Gran 
Søknadsansvarlig/medl.register Grethe Johnsrud Gran 
Booking Øyvind Larsen Gran 
Pressekontakt/webredaktør Kjell Erik Rønning Gran 
PA-ansvarlig Gunnar Aarset Roa 
Teknisk stab Geir Nysveen Brandbu 
 Varamedlemmer                                               Trond Lysenstøen                            Lunner 
 Asgeir Lilleås Brandbu 
 Tore Pettersen Brandbu 
Revisorer Kolbjørn Dehli Gran 
 Leif Mangerud Brandbu 
Valgkomité Nils Erik Strømnes Brandbu 
 Peder Løvstuhagen Brandbu 
 
 
 
 
 
 

For styret i Hadeland Jazzforum 
 

Kristin Svads Amundsen 
sekretær 
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