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I skrivende stund er vi inne i en av de mest 
intense periodene i Urijazz sin historie. Vi har 
nettopp avslutta et samarbeid med Thesbi-
teateret om en Leonard Cohen-forestilling, 
vi runder av høstens ordinære konserter, og 
vi står foran tre julekonserter på fire dager: 
11., 13. og 14. desember. I tillegg skal vi ar-
rangere kommunens Nyttårskonsert 2018 i 
Oseberg kulturhus lørdag 13. januar. Ja, det 
er heseblesende – det er nesten i overkant 
– men det er fantastiske utøvere, og vi har 
som kjent vanskelig for å bruke nei-ordet. På 
toppen av det hele sitter du nå allerede med 
Urijazz-programmet for første halvår 2018 
og kan plotte det inn i kalenderen. Igjen kan 
du se Lars Kristian Larsens personlige og 
unike stil i formgivingen av programheftet, 
så vel som annonser og plakater. Vi er hel-
dige som har så dyktige medarbeidere som 
Lars Kristian og en skokk andre som stiller 
opp jevnlig. 

Det gjør oss til en av Norges fremste jazz-
klubber og en klubb som musikerne gir 
enorm anerkjennelse til når de møter vårt 
flotte publikum i våre intime, tette og unike 
konsertlokaler. Vi tenker først og fremst på 
Cafe-m, men nå også i stadig større grad på 
Tønsberg og Færder bibliotek, hvor vi har 
fire konserter i første halvår 2018. Det ble 
«skrevet jazzhistorie» da Bernd Reiters New 
York All Stars gjesta oss torsdag 23. novem-
ber. 81-årige Harold Mabern nyter vår dyp-
este respekt, og har – som noen av oss – 
John Coltrane som sitt store forbilde og sin 
ledestjerne. Reiter meldte som følger: «Dear 
Rolf, Thank you very much again for every  
thing, you were a wonderful host and have 
a great club with a nice audience! We had a 
fantastic time in your town, looking forward 
to coming back one day sooner or later!”

Samarbeid er ikke akkurat det ordet som 
preger kulturlivet i Vestfold. Urijazz er veldig 
glade for at vi sammen med Thesbiteateret 
har gjennomført åtte konserter under tittel-
en «The same old ceremony – en hyllest til 
Leonard Cohen». Etter at ryktet om en flott 
forestilling spredte seg, ble det så godt som 

utsolgt hele veien fram til avslutningen søn-
dag 26.11. Det betyr at nærmere 1000 men-
nesker fikk med seg denne forestillingen og 
trykket den til sitt hjerte. I våre kretser er det-
te både overraskende og enormt gledelig. 
Kanskje bør det legges enda bedre til rette i 
Tønsberg kommune for samarbeid på tvers 
av våre respektive fokusområder. Kanskje er 
det en manglende bevissthet om dette som 
gjør at Vestfoldfestspillene går dundrende 
konkurs med 3,5 millioner kroner i under-
skudd. Det er et stort beløp som – sett i per-
spektiv – er nærmere 100 ganger det Urijazz 
får fra Vestfold fylkeskommune per år til sitt 
arbeid. Vi håper på en involvering av både 
Urijazz og andre musikkaktører når en ny 
kultursti etter festspillene skal tråkkes opp 
av fylkeskommunen, kommunen og kultur-
aktører. Det skal satses på høy kvalitet og 
profesjonalitet. Det har Urijazz vist til fulle 
i mange år!

Vi hadde vår jazzdronning Karin Krog på 
besøk i biblioteket i høst. 80 år gammel ga 
Karin oss en oppvisning i kunstnerskap og 
vokal kontroll, med sin fortsatt ungdomme-
lige og smidige stemme. Uforglemmelig. 
Vi er veldig glade for den nye kursen som 
biblioteket nå staker ut, i ei tid der digitale 
medier overtar for papirboka, og der alle 
bibliotek nå søker etter sin nye plass i sam-
funnet og kulturlivet. Vi har blitt møtt med 
en raushet og interesse fra Tønsberg og 
Færder bibliotek ved Aslak Larsen, støttet 
av biblioteksjef Tone Eli Moseid, som det 
ikke har vært grunnlag for tidligere. Vi håper 
vi i samarbeid skal kunne utvikle dette til å 
bli en veldig sterk kulturarena i Tønsberg. I 
aksen biblioteket, Oseberg kulturhus, Foyn-
hagen og Støperiet mangler det nå kun et 
mindre lokale (hørt den før?), en klubb, så 
har Tønsberg et variert og samlet miljø som 
enhver by skal lete lenge etter! Det både 
dekker ulike behov og gir muligheter for 
spennende samarbeidprosjekter og profile-
ring av Tønsberg.

Urijazz har også fått anledning til å arran-
gere Nyttårskonserten i 2018. Denne har 
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Urijazz – jula 2017 og nyttår 2018
tidligere vært arrangert av kommunen, i det 
siste gitt til frivillige/sosiale institusjoner. 
Nå har vi som første kulturorganisasjon fått 
mulig heten til å presentere oss og samle 
inn midler. Musikere og teknikere knyttet 
til miljøet vårt stiller opp gratis, og vi håper 
å bygge opp litt ressurser til 40-årsjubileet 
vårt i 2019. Jubileet skal i høy grad profilere 
regionale utøvere, der vi finner alt fra loven-
de ungdommer til rutinerte, profesjonelle 
utøvere og musikere med internasjonale 
karrierer. I 2012 arrangerte Urijazz «Made 
in Tønsberg» i anledning 75-årsjubileet til 
NOPA (organisasjon for tekstforfattere og 
komponister). Vi viderefører dette begre-
pet og er nå på «Made in Tønsberg II» med 
lokale/regionale utøvere. Urijazz ønsker 
ved denne anledningen også å gi støtte til 
Kirkens Bymisjons prosjekt i Svend Foyns 
Bedehus, «Åpen Mikrofon». Støtt det lokale 
musikklivet, kom på Nyttårskonserten! Ung-
domsmedlemmer går gratis også der.

Programmet for første halvår 2018? Ja, der 
sa du noe. Du kan lese mer om det i pro-
gramheftet og på nett, og det består av noe 
av det fremste i norsk og internasjonal jazz.

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
30. JAN • 27. FEB • 27. MARS 
24. APRIL • 29. MAI
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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LØRDAG 13. JANUAR KL. 19:30
OSEBERG KULTURHUS

NYTTÅRSKONSERTEN 2018
 
– MED EN LANG REKKE AV MUSIKERE 
FRA TØNSBERGREGIONEN

KONSERTEN ER ET SAMARBEID MED TØNSBERG KOMMUNE 
OG OSEBERG KULTURHUS

Nyttårskonserten har en lang tradisjon i 
Tønsberg. Gjennom en årrekke var det en 
konsert som Tønsberg kommune selv arran-
gerte, og som ofte ble brukt til ordførerens 
nyttårstale og utdeling av priser til idrett, 
kultur og frivillighet. Urijazz var den stolte 
mottaker av Tønsberg kommunes kulturpris 
for 2009. I de seinere år er det frivillige or-
ganisasjoner som har fått anledning til å 
presentere seg, og som har fått inntektene 
av konserten som støtte til sin virksomhet. 
Urijazz er nå den første kulturorganisasjo-
nen som får ansvaret for denne konserten, 
etter at Kirkens Bymisjon var den første «fri-
villige» organisasjonen. Urijazz vil presen-
tere musikk med og av en rekke utøvere fra 
Tønsberg-regionen som vi har hørt og sett 
ofte opp gjennom årene. Blant annet gjel-
der det forestillinger om Billie Holiday, Leo-
nard Cohen, Tom Waits – og en kommende 
hyllestkonsert til James Taylor. Vi møter 
band og musikere som Lars Martin Myhre, 
Herrene i Haven, Terje Johannesen, Kner-
ten Kamfjord, Jon Rosslund, Linda Kvam, 

Per Kamfjord, Dag Einar Eilertsen, Marius 
Gundersen, Geirr Johnson, Frode Grøtting, 
Gaute Storsve, Magne Arnesen og August 
Stubø. Flere navn tilkommer underveis mot 
selve konserten.

Inntektene vil Urijazz øremerke til sitt 40-års-
jubileum i 2019, der mange av de samme 
musikerne vil stå i fokus. Urijazz gir også et 
bidrag til Kirkens Bymisjons prosjekt «Åpen 
mikrofon» i Svend Foyns Bedehus. Ta med 
familie og venner og støtt opp om det lokale 
kulturlivet. Den yngre garde bør merke seg 
Urijazz’ fantastiske ungdomsmedlemskap 
– kun kr 100 for konserter gjennom et helt 
år! Ingen over, ingen ved siden. Start med 
nyttårskonserten.

BILLETTER KR 300

URIJAZZ-MEDLEM KR 250

BARN/UNGDOM KR 100 SOM GIR 
 UNGDOMSMEDLEMSKAP I URIJAZZ

URIJAZZ-UNGDOM GRATIS
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ONSDAG 17. JANUAR KL. 20:00 • CAFE-M

OLE HENRIK GIØRTZ KVARTETT
– MED OLAF «KNERTEN» KAMFJORD, TORE BRUNBORG 
OG RUNE ARNESEN

Vår kjære bassist Olaf «Knerten» Kamfjord 
har spilt sammen med disse musikerne si-
den 80-tallet, og denne kvartetten er et rent 
lystprosjekt. De spiller gjerne en jobb på 
Herr Nilsen i Oslo rundt Ole Henriks fødsels-
dag 10. januar. I år tar de turen til Urijazz i 
tillegg.

Som mange vil kjenne til, er dette musikere 
som gjennom svært lang tid har markert seg 
på den norske jazzscenen. Ole Henrik Giørtz 
har samlet sine faste medspillere fra ulike 
band til å spille med seg denne kvelden. 
Sammen med Knerten var han med i bandet 
Ab und Zu. Samarbeidet strekker seg langt 
tilbake, til en tid da alle var særs aktive på 
Oslos mange klubbscener. Repertoaret for 
kvelden er stort sett kjente melodier fra jazz-
ens store sangbok, men også «nyere ting» 
som Bob Dylans låter. Låtene er ikledd ban-
dets egne arrangementer. Ole Henrik har 
også med noen egne låter.

Knerten har vært en del av Urijazz siden 
starten i 1979. Da var han en tenåring som 
hang i frakkeskjøtene på de voksne mu-
sikerne. Siden har han spilt hos oss utal-
lige ganger. Medmusikantene hans denne 
kvelden tilhører kremen av «mellomgene-
rasjonen» i norsk jazz. Tore Brunborg fi kk 
sitt gjennombrudd i gruppen Masqualero 
med veteranene Arild Andersen og Jon 
Christensen i «kompet». Brunborg har gjest-
et Urijazz snart 20 ganger! Rune Arnesen er 
som  Knerten oppvokst på Nøtterøy. Han er 
en mye brukt musiker og har spilt på pla-
ter og konserter med «alle» – fra Nils Petter 
Molvær til Jahn Teigen.

Tore Brunborg – saksofoner
Ole Henrik Giørtz – piano
Olaf «Knerten» Kamfjord – bass
Rune Arnesen – trommer

BILLETTER KR 250
URIJAZZ-MEDLEM KR 200
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS
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LØRDAG 27. JANUAR KL. 16:00 • GALLERI GALLEBERG

ELIOT SHARP OG J. ANDREW WILHITE
AXEL DÖRNER OG ANDREAS HOEM RØYSUM

KONSERTEN ER ET SAMARBEID MED  
NONFIGURATIV MUSIKK OG VINTERJAZZ

I den første samarbeidskonserten skal vi 
møte den norskbosatte amerikanske bass-
isten J. Andrew Wilhite sammen med gita-
risten Eliot Sharp, også han amerikaner. De 
spilte sammen tidlig etter Wilhites utdan-
ning i New York, og altså nå her i Tønsberg. 
Wilhite har studert og spiller både jazz og 
klassisk musikk og har spilt med norske mu-
sikere som Ståle Liavik Solberg og Dag Erik 
Knedal Andersen. Sharp har vært sentral på 
den avantgardistiske/eksperimenterende 
musikk  scenen i New York i over 30 år og har 
85 plateutgivelser bak seg i de fleste musik-
alske stilretninger. Duoen Sharp/Wilhite 
spiller sine nye improvisasjoner og kom-
posisjoner. Disse verkene er basert på Wil-
hites nye teknikker for kontrabass, utviklet i 
samsvar med Sharps innovative arbeid for 
gitaren. Wilhites bruk av bitoner og pizzi-
cato flageoletter med begge hendene viser 
til Sharps innovasjon på gitaren. 

Axel Dörner, født i Köln i 1964, har vært en 
del av impro-scenen i Berlin siden 1994. 
Han har spilt med norske Håvard Wiik og 

spilte på Alexander von Schlippenbachs 
livealbum «Monks Casino», som innehold-
er samtlige komposisjoner av Thelonious 
Monk. Schlippenbach hørte vi jo i bibliotek-
et som aperitiff til Karin Krog 4. november 
2017. Dörner kan med andre ord sin historie, 
fra bop til friere former for jazz. Sammen 
med Dörner denne ettermiddagen møter vi 
norske Andreas Hoem Røysum. Det er flere 
generasjoner mellom Dörner og Røysum, 
men de møtes gjennom en felles forståelse 
av konvensjonelle så vel som utvidede spil-
leteknikker og former. 

Eliot Sharp – gitar 
John Andrew Wilhite – bass

Axel Dörner – trompet
Andreas Hoem Røysum – gitar og klarinett

BILLETTER KR 150
UNGDOM KR 50
URIJAZZ-MEDLEM KR 100
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS
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ONSDAG 7. FEBRUAR KL. 20:00 • CAFE-M

ULF WAKENIUS / JAN LUNDGREN QUARTET
– INTERNASJONALE JAZZBERØMTHETER FRA DET HØYE NORD!

LØRDAG 27. JANUAR KL. 16:00 • GALLERI GALLEBERG

ELIOT SHARP OG J. ANDREW WILHITE
AXEL DÖRNER OG ANDREAS HOEM RØYSUM

KONSERTEN ER ET SAMARBEID MED  
NONFIGURATIV MUSIKK OG VINTERJAZZ

Ulf  Wakenius og Jan Lundgren har lenge stått 
på Urijazz’ ønskeliste, og nå har vi endelig 
klart å få det til, til og med i samme band!

En av verdens beste og mest etterspurte 
gitarister. Så enkelt kan det sies. I sin for-
nemme karriere har Ulf Wakenius vært før-
stevalg for Oscar Peterson, NHØP, Svend 
Asmussen, Putte Wickman og mange an-
dre. Ulf Wakenius fanger alltid publikum, 
uansett om han spiller hurtig eller gir seg i 
kast med en ballade. Denne kvelden kom-
mer han sammen med Jan Lundgren, som 
er en av Skandinavias største jazzpianister 
og kunstnerisk leder for både Ystad Sweden 
Jazzfesti val og Jazzhus Montmartre. 

Med i bandet er også den svenske bass-
giganten Hans Backenroth, som i mer enn 
25 år har vært den første man ringer til når 
det behøves bassist til konserter, turneer 
og innspillinger verden over. Fjerdemann i 
kvartetten er den danske trommeslageren 
Kristian Leth, som også tilhører eliten av 
skandinaviske jazzmusikere. 

De kaster seg over et repertoar hentet fra 
«The Great American Songbook» med en-
kelte sprang til nordiske folkemelodier. Vi 
får nyte skandinavisk jazz av beste kvalitet 
fremført med varme, kreativitet og uhørt 
overskudd. Ulf Wakenius ga oss en ufor-
glemmelig konsert med Niels Henning 
 Ørsted-Pedersen i Papirhuset Teater i 1998. 
Vi gleder oss til å høre ham igjen!

Ulf Wakenius – gitar
Jan Lundgren – piano
Hans Backenroth – bass
Kristian Leth – trommer

BILLETTER KR 300
URIJAZZ-MEDLEM KR 250
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS
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Petter Wettre er opprinnelig sandefjording 
og spiller hos Urijazz stadig vekk. Petter er 
en særlig kreativ og aktiv musiker som skap-
er album og konserter med utrettelig energi. 
Men alt har et opphav, og en av  Petters vik-
tigste inspirasjonskilder ved siden av John 
Coltrane er den amerikanske saksofonisten 
Michael Brecker. 

I år er det 10 år siden Michael Brecker gikk 
bort. Michael Brecker var en av de mest 
innfl ytelsesrike musikerne i sin genera-
sjon, uavhengig av sjanger og instrument. 
Han var av mange ansett som den viktigste 
saksofonisten siden John Coltrane. Trass i 
sin tidlige død bare 57 år gammel etterlot 
Brecker seg en enorm musikalsk arv som 
spenner fra et jazzrock/fusion-repertoar til 
småbandjazz. Han ble også benyttet som 
gjestesolist på utallige innspillinger med 
«alle» de store amerikanske artistene. Det 
er simpelthen umulig å være musikkinteres-
sert i dag uten å ha blitt direkte berørt av 
Breckers saksofonspill eller noen av de over 
900 studioinnspillingene han medvirket på. 

«Michael Brecker er ene og alene årsaken til 
at jeg spiller saksofon!», sier Petter Wettre 
selv. Denne konserten, som første gang ble 
framført ved Oslo Jazzfestival i 2017, er en 
hyllest til musikeren, saksofonisten og kom-
ponisten Michael Brecker slik vi kjenner han 
fra hans utgivelser som bandleder. Dette 
blir en av disse «Var du der?»-kveldene som 
man vil snakke om i lang tid fremover.

Petter Wettre – saksofoner
Hans Mathisen – gitar
Jørn Øien – piano
Daniel Franck – bass
Hermund Nygård – trommer

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

ONSDAG 14. FEBRUAR KL. 20:00 • CAFE-M

PETTER WETTRE KVINTETT
– «DON’T  TRY THIS AT HOME». EN HYLLEST TIL MICHAEL BRECKER 
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LØRDAG 24. FEBRUAR KL. 19:00
TØNSBERG OG FÆRDER BIBLIOTEK

FRODE GJERSTAD 70 ÅR 
– JUBILEUMSTURNÉ!

KONSERTEN ER ET SAMARBEID MED 
NONFIGURATIV MUSIKK OG BIBLIOTEKET

Frode Gjerstad, saksofonist fra Stavanger, 
har vært en ledende musiker innenfor det 
moderne musikklandskapet i Norge i 40 år. 
I år fyller han 70 og legger ut på jubileums-
turné i et par uker, med stopp i Tønsberg og 
på Den nasjonale jazzscene i Oslo. Gjerstad 
har mottatt Norsk jazzforums Buddy-pris og 
Stavanger kommunes kulturpris. Han var 
«mentor» for trommeslager Paal Nilssen-
Love fra Paal var 15 år. Her presenteres de 
begge i Gjerstads faste trio med bassist Jon 
Rune Strøm, og med trombonisten Steve 
Swell som gjest. Innenfor denne musikkfor-
men er hele verden deres scene, og trioen 
har turnert i USA, Canada, Sør-Amerika, 
 Japan og Australia i tillegg til Europa. 

Jon Rune Strøm kom inn i trioen i 2010, og de 
har hele sju plateutgivelser bak seg. Steve 
Swell har gjort seg bemerket på New York-
scenen siden 1975 og har spilt med leden-
de improvisasjonsmusikere som  Anthony 
Braxton, Bill Dixon og Cecil Taylor. Paal Nils-
sen-Love er et kraftfelt uten like, driver fl ere 
band, arrangerer festivalen Blow Out i Oslo 

i august hvert år og gir ut fl ere skiver årlig. 
Han er stadig på reisefot verden rundt. Kon-
serten foregår i bibliotekets blackbox.

Frode Gjerstad – saksofoner, klarinetter
Steve Swell – trombone
Jon Rune Strøm – bass
Paal Nilssen-Love – trommer

BILLETTER KR 200
UNGDOM KR 50
URIJAZZ-MEDLEM KR 150
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS
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John Pål Inderberg har for lengst satt sine 
klare spor i den norske jazzen. Med sans 
for et spontant uttrykk har han turnert i en 
årrekke og gledet publikum med leken mu-
sikalitet og mye humor. Inderberg har ren-
dyrket en sterk stilforståelse som kombine-
rer det norske og det amerikanske med en 
sjelden dybde. Trioen han har med  Håkon 
Mjåset Johansen og Trygve Waldemar 
 Fiske, spiller gamle låter, noen ganger med 
nye linjer, andre ganger med gamle vers, og 
ofte med alt i ett drag. I fjor slapp de album-
et «Linjedalsleiken», som henter inspira-
sjon fra både amerikansk cool-jazz og norsk 
folke musikk. 

John Pål er en mann som dyrker samarbei-
det med andre musikere. Han er en frem-
ragende pedagog ved jazzutdanningen og 
har således bidratt til fremveksten av jazz-
musikanter her i landet. Et av hans mange 
band er Subtrio. Med italienske Paolo Fresu 
var de hos Urijazz i 2012, og den konserten 
sitter som spikret; det var en stor opplevel-
se.  Håkon Mjåset Johansen var student av 

John Pål og har blitt en merittert musiker 
på egen hånd. En topp kom i 2014, da Chick 
Corea var med på Håkons DNB-pris-konsert 
under Kongsberg Jazzfestival. Trygve Wal-
demar Fiske har markert seg som en av sin 
generasjons dyktigste bassister og turne-
rer jevnlig med Hanna Paulsberg Concept, 
 Waldemar 4, Ine Hoem og Erlend Slettevoll 
Trio, for uten med trioen vi får møte denne 
kvelden. I 2014 mottok han Shell-stipendet 
av Molde Internasjonale Jazzfestival og 
dannet bandet Waldemar 4, som høstet 
strålende kritikker i norsk presse høsten 
2015.   

John Pål Inderberg – saksofoner
Trygve Waldemar Fiske – bass
Håkon Mjåset Johansen – trommer

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

ONSDAG 28. FEBRUAR KL. 20:00 • CAFE-M

JOHN PÅL INDERBERG TRIO
– I DAG EN AV VERDENS BETYDELIGSTE 
BARYTONSAKSOFONISTER!
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Og han er i særdeles godt selskap. Helge 
Lien og Gard Nilssen er musikere som vir-
kelig spiller opp til og utfordrer Arild i dette 
trioformatet. Ellers er vi også kjent med en 
annen Arild-trio, med saksofonist Tommie 
Smith og trommeslager Paolo Vinaccia. Det 
meste er sagt om Arild Andersen. Han er 
en av de norske jazzutøverne som virkelig 
også har fått en omfattende internasjonal 
karriere, og han spiller regelmessig inn på 
ECM – et kvalitetsstempel i seg sjøl. Han 
har vært etterspurt både til ensembler og 
som komponist i ulike sammenhenger. Her 
hjemme er hans bestillingsverk til Vossa 
Jazz, Sagn og videreføringen Arv, noe av 
det som står som en påla innenfor det kom-
positoriske landskapet, og som er kjent for 
mange. Kjent og anerkjent var også hans 
lange og betydningsfulle samarbeid med 
Radka Toneff. Sist som produsent på hennes 
berømte utgivelse «Fairytales». 

Helge Lien er en allsidig og betydelig pia-
nist, også i internasjonal sammenheng. 
Med sine egne trioer har han utviklet et 

eget, særpreget tonespråk og et tett og sjel-
dent samspill. Gard Nilssen har Urijazz fulgt 
i en 10 års tid. I det siste har vi møtt ham i en 
den unike rollen som oppvarmer for Susan-
ne Sundfør på hennes store, internasjonale 
konserter – med jazztrio! Gard er en svært 
dynamisk og pågående musiker og sørger 
både for et godt grunnlag og utfordrende 
innspill til medspillerne. Han var med i Arild 
Andersens sekstett som feiret 50-årsju bileet 
for Thelonious Monks konsert i Aulaen i 
Oslo, med blant annet konsert i Nøtterøy 
kulturhus i 2015.

Arild Andersen – bass
Helge Lien – piano
Gard Nilssen – trommer

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

LØRDAG 10. MARS KL. 20:00 • CAFE-M

ARILD ANDERSEN TRIO
– VÅR INTERNASJONALE MESTERBASSIST – IGJEN!
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Mathias Eick er et kjent navn i musikkretser i 
Vestfold og har etter hvert også fått stor nasjo-
nal og internasjonal oppmerksomhet. Han gir 
ut sin fjerde plate på anerkjente ECM under 
tittelen «Familiy» og spiller konsert i Tønsberg 
samme dag som den utgis. Fra spilling rundt 
i Vestfold allerede fra 10-årsalderen, via pris 
som «International Jazz Talent» i New York i 
2007 og til i dag har Eick inntatt en sterk posi-
sjon som utøver og bandleder. 

Mathias har også deltatt på en mengde an-
dre utgivelser der han spiller trompet, kon-
trabass, vibrafon, piano, gitar – eller som 
han selv sier det: «det som er nødvendig». 
Noen av hans samarbeidspartnere har vært 
Trondheim Jazzorkester med Chick Corea, 
Pat Metheny, Mike Stern, Lars Danielsson, 
Iro Haarla, Manu Katché, Jacob Young og – 
Turboneger! Eick er også tidligere medlem 
av det sjangertrassige norske bandet Jaga 
Jazzist og har bidratt på mer enn femti inn-
spillinger i nær sagt alle sjangere. Han gjes-
tet Urijazz sammen med vokalisten Elvira 
Nicolaysen for et par år siden.

Med i Mathias sitt band nå er «lokale» Au-
dun Erlien og andre fremragende norske 
musikere. Vi møter en spennende besetning 
med Håkon Aase på fi olin, foruten Ulvo og 
Lofthus, som vi har hørt i ulike band hos oss 
tidligere.

Forrige konsert med Mathias Eick hos  Urijazz 
foregikk på en sprengfull cafe-m. Denne 
gang skal alle få plass mellom ruinene i bi-
bliotekets underetasje.

Mathias Eick – trompet
Håkon Aase – fi olin
Andreas Ulvo – keyboards
Audun Erlien – bass
Torstein Lofthus – trommer

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

TIRSDAG 20. MARS KL. 20:00 • TØNSBERG OG FÆRDER BIBLIOTEK

MATHIAS EICK BAND
– MATHIAS MED NY CD PÅ ECM OG SLIPPKONSERT I TØNSBERG

KONSERTEN ER ET SAMARBEID MED BIBLIOTEKET

12



LØRDAG 7. APRIL 19:00 • TØNSBERG OG FÆRDER BIBLIOTEK

EYOLF DALES WOLF VALLEY
– NOMINERT TIL SPELLEMANN. EN REKKE FLOTTE UTØVERE!

KONSERTEN ER ET SAMARBEID MED BIBLIOTEKET

Eyolf Dales komposisjoner og utgivelse med 
tittelen «Wolf Valley» ble nominert til Spelle-
mannprisen, ble «shortlistet» til amerikanske 
Grammy for beste instrumentale jazzalbum 
og har fått strålende kritikker i inn- og utland. 
Pianisten Dale har gjestet Urijazz i mange 
ulike sammenhenger, og nå får vi virkelig 
høre hans store talent som både utøver og 
komponist. Han er toneangivende innenfor 
norsk jazz i dag.

På en kort og eksklusiv turné i april blir 
London og Tønsberg stoppesteder, etter ut-
givelse av nytt album i mars på det engel-
ske selskapet Edition Records. Dale skriver 
svært variert og har fl otte melodilinjer mel-
lom de tette harmoniske passasjene som 
en slik besetning gir anledning til. Samtidig 
er det ekspressivt og rytmisk, dynamisk og 
skiftende i sitt uttrykk – aldri kjedelig. Og så 
har Dale virkelig plukket fra øverste hylle 
blant utøvere som regnes blant de fremste 
på sine instrumenter. De fl este musikerne 
har vi møtt hos Urijazz i andre band, og i 
Wolf Valley opptrer de både som glitrende 

solister og lojale orkestermusikere. Hele 
åtte musikere står på scenen denne kvelden. 
Biblioteket er et fl ott rom for denne typen 
musikk med sitt luftige og nyanserte lyd-
bilde.

Eyolf Dales Wolf Valley ble sist høst presen-
tert i programmet Jazzklubben på NRK 2 
med en konsert fra Nasjonal Jazzscene. 

Hayden Powell – trompet
André Roligheten – saksofoner
Kristoffer Kompen – trombone
Adrian Løseth Waade – fi olin
Rob Waring – vibrafon
Eyolf Dale – piano
Per Zanussi – bass
Gard Nilssen – trommer

BILLETTER KR 250
URIJAZZ-MEDLEM KR 200
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS
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Jon Balke har lang fartstid på den norske 
og internasjonale jazzscenen og har vært 
delaktig i en rekke spennende prosjekter 
og band, som E’olen, Masqualero, Oslo 
13, Jazzpunkensemblet og Jøkleba. Jon ar-
beidet også mye med Radka Toneff i hennes 
første år på scenen. 

I den seinere tid har Balke gitt ut egenkom-
ponert musikk på ECM med ulike ensem-
bler, og i 2016 kom soloprosjektet «Warp», 
der Balke bruker fl ygelet og gjør forsiktige 
mani puleringer av lydlandskapet. De ulike 
lydlandskapene antyder verden omkring 
utøveren og skaper abstrakte historier som 
rammer inn musikken. Man kunne også 
kalle det lydarkitektur: På samme måte som 
veggene i et rom kaster lydbølgene tilbake, 
gjør oppsettet med fl erkanalhøyttalere at 
det dannes rom rundt musikken som spilles 
på fl ygelet. 

All About Jazz: «Balke presenterer dette 
eksperimentet på en høyst tiltalende måte; 
det subtile samspillet utvikles på en unik og 
organisk måte, og sluttresultatet er en av 

 Balkes ypperste prestasjoner.»

Jan Granlie i Salt Peanuts: «Innimellom får 
jeg en slags ‘Köln Concert’-feeling, og jeg 
får en fornemmelse av Keith Jarrett på sitt 
beste når jeg hører Balkes måte å spille på.»

Jon har høstet fl otte kritikker for platene og 
ensemblene han har arbeidet med i de sei-
nere år. Høsten 2017 kom det nyeste albu-
met med hans prosjekt Siwan. Vi gleder oss 
til gjenhør med Jon, nå alene på scenen i 
biblioteket. 

Jon Balke – piano

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

TORSDAG 12. APRIL KL. 20:00 • TØNSBERG OG FÆRDER BIBLIOTEK

JON BALKE – SOLO PIANO
– JON BALKE ENDELIG TILBAKE – «ALONE AT LAST»!

KONSERTEN ER ET SAMARBEID MED BIBLIOTEKET
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FREDAG 27. APRIL KL. 20:00 • CAFE-M

HARALD LASSEN QUARTET 
– EN UNG, FLOTT SAKSOFONIST OG EN BELGISK PIANOMESTER!

«Det er impresjonistisk, det er vakkert – det er 
selve livet!» – Fire fl ate, Moldejazz 2017

Saksofonist Harald Lassen er en fargerik og 
sentral skikkelse i det unge norske jazzmiljøet 
med bakgrunn fra fl ere bandsuksesser som 
Pixel, Mopti og Dr. Kay. Nå går han solo med 
sitt nye band LASSEN, hvor han blant annet 
har invitert med seg den belgiske stjerne-
pianisten Bram De Looze (LABtrio). Kompet 
er relativt ungt og ukjent for oss – foreløpig!

Tross kort fartstid sammen har bandet rukket 
å markere seg på den internasjonale jazzsce-
nen med konserter på Ronnie Scott’s i London, 
Moldejazz, Oslo Jazzfestival og strålende mot-
takelse i amerikanske Downbeat Magazine (4 
½ av 5 stjerner). Live er bandet en fargerik 
enhet proppfull av energi, pasjon og karakter 
og har blitt beskrevet som «upretensiøst og 
frigjørende». Selv sier Harald at låtene hans er 
inspirert av 70-tallet, impresjonismen og livet 
så langt.

Lassen har gjestet Urijazz som medlem av 
bandene Mopti (med Mathias Eick) og Pixel 
(med Ellen Andrea Wang). Han har nå gått 
ut av Pixel for å satse på egen hånd. På sin 
debut plate som bandleder, «Rainbow Ses-
sions», søkte han til sine jazzrøtter, og albu-
met ble av Dagens Næringsliv utropt til «et av 
årets viktigste jazzalbum», mens Dagsavisen 
beskrev det som «akustisk jazz på sitt beste».

Harald Lassen – saksofoner
Bram De Looze – piano
Stian Andersen – bass
Tore Flatjord – trommer

BILLETTER KR 250
URIJAZZ-MEDLEM KR 200
URIJAZZ-UNGDOM GRATIS
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Det er med stolthet og glede vi presenterer 
denne gruppa, hovedsakelig fra Danmark, 
som spiller levende, melodisk jazz i virtuost 
samspill – musikk som når ut! Og det er ikke 
for mye å love publikum at man vil oppleve 
litt av jazzhistoriens vingesus, når mester 
Steve Swallow er involvert. Høsten 2017 
kunne Steve Swallow og Carla Bley høres i 
Sandvika med Danmarks Radios Big Band.

Den 4. oktober 1985 spilte Steve Swallow 
sammen med gitaristen John Scofi eld, på 
Hotell Klubben, på sin 45-årsdag. Urijazz 
stilte med kake!

Den 77-årige Swallow er en komplett musiker, 
kjent fra banebrytende prosjekter gjennom 
mer enn 50 år, med blant andre Benny Good-
man, Stan Getz, Paul Bley, John Scofi eld og 
Carla Bley – listen er lang og imponerende. 
Legg til at han både er en stilskapende bass-
ist og komponist. Hans supermelodiske og 
lyriske spill med plekter på elektrisk bass er 

unikt, og fl ere av hans komposisjoner anses 
i dag som klassikere i «The Great American 
Songbook». 

De fi re musikerne har tidligere hatt spenn-
ende musikalske møter: Mogensen sam-
arbeidet med Swallow i 1996, Hans Ulrik 
har hatt et fruktbart samarbeid med ham 
gjennom mange år (tre CD-er og turneer), 
og de tre danskene har mange ganger møt-
tes i inspirerende samspill. Her treffes alle 
de fi re store musikerne på samme scene, og 
«det kommer ikke til at gå stille af!» ifølge 
vår venn Anders Mogensen.

Hans Ulrik – saksofoner
Heine Hansen – piano
Steve Swallow – bass
Anders Mogensen – trommer

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

ONSDAG 9. MAI KL. 20:00 • CAFE-M

MOGENSEN/ULRIK QUARTET 
featuring STEVE SWALLOW

– EN BASSLEGENDE SOM FEIRET SIN 45-ÅRSDAG HOS URIJAZZ

16



James Taylor fyller 70 år i år. Han er en av de 
virkelige store «singer-songwriters». Hans 
første album, «James Taylor», kom ut i 1968. 
Siden har han solgt mer enn 100 millioner 
album! Låter som Carolina On My Mind, 
Country Road, Your Smiling Face og mange 
andre er lydsporet i livet til folk som voks-
te opp på 70-tallet. Taylor er ennå aktiv, og 
hans fl øyelsstemme er intakt.  

De fl este av kveldens musikere kjenner 
 James Taylor godt. Kjernen blir Herrene i 
Haven, supplert med en rekke gjester som 
ønsker å bidra til en kveld i Taylors ånd. 
I skrivende stund er vel de fl este av disse 
på plass – og for ei rekke. Men kommer det 
fl ere gjester, så gjør det det.

Urijazz har ved fl ere anledninger trommet 
sammen til feiring i Støperiet. Vi har markert 
Billie Holiday, Bob Dylan, Ray Charles, og nå 
altså James Taylor. Disse kveldene har vært en 
stor kom-sammen-fest for folk i Tønsberg og 
Vestfold. La oss nok en gang fylle Støperiet med 
gode venner, god musikk og god stemning.

Vi takker Stein Smaaskjær for illustrasjonen 
til konserten med James Taylor.

Konserten starter kl. 20.00, men allerede 
fra kl. 18.30 kan du se dette og andre bil-
der med musikalske motiver som Stein har 
 laget.  Bilder kan kjøpes på stedet.

Reidar Vinje Stensvold – vokal, gitar
Egil Bjørnholdt – vokal, gitar
Lars Bremnes – vokal, saksofon
Line Horntveth – vokal, tuba, perkusjon
Per Kamfjord – vokal, perkusjon
Terje Johannesen – gitar, trompet
Kjetil Hognestad – tangenter
Rune Jensen – piano
Olaf «Knerten» Kamfjord – bass
Jon Kirkebø Rosslund – trommer

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

LØRDAG 25. MAI 20:00 • STØPERIET

JAMES TAYLOR 70 ÅR – TRIBUTE
– TAYLOR HAR BEVEGET MANGE GJENNOM SINE 70 ÅR!
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Velkommen til Tønsberg Optiske!
Kom inn og se vårt store utvalg.

Hilsen fra Nina, Hedvig, Cornelia, Trine og Knut.
Fordi personlig service betyr noe!

HERREKLESBUTIKK

FARMANDSTREDET

3110 TØNSBERG

TELEFON 33 31 82 70

PÅFYLL TIL

ARBEIDSPLASSEN

KAIGATA 1, TØNSBERG 
TELEFON 33 74 40 10

08:00 - 16:00 MAN - FRE

KÅPEVEIEN 5

3174 REVETAL
TELEFON 33 06 11 10

Kammegaten 5, Tønsberg • Telefon 33 31 73 07

Høstens
nyheter
ankommer
daglig

God hilsen fra Nina, Hedvig, Cornelia, Trine og Knut

i Kammegaten. Fordi personlig service betyr noe!
Tlf: 33 31 73 07

KÅPEVEIEN 5

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



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


