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Bare en liten påminnelse til alle de som 
ikke husker det, og vi er vel nesten alle i 
den båten… I 1979 fant noen ungdommer 
ut at man skulle etablere en jazzklubb etter 
at det hadde vært rimelig ustabilt gjennom 
50-, 60- og I. Lars Martin Myhre, Ingrid Kam-
fjord, Tom Andrey, Øivind Kr. Røed, Reidar 
Stensvold og Gunnar Øgrey var blant ini-
tiativtakerne, og Reidar Mathisen ble valgt 
til første formann på stiftelsesmøtet 2. ok-
tober. 50 entusijazzter var til stede. Det 
første punktet i protokollen var følgende: 
1) Tønsberg Jazzklubbs historie v/Lars Mar-
tin Myhre. Altså en oppsummering av det 
som så langt hadde skjedd i Tønsberg. Som 
punkt 2 kom det evige, alltid aktuelle spørs-
målet: «Diskusjon rundt temaet lokale». Der 
– «rundt temaet lokale» - er vi fortsatt etter 
alle disse år. Kulturhus etter kulturhus har 
blitt bygd, Nøtterøy, Oseberg og Støperiet, 
uten noen egnet scene for den virksomhe-
ten Urijazz står for – en fast scene med ca. 
150 publikumsplasser. Mange av de nevnte 
personene over er jo kjent for lang og tro 
tjeneste for Urijazz. Byen hadde tidligere 
sett klubber som Tønsberg Jazzklubb (1954-
56), Tønsberg Jazz Society (1958-64), Jazz 
& Poetry (1967-69) og Tønsberg Jazzklubb 
igjen (1974-78). Sporadiske tilløp, må man 
kunne si, mens Urijazz nå har holdt regel-
messig, høy og meget anerkjent aktivitet 
i 39 år. Se faksimilen her med tekst fra et 
innlegg i Tønsbergs Blad fra 8. oktober, som 
avsluttes slik: «Det er å tro og håpe at jazzen 
har komme til distriktet for å bli.» 
De var jo rent synske disse ungdommene 
våre fra 40 år tilbake, sett på bakgrunn av 
jazzens datidige historie i byen. Og klubben 
fikk navnet «Urijazz, jazzklubb for Tønsberg 
regionen» den 11. oktober på det andre 
styre møtet. Et svært godt navn og en for-
utseende utvidelse av kommunegrensa for 
en smal sjanger som jazz. Det viser med-
lemmenes adresser i dag. Som du skjønner 
bare av disse få linjene, var det en eksem-
plarisk orden i denne første tida, hvilket vi 
takker for i dag.
Dersom du har innspill, historier, bilder eller 
annet relatert til klubbens eller Tønsbergjaz-
zens historie, så ta kontakt med oss. Dersom 

noen ønsker å bidra til gjennomføringen 
av jubileumsåret 2019, så ta gjerne kontakt 
om det også – vi trenger alltid en hånd og/
eller et hode. Vi har en strålende medarbei-
derstab nå, men når arrangementene blir 
så mange trenger vi litt påfyll. Styret legger 
opp til et jubileumsprogram som skal vare 
hele året, med presentasjon av unge utø-
vere, regionale utøvere, sentrale nasjonale 
musikere og noen internasjonale godbiter. 
Lista er lang og utvelgelsen desto vanske-
ligere.

Men før 2019 kommer høsten 2018. Som 
den samarbeidspartner vi ønsker å være, 
har lista over arrangementer denne høs-
ten blitt lengre enn noen gang. Fra tidligere 
er samarbeid med Nonfigurativ Musikk, 
 Nøtterøy og Færder bibliotek, Nøtterøy 
kultur hus og Thesbiteateret etablert, denne 
høsten kommer i tillegg ikke mindre enn en 
festival (Musikk i Sentrum) og tre konserter 
på Standard Café. For å ta det siste først. 
Saksofonist og tidligere leder i Urijazz, Stei-
nar Brenna, ønsker å etablere noen kvelder 
med musikk basert på «The Great American 
Songbook», med andre ord såkalte «stan-
dardlåter». Det er mulig for andre musikere 
å sitte inn, også kalt jamsession. Det måtte 
vi jo si ja til, og det er spennende å få til en 
sånn åpen scene. Festivalen «Musikk i Sen-
trum» er etablert av Tønsberg kommune 
basert på fylkeskommunale midler etter 
Vestfoldfestspillene og skal presentere både 
klassisk musikk og jazz. Urijazz har vært re-
presentert i programarbeidet med leder Rolf 
S. Grundesen, og det blir 3 jazzkonserter på 
lørdag 22. september, ved siden av innslag 

URIJAZZ FYLLER 40 ÅR I 2019 – BRAVISSIMO!
også på åpnings- og avslutningskonsertene. 
Samarbeidet med Thesbiteateret fortsetter, 
etter siste høsts store suksess med kon-
sertene basert på Leonard Cohens tekster 
og musikk i Papirhuset. Det nye prosjektet 
i  Papirhuset blir «Den norske Sangboka». 
Geirr Johnson, Knerten Kamfjord og Frank 
Lie er ansvarlige også i år for utvalg av låter, 
tilrettelegging og musikkarrangement, og 
det blir det samme ensemblet som på Co-
hen. Er vi klare også for våre egne, musikal-
ske røtter?
Høstsesongen åpnes med konsertversjo-
nen av Cohen-forestillingen lørdag 25. au-
gust, denne gang i Støperiet. Utover dette 
bør programmet gi noe for enhver smak. 
Det blir konserter på hele 6 ulike scener, og 
det spenner over en rekke stilarter knyttet 
til jazz/improvisasjonsmusikk/folkemusikk. 
I vinter kom det et par kommentarer på at 
det var få kvinner på programmet vårt. Dette 
vil alltid variere noe fra sesong til sesong, 
men vi prøver selvsagt å presentere sen-
trale kvinnelige utøvere. Denne høsten vi-
ser det. Et moment i denne forbindelsen er 
imidlertid at det finnes langt færre profilerte 
kvinnelige enn mannlige jazzutøvere, og en 
stor mengde av dem er dessuten vokalister. 
Kristin Asbjørnsen er tilbake hos Urijazz, 
og folke sangeren Eli Storbekken kommer 
med et fantastisk knippe musikere – begge 
konsertene i Tønsberg og Færder Bibliotek. 
Seinere får vi høre saksofonistene Christina 
Dahl og Signe Emmeluth, og gitaristen Odd-
run Lilja Jonsdottir. Bernd Reiter kommer 
tilbake med sin USA-kvartett, denne gang 
med nysluppet album fra forrige turné, og 
vår flotte saksofonist Petter Wettre som 
gjest. To markante, viktige og inter nasjonalt 
anerkjente engelske saksofonister skal vi 
også få stifte bekjentskap med, John Sur-
man og John Butcher, som begge høres 
med sine respektive kvartetter. Noen nevnt, 
ingen glemt!
Takk for oppmerksomheten,  
håper vi ses – ofte!

Rolf S. Grundesen
Leder

BILLETTSALG 
Vi har forhåndssalg til alle konserter. De 
fleste på www.hoopla.no. Du finner direkte 
lenke ved de respektive konsertene på 
www.urijazz.no

UNGDOMSMEDLEMSKAPET  
til kr 100 gir adgang til alle Urjazz sine kon-
serter, med noen unntak. Det gjelder for 
ungdom t.o.m. fylte 24 år i det året med-
lemskapet tegnes.

KLOKKESLETTENE I PROGRAMMET ER 
KONSERTSTART.

MER INFORMASJON OM KONSERTENE, 
URIJAZZ OG MEDLEMSKAP:  
www.urijazz.no

VINYLKLUBBEN • BRYGGERHUSET  
SVEND FOYNS ARBEIDERBOLIGER 
28. AUG • 25. SEPT • 30. OKT • 27. NOV 
ALLE KVELDER KL 19:00. VELKOMMEN!

VÅ R E  S A M A R B E I D S PA R T N E R E  O G 
S TØT T E S P I L L E R E

TAKK TIL

NORSK KULTURRÅD

NORSK JAZZFORUM

ØSTNORSK JAZZSENTER

MUSIKKUTSTYRSORDNINGEN

TØNSBERG KOMMUNE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
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ONSDAG 29. AUGUST 
KL. 19:00 • BIBLIOTEKET
Urijazz har alltid vært svak for sjanger-
overskridende musikk, og gjerne der folke-
musikk møter jazz. Eli Storbekken er født i 
1954 og har drevet med folkemusikk hele 
livet. Hun jobber ofte med musikere fra 
andre stilarter og verdensdeler.

I 2016 gav Eli Storbekken i samarbeid med 
Sigurd Hole ut det kritikerroste albumet Fa-
bel. Fabel er en hyllest til vår musikalske kul-
turarv som tar oss med tilbake i tid med en 
eventyrlig blanding av folkemusikk og jazz. 
Storbekken har gravd langt ned i Nordens 
repertoar av eldre viser og funnet frem de 
låtene som står hennes hjerte nærmest, 
med melodivarianter hentet hovedsakelig 
fra grensetraktene i Hedmark og Østfold. 
Musikken er arrangert av Sigurd Hole. Med 
utgangspunkt i sitt jazzlandskap har han – 
med god hjelp av de fremragende musiker-
ne i bandet – skapt et åpent møte mellom 
tradisjon og nyskapning hvor blant annet 

improvisasjon og jazzaktige elementer gir 
musikken nye farger. I sentrum står sterke 
melodier og tekster om ulike mellommen-
neskelige forhold som er like aktuelle i dag 
som de var for 250 år siden. Selv om mye av 
innpakningen er av en mer moderne karak-
ter, er det opprinnelige musikalske uttrykket 
godt ivaretatt, noe den nylige Spellemann-
nominasjonen for 2016 i kategorien folke-
musikk/tradisjonsmusikk er et godt bevis på.

Flere av musikerne i bandet er velkjente for 
Urijazz, og de spiller ofte hos oss.

Eli Storbekken – vokal
Sigurd Hole – kontrabass
Olav Torget – gitar
Jarle Vespestad – trommer
Nils Økland – hardingfele
Karl Seglem – bukkehorn, saksofon

BILLETTER KR 250 
MEDLEM KR 200
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS

LØRDAG 25. AUGUST 
KL. 20:00 • STØPERIET 
I fjor høst satte Geirr Johnson og Urijazz 
opp denne forestillingen over åtte kvelder 
på Papirhuset teater. Folk strømmet til, og 
de fleste forstillingene gikk for en fullsatt sal 
i Papirhuset. Nå er det en ny mulighet til å 
få med seg konserten, den tåler absolutt et 
gjenhør! 

Oppsetningen er en konsertforestilling med 
lokale aktører til minne om Leonard Cohen. 
Frank Lie fra Thesbiteateret har skrevet gjen-
nomgangstekster, mens Geirr Johnson er 
initiativtaker og kunstnerisk leder for pro-
sjektet. Musikalsk leder er Olaf «Knerten» 
Kamfjord. 

Leonard Cohen var blitt 82 år, men var fort-
satt aktiv, da han gikk bort i november 2016. 
Han har vært en internasjonal ledestjerne 
og en norgesvenn på ulike plan. Hans tek-
ster har gjort mektig inntrykk på generasjon 
etter generasjon gjennom 60 år.  

Urijazz har helt fra starten i 1979 vært en 
klubb med et ganske vidt spekter av mu-
sikalske uttrykk og presentasjoner. Såle-
des har det vært gjort konserter basert på 
Bob Dylans produksjon, Billie Holiday, Ray 
 Charles, hele tiden med lokale musikere. 

Geirr Johnson har tatt initiativ til denne fore-
stillingen, og Urijazz samler gjerne  byens 
musikkliv til større konserter i Støperiet.

Geirr Johnson – vokal, gitar
Olaf Kamfjord – bass, musikalsk leder
Frank Lie – gjennomgangstekster
Per Kamfjord – vokal, div. instrumenter
Tiril Engelstad – vokal
Mathilde Johnsson – vokal
Rune Jensen – keyboards
Daniel Abboud – gitar

BILLETTER KR 300
URIJAZZ-MEDLEM KR 250
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS

FABEL 
– MED ELI STORBEKKEN OG STJERNELAG

I SAMARBEID MED BIBLIOTEKET

THE SAME OLD CEREMONY 
– EN HYLLEST TIL LEONARD COHEN

I SAMARBEID MED THESBITEATERET

4 5



BERND REITER  
NEW YORK ALL STARS
– FRAMSTÅENDE NEW YORK-MUSIKERE MED PETTER WETTRE

ESPEN RUDS 
FRØ
– VETERAN MED HANS MATHISEN OG UNGE STEMMER

ONSDAG 5. SEPTEMBER  
KL. 20:00 • CAFE-M
En av de betydeligste norske jazzmusikere 
gjennom tidene er Espen Rud, trommesla-
ger, komponist og bandleder. Han har vært 
med på å skrive jazzhistorie i 50 år nå. Spilte 
tidlig med Karin Krog og i den legendariske 
Svein Finnerud Trio, med Bjørnar Andre-
sen på bass, forholdsvis nyutgitt på ODIN. 
Denne gang er han engasjert også fordi vi 
lenge har ønsket å presentere saksofonis-
ten Kasper Værnes. En flott, ung saksofonist 
som har erfaring fra band som Paal Nilssen-
Loves Large Unit, Knut Værnes Group og 
med Geirr Lystrup. Adrian Waade gleder vi 
oss å høre for tredje gang i år, i stadig nye 
band og lokaler – biblioteket, Gamle Total og 
nå Cafe-M. 

Frø er en komposisjon fra prosjektet Jazz-
Mask fra 1997, som ble brukt i engasjemen-
ter for Rikskonsertene, som nå har skiftet 
navn til Kulturtanken. Komposisjonene fra 

JazzMask har Espen brukt ved ulike anled-
ninger og i ulike innspillinger opp gjennom 
årene. Hans Mathisen kjenner jo vi i Urijazz 
fra en rekke konserter og ulike bandkonstel-
lasjoner. En flott gitarist og komponist. Se-
bastian Haugen er nok mer ukjent for oss, 
en allsidig og dyktig bassist, blant annet i 
meritterte Magnolia jazzband.

Kasper Værnes – saksofoner
Adrian Løseth Waade – fiolin
Hans Mathisen – elektrisk og akustisk gitar
Sebastian Haugen – elektrisk og akustisk bass
Espen Rud – trommer

BILLETTER KR 250
URIJAZZ-MEDLEM KR 200
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS

TORSDAG 13. SEPTEMBER  
KL. 20:00 • CAFE-M
En utfordring med programlegging i dag 
er at vi får så mange gode tilbud på band. I 
fjor høst satte vi opp en smått sensasjonell 
kvartett på lille Cafe-M, Bernd Reiter New 
York All Stars. Det ble en «var du der»-kveld. 
Bandet spilte inn musikken på den turneen, 
i  London, og ønsket seg tilbake til Oslo og 
Urijazz allerede nå. Egentlig for tidlig, men 
vi gjør en vri og plusser på med Petter 
Wettre. Vi tar naturligvis gjerne imot piano-
legenden Harold Mabern og saksofonisten 
Eric Alexander, begge fra New York. Nærme-
re jazzklubbopplevelse i New York kommer 
du ikke uten å bla opp for flybilletten.

Den fine trommeslageren Bernd Reiter fra 
Østerrike, med base i Paris, har samlet den-
ne kvartetten. På pianokrakken sitter Harold 
Mabern, 82 år gammel og kjent som en sen-
tral bop-pianist. Eric Alexander er en av vår 
tids fremste tenorister innen «straight jazz». 
Bassisten Aldo Zunino er italiensk og har 

spilt med mange italienske og amerikan-
ske musikere, bl.a. bop-legenden Johnny 
 Griffin. Han har i mange år vært fast bassist 
hos saksofonisten Steve Grossman. 

Petter Wettre har tidligere sittet inn med 
amerikanske band hos Urijazz, sist med 
Dave Liebman høsten 2016. Petter er utdan-
net ved Berklee i USA og behersker denne 
musikkformen til fulle.

Eric Alexander er påvirket av John Coltrane, 
Sonny Stitt, Dexter Gordon og George Cole-
man og har skapt sitt eget uttrykk ut av det-
te. Han har spilt flere ganger på Moldejazz, 
og er på en av Karin Krogs siste skiver. 

Harold Mabern – piano
Eric Alexander – saksofon
Aldo Zunino – bass
Bernd Reiter – trommer
Petter Wettre – saksofon

BILLETTER KR 300
URIJAZZ-MEDLEM KR 250
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS
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TORSDAG 20. SEPTEMBER 
KL. 20:00 • CAFE-M
Etter å ha turnert Norge med vekslende be-
setninger i en mannsalder går Lars Martin 
tidvis «back to basics» og reiser på turné 
med kun seg selv og sine gitarer, dog noen 
ganger med gjester, denne gangen med 
svenske Perry Stenbäck. Lars Martin og 
Perry har jobbet sammen i studio på flere 
plater. De har de siste årene turnert flittig og 
var hos Urijazz i 2014. 

Lars Martin er en av stifterne av Urijazz. Han 
var også i flere år leder av Slagen Storband, 
der mange av Tønsberg-regionens profe-
sjonelle musikere fikk sine første leksjoner. 
Han skrev seg inn i norsk musikks kanon 
sammen med Odd Børretzen på 90-tallet. I 
bandet satt det bare «Urijazz-folk». Lars Mar-
tin har samarbeidet med Arild Nyquist, Palle 
Mikkelborg og mange andre. Lars Martin 
mottok nylig Alf Prøysens Ærespris (juryen 
sier blant annet: eksepsjonell finesse, kunst-
nerisk finurlighet, beundringsverdig mu-

sikalitet, smittende engasjement …). Hans 
soloplater har fått strålende mottagelse av 
både publikum og anmeldere. Perry Sten-
bäck er gitarist, sanger, multi-instrumenta-
list og komponist, født i 1970 i Stockholm, 
men bosatt i Danmark siden 1994. Han har 
medvirket på utallige plater som studiomu-
siker og turnert med en rekke artister, blant 
annet danske Sebastian.

Ved hjelp av flotte låter, strøkent gitarspill 
og fabelaktig fortellerevne vil de gi publi-
kum en minneverdig og morsom kveld hvor 
verken smil eller tårer er langt unna.

BILLETTER KR 250
URIJAZZ-MEDLEM KR 200
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS

LØRDAG 22. SEPTEMBER 
KL. 16:00 • BIBLIOTEKET
Urijazz og Nonfigurativ Musikk har i de sei-
nere år samarbeidet om fire–fem konserter 
årlig, i tillegg til klubbenes respektive ho-
vedprogrammer. Denne festivalkonserten er 
også et slikt samarbeid, men altså innenfor 
festivalrammen. De to musikerne vi  møter i 
Streifenjunko, er betydelige instrumentalis-

ter og improvisatorer og er med i en rekke 
prosjekter i ulike musikksjangere.  Eivind 
Lønning og Espen Reinertsen har spilt 
sammen i denne duoen siden 2006 og har 
således opparbeidet en særdeles intuitiv og 
god kontakt i sitt improviserte univers. 

Eivind Lønning – trompet, elektronikk
Espen Reinertsen – saksofon, elektronikk

LARS MARTIN MYHRE  
PERRY STENBÄCK
–  VESTFOLDS SANGSMED MED SVENSKE STENBÄCK

 
STREIFENJUNKO

Tønsberg kommune har vedtatt at man 
ønsker å etablere en musikkfestival 
med støtte fra Vestfold fylkeskommune 
på «ruinene etter Vestfoldfestspillene». 
Festspillene gikk konkurs i 2017, men 
fylkeskommunen ønsker at det skal til-
bys konserter på et høyt profesjonelt 
nivå i Vestfold fortsatt. Med andre ord 
– akkurat det Urijazz holder på med.

Kommunen har kalt festivalen «Musikk 
i sentrum», og stabelavløpning er 21.-
23. september. Urijazz er medarrangør, 
og det blir tre jazzkonserter samlet på 
lørdagen. Se «Musikk i Sentrum» på 
Facebook og Urijazz’ nettsider for ytter-
ligere informasjon.
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ONSDAG 26. SEPTEMBER 
KL: 19:00 • GALLERI GALLEBERG
JOHN BUTCHER har vært hardcore friimpro si-
den tidlig åttitallet, og siden da har han spilt med 
alle de store navnene sjangeren kan vise til, og 
deltatt på et fjell av utgivelser og i en lang rekke 
mer eller mindre faste grupper. God-speed You! 
Black Emperor booka ham til festivalen sin for 
noen år tilbake, og The Wire har utropt ham til 
verdens beste saksofonist. Han har med seg 
 pianist Veryan Weston, som har operert i sam-
me miljø siden midten av 70-tallet. Som Butcher 
var han med i London Improvisers Orchestra og 
blant andre faste medspillere har vært salige Lol 
Coxhill, mens samarbeidet med innflytelsesrike 
musikere som Phil Minton, Trevor Watts og Luc 
Ex pågår i skrivende stund. 

John Butcher – saksofon
Veryan Weston – piano
Øyvind Storesund – bass
Dag Erik Knedal Andersen – trommer

OLA HØYER på kontrabass har siden endt 
utdannelse ved jazzlinja i Trondheim tur-
nert verden på kryss og tvers med en rek-
ke  ulike band og ensembler. Blant disse er 
band som Cortex, Moon Relay og The Heat 
Death, og samarbeid med musikere som 
Jørgen Træen, Paal Nilssen Love, Alan Wil-
kinson og Mattias Ståhl. Høyer er en av de 
mest etterspurte jazzbassistene i Norge hos 
det som kan krype og gå av interessante og 
profilerte norske og utenlandske improvisa-
torer. Gjennom disse prosjektene og omfat-
tende solokonserter har han vist at han er 
en musik er med en sterk og evne til å gå 
sine egne veier.

BILLETTER KR 150
UNGDOM KR 50

JOHN BUTCHER  OLA HØYER 
QUARTET
I SAMARBEID MED NONFIGURATIV MUSIKK

LØRDAG 22. SEPTEMBER 
KL. 21:00 • STØPERIET
Festivalen og Urijazz har som mål å presen-
tere yngre utøvere fra regionen. Vestfold 
Jazzensemble er et prosjektorkester som i 
utgangspunktet møtes i ferier for å jobbe 
sammen og spille hverandres musikk. De 
fleste musikerne er studenter. Vestfold jazz-
ensemble ledes av Magnus Murphy Joelson, 
Petter Asbjørnsen og Arne Martin Nybo. 

Ask Morris Rasmussen – saksofon 
Lukas Zabulionis – saksofon
Tonje Øverland – klarinetter
Petter Lien – trompet
Magnus Murphy Joelson – trombone
Ulrik Ravn – horn • Peder Ravn – fagott
Jørgen Mathisen – fiolin
Arne Martin Nybo – gitar
Anders Gleditsch – piano/Fender Rhodes
Petter Asbjørnsen – bass
Per Kamfjord – trommer

 
VEIN TRIO

 
VESTFOLD JAZZENSEMBLE

LØRDAG 22. SEPTEMBER 
KL. 19:00 • OSEBERG
VEIN TRIO er det utenlandske innslaget på 
festivalen, en standard jazzpianotrio fra 
Sveits. Det spesielle ved denne anledning er 
imidlertid at trioen går til det klassiske stan-
dardrepertoaret, ved å spille Ravel og ikke 
jazzstandarder. Vein trio er ikke ukjent med 
å bevege seg i ulike musikalske landska-
per og har gjort dette med stor suksess på 
konserter og plateutgivelser. Det anerkjente 

musikktidsskriftet Rolling Stone skrev: «Nice 
work – get it! Incredible creative piano trio.». 
Etter Tønsberg er London neste stopp, og en 
lengre turné i Sør-Amerika er planlagt den-
ne høsten.

Michael Arbenz – piano
Thomas Lähns – bass
Florian Arbenz – trommer
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LØRDAG 13. OKTOBER 
KL. 19:00 • BIBLIOTEKET
Endelig er Kristin Asbjørnsen tilbake hos 
Urijazz, nå med et album i bagasjen som av 
mange betegnes som hennes beste så langt. 
På «Traces of you» har hun skrevet all tekst og 
musikk. I det siste har hun fått en rekke pris-
er, Hun kommer sammen med gitarist Olav 
 Torget og griot og koraspiller Suntou Susso 
fra England.

Albumet tar utgangspunkt i sanger fra Kristins 
bestillingsverk «Traces of You» for Global Oslo 
Music i 2016. Musikken har allerede høst-
et mange lovord, med fremføringer under 
Olavsfestdagene, Oslo World Music Festival 
og Vossajazz. 

Kristin har hatt flere større samarbeid 
med den sørafrikanske acappella-gruppen 
 Ladysmith Black Mambazo. I en årrekke har 
Kristin konsertert med pianist Tord Gustavsen, 
og hun har utarbeidet konsertforestillinger 
i samarbeid med forfatter Hanne Ørstavik. 
Kristin var i mange år sentral i ensemblene 

Krøyt, Dadafon og Kvitretten. Kristin har vun-
net Spellemannspriser, Alarmpris, Edvard-
pris, Kanon-pris – Beste Filmmusikk og den 
Franske Mondomix-Babel Med Award for sin 
musikk. Kristin er utdannet fra jazzlinja ved 
Trøndelag Musikkonservatorium.

Kristin og Olav Torget har utviklet et tett kam-
merspill gjennom mange års musikalsk sam-
arbeid. Gitarspillet til Olav er i særklasse, 
hans uttrykk er blant annet utviklet gjennom 
mangeårig fordypning i sør- og vestafrikan-
ske musikktradisjoner, særlig griot-musikk fra 
Senegal.

Kristin Asbjørnsen – vokal
Olav Torget – gitar, vokal
Suntou Susso – kora, vokal

BILLETTER KR 300
URIJAZZ-MEDLEM KR 250
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS

KRISTIN ASBJØRNSEN ENSEMBLE
– MED RØTTER I AFRIKANSK MUSIKK

I SAMARBEID MED BIBLIOTEKET

STANDARD KAFÉ  
– HÅKON GAMLESGATE 3
TORSDAGENE  
27.9., 25.10. OG 22.11.
MUSIKK OMTRENT I  
TIDSROMMET KL. 19:00 - 22:00
Urijazz har som intensjon å støtte opp om 
ulike tiltak på jazzfronten i regionen. Det 
er virkelig en omfattende aktivitet på  felt et 
til en såpass liten by å være. Ved siden av 
 Urijazz arrangerer Nonfigurativ Musikk, 
Tønsberg Jazzklubb og Nøtterøy kulturhus 
konserter som ligger i dette landskapet. I til-
legg har Urijazz sin månedlige Vinylklubb. 
Av nevnte arrangører er det utvilsomt Uri-
jazz som har det bredeste tilbudet. Denne 
høst en får vi ytterligere et skudd på stam-
men ved at Steinar Brenna og hans kvar-
tett inviterer til «spillekvelder» på verdens-
berømte  Standard Kafé i Tønsberg. Som 
overskriften indikerer, vil vi i denne sam-
menhengen sette fokus på standardjazzen, 

STANDARD 
JAZZ 
WORKSHOP

altså de kjente, for det meste amerikanske, 
komposisjonene de fleste av oss har hørt fra 
ulike band og musikere til «alle tider». Lå-
tene har blitt standarder nettopp på grunn 
av sin kvalitet og sin slitestyrke. De kan snus 
og vendes på i tallrike retninger og ulike en-
sembler og likevel vise fram sine ofte inn-
bydende melodilinjer og harmoniforløp. I 
denne sammenhengen skal de etter planen 
spilles nært opp til sin opprinnelige form. 

Jansen bor i Holmestrand og spiller i byens 
storband og med Magne Arnesen. Hjerpe-
kjønn er også storbandmusiker, men har nå 
trukket seg tilbake etter mange års tjeneste i 
Tønsberg Storband. Men spille, det må man. 
Nå er han med i Black & White Orchestra og 
ulike band i Stokke. Trommis  Pedersen er fra 
Svelvik og har vært med i flere bluesband, 
nå i Bourbon Street Jazz Band og Holme-
strand Storband. Steinar Brenna har vært 
en sentral musiker og storbandleder i regio-
nen i en årrekke og har også vært styreleder 
i Urijazz. 

Musikerne inviterer medmusikere til å 
 swinge innom og gi sitt bidrag sammen 
med kompet som er på plass hver kveld, el-
ler med andre utøvere. Dette er tenkt som 
en uhøytidelig kveld med god musikk og 
sosialt samvær. Ikke nøl med å henge deg 
på, og ta gjerne kontakt for å avtale låter og 
annet.

Kontaktperson for kveldene:  
Steinar Brenna 
Telefon: 924 43 945 
mail: sbren@online.no 

Steinar Brenna – saksofon
Svein Erik Jansen – gitar
Erik Hjerpekjønn – bass
Svein Dyve Pedersen – trommer

FOTO: HANS FREDRIK ASBJØRNSEN
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SØNDAG 28. OKTOBER 
KL. 19:00 • STØPERIET
Tønsberg Storband vil denne gangen plukke 
fritt fra den store sangboka, kravet er gode 
melodier. Vi får høre bandets egne solister, 
som har hatt en flott utvikling under Frode 
Grøttings ledelse. Komponistene spenner 
fra Burt Bacharach til Pat Metheny.

Tønsberg Storband har gledet jazzpubli-
kummet i byen i mange år, i det siste blant 
annet med faste julekonserter i biblioteket. 
De trives sammen, og besetningen har vært 
stabil i en årrekke, men de siste årene har 
det også kommet til nytt blod. Ungdommer 

kommer og går, de reiser gjerne fra byen 
for utdanning. Det er meldt et par nye unge 
folk til storbandet i høst. Storbandet har ut-
fordret og utviklet seg gjennom prosjekter 
med musikk av særskilte komponister og 
med ulike solister, men denne gangen en-
trer de som sagt scenen med egne krefter 
og et knippe gode melodier. 

Storbandet ledes av Frode Grøtting, og 
 Jeanette Kristiansen er storbandets faste 
vokalist.

BILLETTER KR 200
URIJAZZ-MEDLEM KR 150
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS

TØNSBERG STORBAND
– ALLTID SESONG FOR STORBANDJAZZ. SWING IT!

OLA KVERNBERGS STEAMDOME
– FIOLINVIRTUOSEN! DENNE GANG MED RYTMEFEST

I SAMARBEID MED NØTTERØY KULTURHUS

ONSDAG 24. OKTOBER  
KL. 20:00 
NØTTERØY KULTURHUS
Ola Kvernbergs Steamdome ble til som et 
samarbeidsprosjekt med Moldejazz og Trond-
heim Jazzfestival i 2016 og har i løpet av det 
siste året utviklet seg til å bli et fullverdig band.

Det Spellemann-nominerte albumet ble slup-
pet på Grappa Musikkforlag i fjor, og sjelden 
har et instrumentalt album som dette fått like 
bred anerkjennelse fra musikkpressen. Ola 
Kvernberg og Steamdome gjør seg nå klar til 
å innta de store festivalscenene sommeren 
2018 og legger ut på en omfattende Norges-
turné i oktober og november.

Steamdome er rendyrket perkussiv musikk. 
Progressiv og brutalt fremadstormende som 
et løpsk tog. Livsbejaende, surrealistisk og 
svulmende som Sergio Leones spaghetti-
westerns. Steamdome damper av visuell 
energi. Musikken snor seg mellom steile klip-
per, enorme panorama, krappe svinger, stup 
og nattlandskap hvor det eneste holdepunktet 

du har, er den suggererende rytmen fra et tog 
som aldri stanser.

Ola Kvernberg har håndplukket et hardt-
slående maskineri av musikere til Steam-
dome. Lokomotivet drives framover av trom-
misene Erik Nylander (Mechanical Fair, Liar-
bird), Børge Fjordheim (Morten Abel, Sivert 
Høyem, Monica Heldal) og Hans Hulbækmo 
(Broen, Atomic, Moskus) sammen med bass-
ist Nikolai Hængsle Eilertsen (Bigbang, Elep-
hant9, Band of Gold). Foruten Ola Kvernberg 
selv på fele, bratsj m.m. sørger gitaristen og 
altmuligmannen Øyvind Blomstrøm (El Cue-
ro, Odd Nordstoga, Stein Torleif Bjella), den 
nytenkende organisten Daniel Buner Formo 
(Trondheim Jazzorkester, Kobert, Formo Tre 
& Metall), lydmann Tor Breivik og lysdesigner 
Ingrid Skanke Høsøien for at alt går på skin-
ner.

BILLETTER KR 375
URIJAZZ-MEDLEM KR 300
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS
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ONSDAG 7. NOVEMBER 
KL. 20:00 • CAFE-M
Urijazz hadde for noen år siden ofte såkalt 
World music på programmet gjennom Riks-
konsertenes nå nedlagte turnévirksomhet. 
Det er alltid spennende å høre musikere som 
møtes på tvers av landegrenser og stilarter. 
Trioen Moksha består av den nepalske per-
kusjonisten og vokalisten Sanskriti Shrestha, 
islandske Oddrun Lilja Jonsdottir på gitar og 
sandefjordingen Tore Flatjord på darbuka-
tromme. Det får en kalle verdensmusikk.

Sammen skaper de en distinkt og unik blan-
ding av jazz og indisk raga med stemnings-
full improvisasjon og komplekse rytmer. 
Jonsdottirs gitar svever lekent gjennom 
låtene, enten hun velger akustisk eller elek-
trisk. Perkusjonen danner lag på lag med lyd 
som løfter musikken opp og fram eller lister 
seg under og endrer dimensjoner og land-
skap. Shresthas vokal spenner fra melodiøs 
sang til vokalperkusjon og tilfører uventede 
elementer til komposisjonene.

Bandets medlemmer er også å se i band 
som Bugge Wesseltofts New Conception of 
Jazz, Bansal Band, Lassen, mfl.

Moksha har de siste årene turnert i Norge, 
Europa og i Nepal og har samarbeidet med 
artister som Ashraf Sharif Khan (Pakistan), 
Rubin Shrestha (Nepal) og Bugge Wessel-
toft (Norge). I april 2016 ga Moksha ut sin 
kritikerroste debutplate «The Beauty Of An 
Arbitrary Moment» på plateselskapet Jazz-
land.

Sanskriti Shrestha – vokal 
Oddrun Lilja Jonsdottir – gitar
Tore Flatjord – darbuka-tromme

BILLETTER KR 250
URIJAZZ-MEDLEM KR 200
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS

MOKSHA
– NEPAL, ISLAND OG NORGE

ELEVER VED GREVESKOGENS 
MUSIKKLINJE OG MORILD
– LÆRERE OG MUSIKKELEVER FRA GREVESKOGEN

ONSDAG 31. OKTOBER  
KL. 20:00 • CAFE-M
Greveskogens aften! Vi møter elever og 
lærere som har sitt daglige virke på Greve-
skogen videregående skole. Det er musikk-
linje ved skolen, og til denne kvelden skal 
elever både jobbe med sitt musikalske pro-
gram og med markedsføring og gjennom-
føring av selve konserten på Cafe-M. Urijazz 
ønsker å følge opp yngre utøvere i Vestfold 
på en enda bedre måte, og dette er et ledd i 
en slik prosess.

To av skolens sentrale lærere, Dag Einar 
og Marius, som vi har hørt hos Urijazz flere 
ganger tidligere, avrunder kvelden med sitt 
duoprosjekt MORILD. Tidlig i år ga de ut sitt 
album «Nordic Landscapes» med denne 
unike besetningen og kun egne komposisjo-
ner. Duoen har spilt sammen lenge, tidlige-
re med fokus på komponister som  Antonio 
Carlos (Tom) Jobim og George Gershwin. 
Med Nordic Landscapes ønsker de å for-
midle lekenheten fra jazzens improvisato-

riske elementer i kombinasjon med den 
klassiske musikkens gjennomkomponerte 
struktur. Inspirert av Nordens fantastiske 
landskap, natur, lys og geografiske egenart 
har de komponert musikk som tar for seg de 
lange linjene, de rike klangene og de vakre 
stemningene. Fra albumet trekker vi fram 
noen titler: «Prelude Fjords», «Stauper» og 
«Fløyen». You know!

Elever ved Greveskogen  
videregående skole

MORILD
Dag Einar Eilertsen – alt-trombone
Marius Noss Gundersen – klassisk gitar

BILLETTER KR 150
URIJAZZ-MEDLEM KR 100
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS
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FREDAG 16. NOVEMBER 
KL. 20:00 • CAFE-M
Danske jazzmusikere har et spesielt grep 
om vårt publikum, og vi ser fram til et gjen-
hør med Christina Dahl, hun var hos Urijazz 
i 2016. Christina Dahl er en av de mest re-
spekterte saksofonistene i Danmark. Hun 
har spilt i et utall sammenhenger og kjenne-
tegnes ved en unik soulfylt klang og lyriske 
fortolkninger. Hun komponerer musikken 
selv, og hennes spill varierer fra det mest 
intime og underspillende til det eksplosive. 

Alle musikerne har en rolle som bærende 
solister i én felles lekende, fri kommunika-
sjon med stor originalitet. Kvartetten spil-
ler med frihet i et luftig og kreativt samspill 
som gir et nærværende og variert musikalsk 
uttrykk. Repertoaret består av originale 
komposisjoner av Christina Dahl. I kompo-
sisjonene ligger symbolske fortellinger om 
livet og dets rikdom av alle farger. 

Christina Dahl har komponert helt ny mu-
sikk til kvartetten for en rekke eksklusive 
konserter i 2018 i Danmark, Sverige og 
 Norge. I 2017 gjorde de konserter i Danmark 
og resten av Norden, og musikken ble over-
veldende positivt mottatt.

Christina Dahl slapp i fjor sitt tiende album, 
Childish, til svært gode kritikker.

Christina Dahl – saksofon
Nils Bosse Davidsen – bass
Niclas Knudsen – gitar
Espen Laub von Lillienskjold – trommer

BILLETTER KR 300
URIJAZZ-MEDLEM KR 250
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS

CHRISTINA DAHL KVARTETT
– EN NYDELIG DANSK SAKSOFONSTEMME!

HÅKON KORNSTAD TRIO
– EN SJELDEN MESTRING – SAKSOFON OG OPERASANG

I SAMARBEID MED NØTTERØY KULTURHUS

TORSDAG 15. NOVEMBER  
KL. 20:00 
NØTTERØY KULTURHUS
Det er ikke veldig mange her i verden som 
har tatt steget fra jazzsaksofonist til opera-
sanger, og om mulig enda færre som kan 
slippe unna med det, men Håkon Kornstad 
skøyter på tynn is med den aller største selv-
følgelighet. Som saksofonist er han et uni-
kum med tone og kontroll som få kan måle 
seg med. Som sanger har han den samme 
utforskertrangen og er en lyrisk tenor som 
veksler mellom italiensk bravur og nordisk 
tilbakeholdenhet.

I Håkon Kornstad Trio kommer han sammen 
med bunnsolide Mats Eilertsen og avantgar-
de-spellemann Frode Haltli. En jazztrio med 
trekkspill, saksofon og bass, som fortsetter 
der Kornstads kritikerroste «Tenor Battle»-
album fra 2015 slapp. Med frilynt, varm og 
vakker traktering av romantiske arier og 
sanger, ispedd improvisasjon og musikalsk 
reiselyst. Romantisk modernisme, om du 

vil. Og vi lover vakre melodier som du kan 
plystre på veien hjem.

«Gåsehudkonsert i vinterkvelden  (...) Hvem 
kunne vel vite at en saksofon, en kontrabass 
og et trekkspill kunne lage slik lyd? Og at du 
til og med kunne putte på ei operastemme 
på toppen, og plutselig ble alt til magi?»

Anne Skjøtskift, Tynsetingen, januar 2018

Alle tre musikerne er velkjente for Urijazz’ 
publikum, men det er første gang vi får 
høre dem sammen! Vi fikk oppleve Håkon 
Kornstads sang tidlig i denne delen av hans 
 karriere under en intimkonsert på den  gamle 
lensmannsgården Fagertun på Nøtterøy.

Håkon Kornstad – saksofon, vokal
Frode Haltli – trekkspill
Mats Eilertsen – bass

BILLETTER KR 250
URIJAZZ-MEDLEM KR 200
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15. - 18. OG 22. - 25. NOVEMBER 
KL. 19:30 • PAPIRHUSET TEATER
I fjor høst innledet Thesbiteateret og Urijazz et 
samarbeid med en hyllest til Leonard  Cohen i 
Papirhuset «The Same Old Ceremony». Dette 
ble en stor suksess med nærmest utsolgte 
hus alle de åtte kveldene konserten ble spilt. 
Forestillingen var et initiativ fra Thesbiteate-
ret, men da gjennomført med utøvere som er 
aktive i flere sammenhenger i Tønsbergs kul-
turliv og rundt disse to kulturinstitusjonene. 
Samarbeidet ga mersmak, og denne høstens 
konsertforestilling er kalt Den norske sang-
boka». 

Vi er spent på hvordan publikum omfavn-
er vår egen musikkhistorie med tekster og 
musikk fra en rekke av våre fremste utøvere 
innenfor låtsnekring, som Alf Prøysen, Ole 
Paus, byens egen Ravi, Odd Nordstoga, Jan 
Eggum, Onkel P, Jokke og en rekke andre. Vi 
snakker om 20-30 låter i skrivende stund, og 
konserten blir over to avdelinger. Det blir et 
knippe norske sanger som i større eller min-

dre grad dreier seg om angsten for det vi ikke 
kjenner, om fremmedfrykt, om egne fordom-
mer, om store og små demoner som vi mø-
ter i oss selv og hos andre i dagliglivet. Det 
blir kanskje både litt dystert og humoristisk 
på samme tid, og i forskjellig tidsånd ut fra 
de utvalgte, norske visekunstnerne og sang-
forfatterne. Vi gleder oss nok en gang til en 
flott og tankevekkende konsert i det intime 
amfiet i Papirhuset. Konsertens innhold favn-
er bredt i tid og innhold, og vi håper å se så 
vel unge som eldre blant publikum.

Geirr Johnson – vokal, gitar
Olaf Kamfjord – bass, musikalsk leder
Frank Lie – gjennomgangstekster
Per Kamfjord – vokal, div. instrumenter
Tiril Engelstad – vokal
Mathilde Johnsson – vokal
Rune Jensen – keyboards
Daniel Abboud – gitar

BILLETTER KR 250
URIJAZZMEDLEM KR 200
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS

DEN NORSKE SANGBOKA
– GEIRR JOHNSON / KNERTEN KAMFJORD / FRANK LIE MED FLERE

ET SAMARBEID MELLOM THESBITEATERET OG URIJAZZ

EMMELUTH’S AMOEBA
BILAYER

I SAMARBEID MED NONFIGURATIV MUSIKK

LØRDAG 17. NOVEMBER  
KL. 16:00 • GALLERI GALLEBERG
EMMELUTH’S AMOEBA er et nytt band 
bestående av fire spennende musikere fra 
Danmark og Norge. Deres debutalbum PO-
LYP er en blanding av frie improvisasjoner 
og Emmeluth’s komposisjoner. Med in-
spirasjon fra frijazz og klassisk musikk fra 
1900-tallet beveger Emmeluth’s Amoeba 
seg ut i et polyfonisk virvar. 

«Jeg synes  Emmeluth har laget en plate 
som, i stor grad, skiller seg litt ut fra de van-
lige platene vi får fra dette miljøet ... de fire 
musikerne leverer en overraskende frisk 
og fin innspilling gjort i Trondheim i fjor.»  
- Salt Peanuts. Jan Granlie. 

Signe Emmeluth – saksofon
Karl Bjorå – gitar
Ole Mofjell – trommer
Christian Balvig – piano

BILAYERs musikk er som en fabel der en 
ikke helt vet hva som egentlig var opphavet 
til det en får høre. Bandet kjører flat struk-
tur der alle lyder er like viktige, og de ulike 
lydelementene like gjerne kan komme fra 
Holsens prosesserte trompetlyder som fra 
Bugges syntetiske lyder. Sammen bygger 
disse to musikerne bro mellom jazz, sam-
tidsmusikk og elektronika. 

På nyåret 2019 kommer de ut med sitt debu-
talbum «Bilayer» på det norske plateselska-
pet Va Fongool. Magnus Bugge har gitt ut 
flere soloalbum, seinest «Imaginary Sum-
mer», som kom ut sommaren 2018. Hilde 
Marie Holsen har gitt ut to kritikerroste so-
loalbum på Hubro, «Ask» (2015) og «Lazuli» 
(2018). 

Hilde Marie Holsen – trompet/effekter
Magnus Bugge – analog synthesizer

BILLETTER KR 150
UNGDOM 50
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TORSDAG 13. DESEMBER 
KL. 19:30 • BIBLIOTEKET
Tønsberg Storband har gledet jazzpubli-
kummet i byen i mange år, de siste årene 
også med sine julekonserter i biblioteket. 
I adventstiden samler storbandet seg i bi-
bliotekets underetasje for å gi byens folk 
julemusikk med storbandvri. Naturlig nok 
blir det også noen julesanger som kanskje 
er mer kjent i USA enn i Norge. Tønsberg 
Storband og Urijazz har etablert en tradi-
sjon med disse konsertene mellom bøker og 
klosterruiner. Publikum slutter opp om kon-
sertene, som representerer en annerledes 
setting enn de andre julekonsertene.

Storbandet er en institusjon i byens musikk-
liv og står på programmet hos Urijazz hver 
eneste sesong! Tønsberg Storband har 
 allerede feiret 25 års virke i 2016, men hold-
er fram og er bedre enn noen gang. Som 
 vokalist møter vi Jeanette Kristiansen, 
og storbandets leder og dirigent er Frode 
 Grøtting. 

Tønsberg Storband
Frode Grøtting – leder, dirigent
Jeanette Kristiansen – vokal

BILLETTER KR 200
URIJAZZ-MEDLEM KR 150
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS

JUL MED TØNSBERG STORBAND 
– EN TRADISJON

TORSDAG 29. NOVEMBER 
KL. 20:00 • BIBLIOTEKET
Etter Karin Krogs besøk i biblioteket i fjor 
høst fortsetter vi nå – endelig – med et be-
søk av husbond John Surman. Ved siden av 
en fortsatt betydelig og omfattende interna-
sjonal virksomhet har en av verdens frem-
ste barytonsaksofonister etablert sin norske 
kvartett: Valhalla. Med Surman og disse tre 
rutinerte og framstående norske musikerne 
blir dette en sjelden og begivenhetsrik kveld. 
Vi snakker om fire musikere som både kan 
tradisjonen og mer moderne uttrykk. Terje 
Gewelt er født og vokst opp i Larvik. 

John Surman er en særdeles respektert jazz-
musiker, og da han fylte 70 i 2014, markerte 
London Jazz Festival dette med en serie 
konserter. De henta til og med over Bergen 
Big Band for en konsert med Surman! Sur-
man har vært aktiv siden 60-tallet og har 
flere utgivelser på prestisjeselskapet ECM, 
både i eget navn og sammen med folk som 
Jack DeJonette, Tomasz Stanko, Paul Bley 

og Dave Holland, for å nevne noen få. Det 
er mange år siden vi kunne høre Surman i 
Tønsberg, så benytt anledningen til å få med 
deg denne konserten! 

John Surman – saksofoner
Erlend Slettevold – piano
Terje Gewelt – bass
Tom Olstad – trommer

BILLETTER KR 300
URIJAZZ-MEDLEM KR 250
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS

JOHN SURMAN 
VALHALLA QUARTET
– EN AV DE STØRSTE PÅ DEN STORE BARITONSAKSOFONEN
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NONFIGURATIV MUSIKK
PROGRAM HØST 2018
DANIEL MEYER GRØNVOLD 
KYRRE LAASTAD
IVAR GRYDELAND 
URO - KAFÉ OG BAR 
MANDAG 6. AUGUST KL.19:00 

LOST GIRLS  
MED JENNY HVAL OG  
HÅVARD VOLDEN
GALLERI GALLEBERG 
LØRDAG 8. SEPTEMBER KL.19:00 

ASK MORRIS RASMUSSEN
ASK DØRMÆNEN LIE
URO - KAFÉ OG BAR 
MANDAG 17. SEPTEMBER KL.19:00

JOHN BUTCHER 
VERYAN WESTON 
ØYVIND STORESUND 
DAG ERIK K.  ANDERSEN
OLA HØYER
I SAMARBEID MED URIJAZZ
GALLERI GALLEBERG 
ONSDAG 26. SEPTEMBER KL.19:00 

FAMLENDE FORSØK
HÅKON LIE
GALLERI GALLEBERG 
LØRDAG 6. OKTOBER KL.19:00

ESPEN T HANGÅRD
ARE MOKKELBOST
RØH
SPYKIDELIC DJ
GALLERI GALLEBERG 
LØRDAG 20. OKTOBER KL.19:00

MICHAEL DUCH
TIM PARKINSON
JAMES SAUNDERS
GALLERI GALLEBERG 
LØRDAG 3. NOVEMBER KL. 16:00

EMMELUTH’S AMOEBA
BILAYER
I SAMARBEID MED URIJAZZ
GALLERI GALLEBERG 
LØRDAG 17. NOVEMBER KL. 16:00

LINE TANDBERG
ELIAS LOUIS WAHL SANDVOLD
URO - KAFÉ OG BAR 
MANDAG 26. NOVEMBER KL.19:00

BUGGE 
WESSEL- 
TOFT

BILLETTER // GAVEKORT: TLF. 33 40 20 01
WWW.NØTTERØY.KULTURHUS.NO

LØR 08. DES 
KL. 18.00
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Fordi personlig service betyr noe!
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FARMANDSTREDET

3110 TØNSBERG
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Kammegaten 5, Tønsberg • Telefon 33 31 73 07

Stoltenbergsgt. 46, 3110 Tønsberg
Telefon 33 34 92 92

Alle typer trykksaker
– kortreiste, miljøvennlige og  
til riktig pris!
Plakater, brosjyrer, bannere,  
brevark, visittkort, rollups,  
 konvolutter osv...

*Drivstofforbruk og CO2-utslipp 4,4l/100km, 117 g/km. Pris KAROQ fra kr 320 500,- levert Tønsberg, med forbhold om endringer. Årsavgift kommer i tillegg.

SIMPLY CLEVER

NYE ŠKODA 
KAROQ
FRA 320 500,-*

Møller Bil Tønsberg, Kjærlighetsstien 27b, 3112 Tønsberg
Tlf.:24 03 12 00, Epost: tonsberg@moller.no

VELKOMMEN
til vår kafé og ferskvaredisk, hvor  

det bugner av italienske delikatesser.

 

Ørsnesalléen 31, 3120 Nøtterøy 
Telefon 40 00 99 60

åpent:
hele året: lør–søn–helligdager 12–17
sep.–mai: tir–fre 11–16
juni–aug.: man–fre 11–17

Bare Barista 
følger museets  
åpningstider

www.haugar.com

gråBrødregaten 17 
3110 tønsBerg
33 30 76 70

 HEN – FLYTENDE KJØNN
27. jan–06. mai

MORTEN KROGVOLD
05. mai–07. oktoBer

KITTY KIELLAND – FRI LUFT
26. mai–16. septemBer

MUNCHS HUS
06. oktoBer–30. desemBer

kitty kielland
Torvmyr, 1895
Foto: Terje Tveit
(Stavanger kunstmuseum)

program 2018
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POSTBOKS 389, 3101 TØNSBERG

URIJAZZ@URIJAZZ.NO

WWW.URIJAZZ.NO


