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ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.01.09 - 31.12.09 

 
Jazzåret startet 9. januar med fulle hus og stor stemning. Vi fikk et gjenhør med 
bluesgitaristen Kirk ”Eli” Fletcher fra Los Angeles, i samspill med Michael Landau og 
lokale musikere. Bandet bestod av Jon Reidar Furulund på trommer, Per Øystein Erstad, 

bass, og Iver Olav Erstad på Hammond B3.  
To av verdens beste gitarister kom til Brandbu og holdt konsert på Huset sammen med lokale 
musikere. En konsert alle gitarelskere hadde sett fram til i lang tid. Michael Landau har 
gjennom snart 30 år vært en av de ledende gitarister i USA. Han er bl.a. fast gitarist for James 
Taylor og har jobbet med Joni Mitchell, Pink Floyd og Miles Davis. Dette ble en 
konsertopplevelse av de helt sjeldne. Våre lokale helter spilte opp mot sitt aller beste, og det 
var moro å se samspillet mellom gitaristene og backingbandet. På grunn av stor oppslutning 
ble det arrangert dobbeltkonsert med fullt hus på første og nesten like mange på konsert 
nummer to. Et vellykket og godt planlagt arrangement. Flott innsats av styret som både taklet 
medlemskortskriving og salg av billetter til begge konsertene. 
 
23. januar fikk vi igjen besøk av vibrafonisten Karl Ivar Refset og hans musikerkollegaer 
med base i Berlin. Bandet Transit Room bestod foruten Refset av Tobias Bachaus 

(Tyskland), trommer, Andreas Waelti(Sveits),bass, Pierre Borel(Frankrike), altsaksofon 
og altklarinett, Samuel Halscheidt(Tyskland), gitar og André Roligheten på saksofon.  
Vi fikk høre et internasjonalt band som spilte originalkomposisjoner med maksimal 
improvisasjon. Teknisk meget dyktige musikere som både var morsomme å se og å høre på. 
Spennende musikk. Noe avansert og fremmed for enkelte av de forholdsvis få fremmøtte.  
 
Fredag 6.mars var det duket for Tangos, Ballads and More på Huset. Bandet bestod av 
Steinar Raknes, bass, Ola Kvernberg, fiolin, Jon Pål Indreberg, saksofon og Håkon 

Mjåset-Johansen på trommer.  
Tangos, Ballads and More er bassisten Steinar Raknes’ nye prosjekt med sterk påvirkning av 
latinamerikansk musikk og norsk folkemusikk. Vi fikk høre inspirerende jazz, myk og 
melodiøs, men samtidig kraftfull og energisk. Flott samspill, med Indrebergs særpregede låt i 
saksofonen. Han var utrolig nok på besøk på klubben for første gang! Steinar Raknes 
imponerte ikke bare som musiker men også som en dyktig låtskriver. Det ble et meget bra 
platesalg denne kvelden takket være musikernes tilstedeværelse blant publikum. Meget 
hyggelige musikere og god stemning hele kvelden. 
 
Fredag 24. april fikk vi oppleve en konsertperle av de sjeldne på Hadeland med engelske 
/eil Cowley Trio. Bandet bestod av /eil Cowley (flygel), Richard Sadler(bass) og Evan 

Jenkins (trommer). Neil Cowley spiller vanligvis på de store scenene i verden. Denne 
kvelden var de på Brandbu og gav publikum en stor opplevelse. De spilte med en lekenhet 
som få gjør etter med variasjon mellom raske og rolige toner, og tydelig inspirert av ulike 
musikksjangere. Melodiøst og vakkert, og med stort engasjement som fikk det til å gnistre på 
scenen. Litt ut i andre sett skjedde det som sjelden skjer. Cowley spilte så intenst at en 
flygelstreng røk tvers av! Bandet gav verbal blomst til jazzpublikummet på Hadeland som 
visstnok var mye bedre enn på Nasjonal jazzscene kvelden før. At kun ca.30 personer møter 
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på en slik konsert viser allikevel at Hadeland ikke er landets jazzhovedstad. Men de som var 
tilstede fikk en storslått jazzopplevelse. Det var flotte omtaler i lokalpressen. 
 
Fredag 15.mai var det igjen duket for Lokalkveld på Huset. Vi hadde innslag fra Hadeland 

Kulturskole, Tumbleweed, Styrebandet og Tough Daddy. 
Tre unge musikere fra Kulturskolen innledet lokalkvelden hver for seg med sunn nervøsitet og 
stort mot. Variabelt, men bra! De hadde god backing fra medlemmer av Styrebandet. Før det 
første bandet gikk på scenen kom kveldens overraskelse: utdeling av talentprisen fra 
Sparebank 1 v/juryleder Else Hellum. Sjur Lilleås ble den lykkelige mottaker av 25000kr. 
Lilleås var selv del av neste innslag som var bandet Tumbleweed fra Gjøvik/Toten/Hadeland. 
Unge, drivende dyktige folk fra musikklinja på Gjøvik med egenkomponerte låter. ”Skit-bra” 
var en av karakteristikkene. Deretter entret Styrebandet sin egen scene og satte publikum 
tilbake noen tiår med stor suksess. Glimrende solospill og munter kommunikasjon både blant 
musikere og med publikum. Kveldens siste på programmet var Tough Daddy. En blåserekke 
med usedvanlig trøkk og en tubaist av dimensjoner. Stilfulle og samspilte! Det ble helt tilslutt 
invitert til uannonsert jam, men folk hadde begynt å trekke ut av lokalene og det hele ble litt 
halvhjertet. Allikevel så viste lokalkvelden seg nok en gang å være et arrangement som favner 
vidt og som gir klubben positiv oppmerksomhet, også fra folk som vanligvis ikke renner ned 
dørene. 
 
Årets Midtsommerjazz ble avholdt på Café Oscar II lørdag 13.juni med Ytre Suløens Jazz-

ensemble og Tricia Boutté. Bandet bestod av Morten Gunnar Larsen, piano, Einar Aarø, 

banjo, Kåre /ymark jr. trompet, David Gald, tuba, Ottar Andersen, trommer, Jan Inge 

Melsæter, trombone og Jens Arne Molvær, klarinett. 
Med værgudene på vår side ble det en grei konsert med god stemning, og med et lydhørt og 
godt voksent publikum. Tricia Boutté sang flott og flørtet med publikum. Bandet hadde 
kjempesuksess i Vassenden i forkant hvor publikum storkoste seg. Fin PR for folkelig jazz. 
Honoraret ble delt mellom Handelsstanden og klubben, da det var i overkant høyt for en 
klubbkonsert. Konserten medførte mye jobbing og uforutsette ting skjedde. Blant annet måtte 
et piano skaffes til konserten på Oscar selv om el-piano fungerte strålende på Gran.  
 
Høstprogrammet startet der vårprogrammet sluttet, med Sensommerjazz på Café Oscar II 
fredag 7. august, Denne gang med Greasy Gravy som bestod  av Rune Endal, bass, Espen 

Liland, gitar, Tom Erik Holmlund, vokal, Iver Olav Erstad, Hammond B3, Jon Reidar 

Furulund, trommer, Kasper Værnes, saksofon og Thomas Petersen, trompet. Værgudene 
var nok en gang på vår side. Vi fikk høre et band som virkelig leverte varene og spilte 
fengende flott blues. Det ble ekstra trøkk med to blåsere i tillegg. Musikk som passer perfekt 
for utekonsert på Oscar. Det var stor stemning, men bandet kan med fordel flørte enda mer 
med publikum og ikke minst ta det obligatoriske ekstranummeret. 
Lydmessig var det meget bra på delvis lånt anlegg. Jonas Brenli fotograferte under hele 
konserten og bildene kom på hjemmesiden vår. Nok en gang var samarbeidet med  
Café Oscar II strålende, med dekking av matutgifter og halv annonse. 
 
4. september var det igjen klubbkveld på Huset. Vi fikk et hyggelig gjenhør med den 
kritikerroste saksofonisten og komponisten Frøy Aagre. Sammen med de dyktige musikerne 
Audun Ellingsen, bass, Andreas Ulvo, flygel og Freddy Wike, trommer ble det en vakker 
og stemningsfull konsert. Frøy Aagre er kjent for å spille med en stille klarhet, og en ren og 
mettet tone som beveger lytterne sterkt. Konserten ble neddempet og stille, godt for sjela, men 
litt lite variert. Musikerne var godt fornøyde og likte å spille på Hadeland igjen. God stemning 
i salen tross få publikummere. Suset fra lufteanlegget ødela helhetsinntrykket noe. 
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Fredag 25. september hadde vi igjen besøk av gitaristen Staffan William-Olsson og hans 
Blue Sonic Fuel. Medmusikere var Jørn Øyen, tangenter, Marius Reksjø, bass og Andreas 

Bye, trommer. Staffan var i storform, briljant på gitaren, og også Jørn Øyen imponerte med 
sine soloer. Vi fikk høre " gammeldags jazzrock” med trøkk og distinksjon. Bandet viste stor 
spilleglede og god kommunikasjon.Dessverre var det lite folk og pressen uteble. 
 
Fredag 16. oktober var det Jazz på Prøysenmål på Huset. Vi fikk høre Anne Lande, vokal, 
Per Husby, flygel, Konrad Kaspersen, bass og Ole Andre Elveland, tenorsax. 
Det ble en forestilling med blanding av lyrikk og musikk. Musikalsk spredte konserten seg fra 
portugisisk samba, via Prøysen til selvskrevne tekster. Samtlige utenlandske tekster var 
oversatt til hedemarksdialekt. En pen og hyggelig konsert uten de store overraskelser, men en 
behagelig pustepause i høstmørket. Musikerne skapte god atmosfære og ble møtt av et lydhørt 
publikum. 
 
Høstens bluesaften ble avholdt på Huset onsdag 28. oktober med Kirk Fletcher Band feat. 

Adam Douglas. Bandet bestod i tillegg av Iver Olav Erstad, Hammond B3, Per Øystein 

Erstad, bass og Jon Reidar Furulund på trommer. Vi fikk igjen høre en flott konsert med 
fenomenalt spill av Kirk Fletcher. Etter sigende den beste av de tre han har gjort på Huset. 
Musikalsk mer variert enn tidligere takket være vokalisten Adam Douglas som sang utrolig 
bra. Det ble gjort liveopptak av konserten av elever på medialinjen ved Hadeland 
videregående skole avd. Roa.  
 
Fredag 20. november var det klart for Johanna Demker and the Dandies. Bandet bestod av 
Johanna Demker, vokal/gitar, /ils Erik Strømnes, gitar, Trond Lysenstøen, bass, Vidar 

Løvstad, gitarer og Jon Reidar Furulund på trommer. 
Bandet bød det mer jazzvante publikum på country, pop og rock. Vi fikk høre 
egenkomponerte låter både fra det nyeste albumet og tidligere utgivelser. Konserten tok seg 
opp etter hvert, og etter pausen bød Demker og band på fortolkninger av andre kjente artister. 
”Going back to Georgia” i duett med Nils Erik Strømnes var et høydepunkt. Demker er en 
dyktig låtskriver med en flott stemme som hadde fortjent et større publikum. De som var til 
stede koste seg og klappet fram bandet til to ekstranummer. 
 
Årets siste konsert ble avholdt 4.desember på Huset med Brazz Brothers. 

Bandet bestod av Jarle Førde, trompet/flygelhorn, Runar Tafjord, horn, Stein Erik 

Tafjord, tuba, Jan Magne Førde, trompet/flygelhorn, Helge Førde, trombone, og Kenneth 
Ekornes på trommer. 
 Det ble en humørfylt kveld med de sjarmerende karene i Brazz Brothers. Mange artige 
historier, mye latter, lekent og kreativt, og ikke minst musikk av ypperste kvalitet. Gode 
musikere som behersker sine instrumenter til fulle. Det noe forutsigbare repertoaret fikk en ny 
vri med Ekornes på trommer. Etter pausen ble vi invitert inn i et  afrikansk eventyr med 
savannelyder og flerstemt sang. Bandet hadde publikum i sin hule hånd fra første stund. 
 
Vi har i denne perioden avholdt 13 konserter, 11 på Huset, 2 på Café Oscar II.  
 
Vi er fremdeles meget godt fornøyd med vår tilværelse på Huset. Vi har god lagringsplass til 
lydutstyr og diverse. Det er avholdt dugnad med diverse rydding. Det har vært prøvekjøring 
av nye høytalere. Dette har gitt lettere innsyn til scenen, bedre lydbilde og jevnere lyd. Nye 
innkjøp dette året: Vi har bestemt å kjøpe to nye høytalere nå, og to senere. 
Vi har også kjøpt to små mikrofon-stativer til å sette på forsterkerne. 



 4 

Nye T-skjorter med logo er laget og selges på konsertene våre. 
Vi samarbeider godt under våre arrangementer med Lung som driver kafélokalene på Huset. 
 
Klubbens hjemmeside er oppdatert til enhver tid. Web-komitéen består av Kjell Erik, Øyvind 
og Geir. Kjell Erik er webredaktør og gjør en kjempejobb. Det er stadig forbedringer, bl.a 
egen ny link til klubbhistorikk og presentasjon av utstyret vårt. I tillegg har klubben også en 
gruppe på Facebook. 
Driften av klubben er avhengig av at vi benytter de støtteordninger som finnes. 
Vi har i år fått støtte fra /orsk Kulturråd, Østnorsk Jazzsenter, Sparebank 1 Gran.   
Gran kommune stiller underskuddsgaranti til alle våre konserter. 
Ny ”inntektskilde” i 2009 er Grasrotandelen til Norsk tipping.  
Knut og Kristin representerte klubben på Landsmøtet i Norsk Jazzforum i Trondheim 25. og 
26.april. Grethe og Knut deltok på arrangørsamling i Asker 26.og 27. september i regi av 
 Østnorsk jazzsenter. 
Medlemstallet desember 2009: 237  
Det har i perioden blitt avholdt 12 styremøter og et årsmøte. 
Styret har bestått av: 
Leder: Knut Linstad Jaren 
Kasserer                     Hans Johan Strømnes Lunner 
Nestleder/Sekretær Kristin Svads Amundsen Gran 
Søknadsansvarlig/medl.register Kari Henriksen Gran 
Booking Øyvind Larsen Gran 
Pressekontakt Kjell Erik Rønning Gran 
PA-ansvarlig Gunnar Aarset Roa 
Teknisk stab Geir Nysveen Brandbu 
 Varamedlemmer                                               Trond Lysenstøen                            Lunner
 Grethe Johnsrud Gran 
 Asgeir Lilleås Brandbu 
Revisorer Kolbjørn Dehli Gran 
 Bjørn Tollaas Brandbu 
Valgkomité Nils Erik Strømnes Roa 
 Peder Løvstuhagen Brandbu 
 

For styret i Hadeland Jazzforum 
 

Kristin Svads Amundsen 
sekretær 

 


