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Hadeland bluesklubb tror de 
har kommet til Gran for å bli. 
Lørdag hadde de sitt første 
arrangement på Haugli Pub. 
John Erik ThorbJørnsEn
jet@hadeland.net l 991 54 048

GRAN: Helgens konsert med Malvina Band 
fra Oslo på Haugli pub trakk flere folk enn 
de fleste konsertene Hadeland Bluesklubb 
har hatt i Brandbu. Etter flere forestillinger 
med magert publikum i Brandbu har klub-
ben bestemt seg for å satse på Gran. 

– Vi har booket flere konserter her. Først 
her på Haugli, og deretter blir det minst tre 
konserter på Lidskjalv. Fordelene med sist-
nevnte lokale er at vi kan søke om ambu-
lerende skjenkebevilling selv, og sitte igjen 
med mer av omsetningen, sier leder Terje 
Stømer. 

Han mener Gran har flere muligheter, og 
at det er lettere å trekke folk til et arrange-
ment her. 

– Vi er en klubb for hele Hadeland, og 
Gran blir mer sentralt enn Brandbu. Sånn 
er det bare. Her er det også togforbindelse, 
forteller Stømer. 

Videre denne høsten blir det først Hen-
nessy Bluesband på Lidskjalv 26. oktober. 
Så tar klubben en avstikker til Hadeland 
gjestegård i jula, før de vender tilbake til 
Lidskjalv 22. februar. 

– I romjula blir det som vanlig biff og 
blues på gjestegården. Det er et arrange-
ment som alltid er fullt. I februar arrangeres 
det noe vi kaller Blues aid, der bandet Fett 
Nok stiller gratis for at vi skal få litt inntek-
ter til klubben. 12. april blir det konsert med 
Totenbandet 9 fingers på Lidskjalv. 

– Jeg er fornøyd med programmet fram-
over. Så får vi håpe publikum finner oss på 
Gran, sier Stømer. 

Satser på en ny bluesæra i Gran

FLYTTET: Hadeland Bluesklubb har flyttet til Gran. Det tror kasserer Unni Aalmo og leder Terje Stømer kan gi flere gjester på arrangemen-
tene. 

Tilrop og ufrivillig  
rykking i både armer 
og bein var en fram-
tredende faktor under 
konserten med jazz-
rockgruppa Babylon 
Brothers på Huset  
fredag kveld. 

BRANDBU: Med fire musikere 
som øste av sitt overskudd ble 
publikum med på en tidsreise 
tilbake til 70- og 80-åra, da jazz-
rocken hadde sin storhetstid.

Vi følte nærværet av The 
Crusaders, Spyro Gyra, Lava, 

George Benson og Mezzoforte, 
stødig ledet av supergitaristen 
Staffan William-Olsson, som 
mange kanskje helst forbinder 
med The Real Thing, selv om 
han både har bakgrunn som 
hardrocker (Sons of Angels) 
og som leder av ministorbandet 
Sharp 9 og en rekke andre kon-
stellasjoner. 

De rutinerte musikerne Tom 
Erik Antonsen (bass) og Frode 
Mangen (tangentinstrumenter) 
leverte så det holdt, men det er 
ikke til å komme bort fra at Erik 
Smith gjorde et ekstra inntrykk 
med et helt rått driv, samtidig 
som hans lek med trommestik-
kene til tider kunne minne om 

en av norsk jazz’ store tromme-
slagere – Espen Rud.

Når vi samtidig opplevde en 
William-Olsson i storslag der ak-
kordene kom i hundre og hvor 
riffene innimellom var så rocka 
at til og med den godt voksne 
delen av publikum flere ganger 
var halvveis oppe av stolen, ble 
dette en opplevelse av de sjeld-
ne.

En stor honnør til styret i Ha-
deland Jazzforum som gang på 
gang sørger for store musikkopp-
levelser i vårt distrikt.

Innsendt av 
Øystein Gjertsen

Festaften på Huset

BABYLoN BRoThERs: Fra venstre: Staffan William-Olsson, Erik 
Smith, Tom Erik Antonsen og Frode Mangen.  
� Foto:�Tore�Pettersen/Hadeland�Jazzforum

Duoen Per og Otto 
spiller opp på Lidskjalv 
i dag, når «Svingom'n» 
markerer 20 år.
Jørn haakEnsTad
jh@hadeland.net l 979 84 367

GRAN: Høsten 1993 startet «man-
dagsdansen» opp som en aktivi-
tet i Storstua på Marka, i regi av 
aktivitørene i Gran kommune, og 
med danseringen i Moen som 
støttespillere. Kjell Vestland og 
Rolf Amundsen sørget for musi-
kalsk følge den første tida.

Tilbudet slo godt an, og mange 
danset og koste seg på mandags-

kveldene. Etter hvert ble det 
dans hver 14. dag, da «mandags-
dansen» flyttet til Granvang. Gran 
frivilligsentral overtok ansvaret 
for dansetilbudet i 1998, og ni lag 
og foreninger byttet på som vert-
skap i Brandbu og Gran.

De siste årene har Lidskjalv 
vært lokalet der danseglade i 
«Svingom'n» har møttes, og fort-
satt er det de frivillige som har 
vært drivkreftene for å holde til-
budet i gang.

I dag markeres 20 år, og duoen 
Per og Otto får æren av å tone-
følge dansetrinnene. Den drevne 
duoen Per Johansen og Otto Gus-
tavsen sørger for dansemusikk, 
sammen med Hadeland trekk-

spillklubb, som har vært med 
siden «mandagsdansen» startet 
i 1993.

Johansen og Gustavsen har 
mer enn 100 år bak seg, til 
sammen vel å merke, som musi-
kalske underholdere til dans.

«Lidskjalvs venner» og Gran 
seniordans er vertskap i kveld 
og ønsker velkommen til en svin-
gende og hyggelig jubileumsmar-
kering.

sPILLER: Otto Gustavsen  
(til venstre) og Per Johansen  

spiller på Lidskjalv i kveld.  
Arkivfoto: Håkon Grymyr

20 år med danseglede


