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EIKTOPPEN •  TELEFON 33 30 12 00

RESTAURANT OG TAKE-AWAY
TELEFON 412 57 469

STOLTENBERGSGT. 46, 3110 TØNSBERG
TELEFON 33 34 92 92

ALLE TYPER 
TRYKKSAKER
– KORTREISTE, MILJØVENNLIGE  
OG TIL RIKTIG PRIS!



3

Urijazz vender bladet og presenterer, opti-
mistisk som alltid, en forrykende serie kon-
serter. Denne sesongen bør de fleste finne 
noe å like. Det spenner fra akustisk tradjazz 
til tunge elgitarer, fra bossa nova til mi-
ni-storband. I tillegg viserock fra våre gamle 
venner Herrene i haven.  
Chet Baker har en helt spesiell plass hos 
mange. Vi er glade for å åpne sesongen med 
Baker Hansen, bandet fra Hallingdalen som 
har gjendiktet Bakers innspillinger til hal-
lingmål. Chet Baker, har som mange store 
artister, spilt hos Urijazz. Han var hos oss 
med norsk komp i 1984. På urijazz.no kan du 
se historikken fra 1979 til i dag. Rekken med 
stjerner er imponerende! 
Kontrastene er store denne sesongen. Et-
ter den vare konserten med Baker Hansen 
kommer lokomotivet Red Kite med sin tunge 
gitrarbaserte progjazzrock. I april slår vi oss 
sammen med Tønsberg jazzklubb for en hel 
dag i Støperiet, to konserter på ettermiddag 
og kveld. Det er første gang byens to jazz-
klubber gjør ting sammen, vi håper å se beg-
ges publikum denne dagen. 

Støperiet har de siste årene blitt vårt faste 
spillested. Her er alle fornøyde, publikum, 
musikere og vi som arrangør. Hva er vel 
hyggeligere enn å sitte rundt et koselig bord 
med duk og levende lys, stemningsfull og 
dempet belysning i salen, fantastiske musi-
kere på scenen, noe godt å drikke i glasset, 
sammen med gode venner og andre jazzel-
skere!? Bare nyte musikken, stemningen og 
den gode atmosfæren. Glemme alt om økte 
strøm-drivstoff-matvarepriser og rentehopp 
for noen timer. Det er på tide å komme seg 
opp av sofaen vi satte oss i under pandemi-
en! Det er på konsert vi vekker følelsene! 
Kos dere med hyggelig lesing av Urijazz pro-
gram for vinteren og våren. 
Hjertelig velkommen til våre konserter 
i  Støperiet og Vinylklubb i Sven Foyns 
arbeider boliger. 
 
Vi gleder oss. 
Synnøve Fosli 
Leder 

URIJAZZ
VINTER-VÅR 2023
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Chet Baker har en helt egen plass hos mange 
av oss. Noen av Urijazz sine konsertgjengere 
var kanskje på Håndverkeren 11. mai 1984 
og hørte Chet Baker spille og synge sammen 
med Erling Aksdal og Terje Venaas! 
Kvintetten Baker Hansen pleier og utvikler 
arven etter Chet Baker med fine tolkninger 
på egen hallingdialekt gjendiktet av vokalist 
Sigurd Rotvik Tunestveit frå Ål i Hallingdal. 
Som bandet selv sier det: «På vårt eige mål 
kjem musikken og innhaldet brått nærare 
på oss – og konsertane vert ei øyreopnande 
oppleving som publikum på godt over 200 
konserter i Noreg og Sverige kan fortelje 
om.» Tekstilinja «Kor langt er det eigentleg 
te Shangri La frå Ål» fra Kor djup æ ein fjord 
(How deep is the Ocean) beskriver grepet 
Tunestveit gjør med tekstene.

Baker Hansen har gitt ut tre album med Chet 
på norsk. Ei som deg i 2014, Gamle Daga i 
2016 og Live i Oslo hvor John Pål Inderberg 
er med.

Sigurd Rotvik Tunestveit – Vokal
Erling Skorpen – Trompet
Kjetil Jerve – Piano
Stian Andreas Egeland Andersen – Bass
Tore Flatjord – Trommer

BILLETTER: KR. 300,-. MEDLEM KR 250,-

T0RSDAG 26. JANUAR • KL. 20:00 • STØPERIET

BAKER HANSEN 
– CHET BAKER PÅ NORSK
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I samarbeid med Sørnorsk jazzsenter
Red Kite er et deilig dykk ned i mudrete vann 
med tunge gitarriff fra Even Helte Herman-
sen, sugende trommer og bass fra Torstein 
Lofthus og Trond Frønes, supplert med key-
boards fra Bernt Moen. Tenk Miles Davis 
rundt 1970, Motorpsycho og en dose Terje 
Rypdal. Medlemmene er blant annet kjent 
fra band som Shining, Elephant9, Bushmans 
 Revenge og Grand General.
De debuterte med det selvtitulerte albumet 
«Red Kite» i 2019 og på oppfølgeralbumet 
«Apophenian Bliss» (2021) utforsker Red 
Kite de frie linjer mellom rock, jazz, prog, 
og alt imellom, med stor iver. Musikken er 
inspirert av 60- og 70-tallets frijazz, rock, 
jazzrock, prog og psykedelia, men tatt inn i 

2021 og mikset til et helt eget brygg uten for 
sterke referanser i noen retning. Musikken 
har improvisasjon som et sentralt element, 
men med sterke og tydelige låter, catchy riff 
og fine melodier.
Trommeslager Torstein Lofthus er en allsidig 
fyr og kan bl.a. sees i ”Hver gang vi møtes”, 
på TV2 samt en drøss med plateutgivelser 
og turneer med folk som Mathias Eick, Jarle 
Bernhoft og mange fler. 

Even Helte Hermansen – Gitar 
Bernt Moen – Tangenter 
Trond Frønes – Bass 
Torstein Lofthus – Trommer

BILLETTER: KR. 300,-. MEDLEM KR 250,-

TIRSDAG 7. FEBRUAR • KL. 20:00 • STØPERIET

RED KITE 
– TUNG JAZZROCK
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«Du må få deg en trio, Erlend». Dette sa 
legenden Svein Finnerud til en ung Erlend 
Skomsvoll for ca. 30 år siden og dette ut-
sagnet støtter vi i Urijazz helhjertet, noe vi 
gjentok overfor Erlend da han spilte hos oss 
med Come Shine i 2014.
Erlend Skomsvoll har etablert seg som en 
formidabel tolker av andres musikk, som 
partiturskriver i samarbeid med størrel-
ser som Chick Corea, Pat Metheny, Kaizers 
 Orchestra, Mathias Eick, Marius Neset, Arve 
Tellefsen, KORK, Trondheim Jazzorkester og 
mange andre. Skomsvoll var sentral i suk-
sessgruppen Come Shine. Han har vunnet 
spellemannpriser i jazz og klassisk, og ikke 
minst mottatt Buddyprisen. 

Men det å gå ordentlig i dybden i piano-
trioformatet har det aldri helt blitt tid til. Nå 
rydder Skomsvoll skrivebordet, trapper ned 
på skriving for store orkestre en stund, og 
fokuser all tid og kreativitet på pianospill 
og trioarbeid. Med seg på laget har han et 
unikt komp i kontrabassist Roger Morland 
og trommeslager Knut Aalefjær som Erlend 
kjenner godt fra tidligere samarbeid.

Erlend Skomsvoll – Piano
Roger Morland – Bass
Knut Aalefjær – Trommer

BILLETTER: KR. 300,-. MEDLEM KR 250,-

LØRDAG 4. MARS KL. 20:00 • STØPERIET

ERLEND SKOMSVOLL TRIO
– ENDELIG MED TRIO
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At musikere med opphav i vårt lille fylke gjør 
suksess på den internasjonale jazz-scenen, 
er ikke lenger noen sensasjon. Trommeslag-
eren, komponisten, arrangøren og bandle-
deren Thomas Strønen fra Åsgårdstrand har 
gitt ut album med sin gruppe Time Is A Blind 
Guide på plateselskapet ECM og vekker be-
geistring hos anmeldere fra Tønsbergs blad 
til The Guardian. Her forener han mesterlig 
sine interesser for ulike musikalske tradisjo-
ner: Jazz, kammermusikk, samtidsmusikk og 
folkemusikk.
Mye av det Strønen trives best med, har 
han greid å samle i et nytt musikalsk uni-
vers med Time is A Blind Guide. Ensemblet 
rommer derfor både strykere, perkusjon og 
en pianotrio, og musikken er ytterst tiltalen-
de: Vakker og varm, suggererende og med-

rivende – og særdeles uttrykksfull. Kompo-
sisjonene og arrangementene gir de enkelte 
musikerne rikelig anledning til enestående 
solistprestasjoner. Musikken har appell langt 
utover jazzkretsene. De som er glad i kam-
mermusikk, bør i hvert fall få med seg denne 
konserten.

Thomas Strønen – Trommer, perkusjon
Ayumi Tanaka – Flygel
Håkon Aase – Fiolin
Leo Sander – Cello
Ole Morten Vågan – Bass

BILLETTER: KR. 300,-. MEDLEM KR 250,-

FREDAG 17. MARS KL. 20:00 • STØPERIET

TIME IS A BLIND GUIDE
– THOMAS STRØNEN

FO
TO

: C
LA

RA
 P

ER
EI

RA



8

Gitaristen Karl Bjorå har i løpet av de siste 
årene gjort seg bemerket i flere unike og va-
rierte musikalske prosjekter på jazzscenen, 
blant annet sitt eget band Aperture og i det 
energiske Megalodon Collective. I tillegg er 
han en del av Signe Emmeluth’s Amoeba.
Nå er Bjorå aktuell med sitt første album 
under eget navn. «Whimsical Giant» er et 
album som dekker en mangfoldig musikalsk 
grunn, en målbevisst vandring på jakt etter 
det vakre, det uvanlige og uventede. De 
musikalske teksturene er distinkte, nesten 
taktile i sin klarhet. Elementer av jazz og am-
bient improvisasjon veves sammen med ak-
senter av americana, nordisk folk, post-rock, 
flyktige glimt av klassisisme, til og med ekko 
av salmens ærbødighet. Albumet er produ-
sert av Lars Horntveth og Bjorå og er ute på 

Øra Fonogram nå! Lars bør være kjent for de 
fleste som sentralt medlem i Jaga Jazzist og 
innehaver av Urijazz-prisen!

Karl Bjorå  – Gitar & Komposisjon 
Selma French Bolstad – Hardingfele & Vokal 
Lars Horntveth – Pedal Steel & Bassklarinett 
Vegard Lien Bjerkan – Piano & Harmonium 
Bárður Reinert Poulsen – Kontrabass 
Andreas Winther – Trommer 
Karl Hjalmar Nyberg – Saksofon

BILLETTER: KR. 300,-. MEDLEM KR 250,-

TORSDAG 30. MARS KL. 20:00 • STØPERIET

KARL BJORÅ
– SLIPPKONSERT FOR NYTT ALBUM MED LARS HORNTVETH
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I samarbeid med Sørnorsk jazzsenter
Det er langt fra Tromsø til Rio de Janeiro, 
men Marit Sandvik & Nova Onda har om-
favnet den brasilianske musikktradisjonen 
og gitt den et eget «nova onda»-uttrykk der 
lekenhet og presisjon går hånd i hånd. De 
spiller egne komposisjoner med nordnorske 
tekster og melodier hentet fra Brasils rike 
musikkflora. Deres første album, FLOR fra 
2018, ble møtt med lovord fra både norsk og 
utenlandsk presse og blogger, og konserte-
ne høster likeledes superlativer. Blandingen 
av brasiliansk og norsk musikk og språk gir 
bandet et særegent og eksotisk uttrykk.
Konsertene med bandet er en sanselig opp-
levelse som varmer oss opp nå som våren 
er i anmarsj. Marit Sandvik har i mange år 

preget den nord-norske jazz-scenen og har 
gjestet Urijazz flere ganger. I bandet sitter 
erfarne folk som har spilt med band fra pop, 
rock og jazz, vi kan nevne Madrugada og 
Dagny. Dagny er Marits datter!

Marit Sandvik – Vokal

Øystein Norvoll – Gitar

Ola Asdahl Rokkones – Saksofon

Eirik Fjelde – Keyboard

Morten Steene – Bass

Simen Iversen Vangen – Trommer, Perkusjon

BILLETTER: KR. 300,-. MEDLEM KR 250,-

TORSDAG 20. APRIL KL. 20:00 • STØPERIET

MARIT SANDVIK  
& NOVA ONDA
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Tønsberg har to jazzklubber, Tønsberg jazzklubb 
og Urijazz, ikke mange byer har det. Vi dekker uli-
ke deler av jazzen, men denne dagen slår vi oss 
sammen for en hel dag med jazz i Støperiet. Vi 
har hentet inn to av de fineste orkestrene innen 
tradjazz, Christiania 12 og Magnolia jazzband.  
Det lille storbandet Christiania 12 har gjort det 
samme siden de ble etablert i 1992 – spilt god 
musikk. Noen av kongerikets aller best musi-
kanter i trad-, swing- og mainstream tradisjonen 
har helt siden starten utgjort kollektivet Christi-
ania 12, et glitrende storband av typen som var 
vanlig på slutten av 20-tallet og begynnelsen av 
30-tallet. Vi kjenner igjen både sound og reper-
toar fra Fletcher Hendersons, Duke Ellingtons 
og  Louis Russells orkestre. Dette er store musi-
kere i et lite storbandformat! 

Anders Bjørnstad, Erik Eilertsen,  
Torstein Kubban og Erik Thormod 
 Halvorsen – Trompet 
Johan Bergli, Øistein Isachsen og  
Lars Frank – saksofon og klarinett 
Ola Rønnow, og Harald Halvorsen  
– Trombone 
Arild Berger – Piano 
Børre Frydenlund – Banjo, gitar og vokal 
Svein Aarbostad – Bass 
Bjørn Olufsen – Trommer

BILLETTER: KR. 250,-. MEDLEM KR 200,-
MED MAGNOLIA JAZZBAND
BILLETTER: KR. 400,-. MEDLEM KR 300,-

LØRDAG 22. APRIL KL. 14.00 • STØPERIET

CHRISTIANIA12
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LØRDAG 22. APRIL KL. 20:00 • STØPERIET

MAGNOLIA JAZZBAND

Magnolia Jazzband (etablert 1972 i Oslo) 
spiller New Orleans-basert tradisjonell jazz 
blandet med gospel og rhythm and blues. 
Bandet ble startet av trombonist Gunnar 
Gotaas og er i dag et av Norges eldste band 
i kontinuerlig drift. Enten det er på konsert, 
til fest eller i kjerka, så har Magnolia alltid 
med seg sitt helt spesielle ”beat” og sin 
varme ”sound”.  
Musikerne i bandet er ledende i sin sjanger, 
blant dem en av verdens ledende ragtime- 
pianister Morten Gunnar Larsen. 

Anders Bjørnstad – Trompet 
Georg Reiss – Klarinett/Altsax 
Gunnar Gotaas – Trombone 
Morten Gunnar Larsen – Piano 
Børre Frydenlund – Banjo/Gitar/Vokal 
Sebastian Haugen – Kontrabass 
Torstein Ellingsen – Trommer

BILLETTER: KR. 250,-. MEDLEM KR 200,-
MED CHRISTIANIA12
BILLETTER: KR. 400,-. MEDLEM KR 300,-
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Sharp 9 er ren energi som forvaltes av ni av 
landets fineste solister født til dette. Sharp 
9 forener storbandets trøkk med jazzgrup-
pas fleksibilitet, og stiller med knallsterke 
låter og standarder med original vri. Det blir 
bebop, west coast jazz, latin og funk, med 
de tyngste referansene fra 50- og 60-tal-
lets amerikanske jazzorkestre. Staffan Willi-
am-Olsson, med erfaring fra blant andre fusi-
on-gruppa Mezzoforte og den norsk-svenske 
souljazz-kvartetten The Real Thing, leder 
gruppa fjellstøtt og gir god plass til wham! 
og pow! fra gruppas virtuose medlemmer. 
Dette blir en fredag hentet fra festhånd-
boken!

Staffan er en særdeles aktiv musikant, han 
var hos Urijazz med bandet Four Brothers i 
2021, og Sharp 9 turnerer tidvis med Øystein 
Sunde når han vil ha blås og trøkk.
Birgit Kjuus – Trompet & Flygelhorn
Roy Nikolaisen – Trompet & Flygelhorn
Kristoffer Kompen – Trombone
Guy Sion – Altsax & Sopransax
Knut Riisnæs – Tenorsax & Fløyte
Dave Edge – Barytonsax
Staffan William-Olsson – Gitar
Terje Gewelt – Bass

Hermund Nygård – Trommer

BILLETTER: KR. 300,-. MEDLEM KR 250,-

FREDAG 12. MAI KL. 20:00 • STØPERIET

SHARP 9  
MED STAFFAN WILLIAM OLSON
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Det har etter hvert blitt en tradisjon at Urijazz 
avslutter vårsesongen med en konsert i 
 Støperiet med lokale musikere. Herrene er 
som regel med, og denne gangen er det på 
egne vegne. Disse konsertene er populære, 
og det blir gjerne en stor venners-venners 
fest der alle kommer! Herrene er travle med 
andres prosjekter, men nå har de samlet seg 
og spilt inn nye låter. Nytt album er planlagt 
utgitt. 
Musikere fra Herrene i haven var bandet til 
Odd Børretzen i mange år, de spiller også for 
Lars Martin Myhre. Herrene i haven er de-
res eget prosjekt. De slapp sitt siste album, 
«Bare et pust», i 2017. Musikerne betyr mye 
for Urijazz. De har spilt sammen siden de var 
guttunger på Teie, nå har de fleste rundet 
seksti! De har vært aktive i et utall sammen-

henger på egen hånd, med nevnte band og 
med Dylan-tributten Ødeland Kvartal. De er 
gjerne husband når kulturlivet i Tønsberg 
samler seg for forestillinger og prosjekter. 
Fra de siste årene kan vi nevne feiringer av 
James Taylor, Billie Holiday og Bob Dylan. 

Reidar Vinje Stensvold – Vokal, Gitar

Terje Johannesen – Gitar, Trompet

Rune Jensen – Piano

Olaf «Knerten» Kamfjord – Bass

Jon Kirkebø Rosslund – Trommer

BILLETTER: KR. 300,-. MEDLEM KR 250,-

FREDAG 9. JUNI KL. 20:00 • STØPERIET

HERRENE I HAVEN

FO
TO

: F
RA

N
K 

SU
H

R



14

Siste tirsdag i måneden nesten hele året, 
spilles og foredras det om jazzmusikk.  
I vinylklubben legges det vekt på mus ikk-
formene tradisjonell jazz, swing og bebop, 
med noen snarturer ut i resten av landskapet 
der det er ønskelig. 
Vi inviterer deltagerene til å ta med og pre-
sentere egne låter, som kan avspilles på vinyl, 
CD eller Spotify.

31. JANUAR
28. FEBRUAR
28. MARS
25. APRIL
30. MAI

KL. 19:00 • SVEND FOYNS ARBEIDERBOLIGER

VINYLKLUBBEN



VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE 
OG STØTTESPILLERE

NORSK KULTURRÅD
NORSK JAZZFORUM
SØRNORSK JAZZSENTER
MUSIKKUTSTYRSORDNINGEN
TØNSBERG KOMMUNE
VESTFOLD OG TELEMARK 
 FYLKESKOMMUNE

Billettsalg 
Vi har forhåndssalg til alle konsertene på 
www.ticketco.no.  
Du finner direkte lenke ved de respektive 
 konsertene på www.urijazz.no

Ungdomsmedlemskapet  
til kr 100 gir adgang til alle Urjazz sine 
konsert er. Det gjelder for ungdom t.o.m. 
fylte 24 år i det året medlemskapet tegnes.

NB! Klokkeslettene i programmet er 
konsertstart.  
Dørene åpner en time tidligere.
Mer informasjon om konsertene, Urijazz og 
medlemskap: www.urijazz.no  
Og ønsker du å kontakte oss, så er e-post: 
urijazz@urijazz.no

TILLITSVALGTE  
MED ARBEIDSOMRÅDER:

Synnøve Fosli 
Leder 
944 07 986 
synnafosli@gmail.com

Frank Suhr 
Informasjon, pressekontakt 
412 02 868 
franksuhr@gmail.com

Gina Synnøve Aas 
Arrangementsavikling, nettsider, sosiale 
medier  
922 26 952 
gina@nanomag.net

 Synnøve Fosli 
Booking. Arrangementsansvarlig. 
 Musikerkontakt 
944 07 986 
synnafosli@gmail.com

Lars Kristian Larsen 
Grafisk formgivning.  
Trykksaker og nettsider 
900 94 385 
l-krlar@online.no

Jacob Solheim 
Arrangementsavvikling, utstyrs ansvarlig 
415 74 656 
jacob-solheim@hotmail.com

Anne-Britt Hanssen 
Økonomiansvarlig, Arrangementsavvikling. 
Arrangementsansvarlig vinylklubben 
917 38 996 
ann-brha@online.no

EKSTERNE MEDARBEIDERE

Teknisk ansvarlig/lydproduksjon: 
Bjørge Trudvang 
952 03 850




