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«Kjæm du i kveld, så står nykkjyl n i døra […]
Je vil itte sea deg håss du skal gjøra, men vrir
du n tel venstre så får du det tel».

LYDEN AV
PRØYSEN

- Vi hadde aldri helt fått med oss hva den handla om,
før vi satte oss ned og forsøkte å lese teksten uten følge
av den tradisjonelle reinlender-melodien. Da så vi for
oss en kvinne som slites mellom stolthet og lengsel,
usikkerhet og begjær, og fikk lyst til å prøve å lage
en dvelende ballade av den. Det er så mye mellom
linjene hos Prøysen. Det er det som gjør verkene hans
så store. Alt det usagte, som sier så mye. Noen ganger sniker det seg innpå som et foruroligende ubehag,
andre ganger får man en lun følelse av trygghet og
samhørighet. I «Lyden av Prøysen» prøver vi å tegne
nettopp det med lyd. Vi ønsker å uttrykke det usagte,
en tanke som streifer sinnet, en morsom assosiasjon
eller en dyp fortvilelse. Dette sier Helge Lien og Sigurd
Hole om sitt arbeid med Prøysen sine tekster.

Helge Lien | piano/komponist/arrangør
Sigurd Hole | bass/komponist/arrangør
Frida Ånnevik | vokal
Rolf Erik Nystrøm | saksofon
Håvard Lund | bassklarinett
Knut Aalefjær | trommer

Med nye komposisjoner og friske tolkninger av velkjente tekster, setter noen av landets fineste jazzmusikere og den prisbelønte vokalisten Frida Ånnevik nytt
lys på Alf Prøysen. Alf Prøysen har i mange år hatt en
helt spesiell rolle hos de fleste nordmenn.

De har alle en nærhet til Prøysen i utgangspunktet: Lien og Ånnevik er nærmest oppvokst i Prøysens nabolag, og
Hole fra Rendalen hadde Prøysen som
grandonkel. De har alle gode forutsetninger for å tolke Prøysen, og det gjorde de med stor suksess med konserten
«Lyden av Prøysen», en bestilling fra
stiftelsen Musikk i Hedmark, i Hamar
kulturhus i august 2014. Nå har Helge
Lien skreddersydd en nedskalert og noe
omarbeidet utgave av dette prosjektet så
det passer inn hos Tynset Jazzklubb.

Prøysen viser oss tilværelsen i alle dens skiftende former, ofte sett nedenfra i det sosiale hierarkiet.
Tilsynelatende enkle visetekster med idyll på overflaten, kan formidle innsikter og sannheter som kan
være alt annet enn idylliske. Pianisten og komponisten
Helge Lien, bassisten Sigurd Hole og vokalisten Frida
Ånnevik har levert solide bidrag til denne nytolkede
Prøysen-renessansen.

Dato: Fredag 15. januar
Klokkeslett: 20.00 (dørene åpner 19.30)
Sted: Storsalen, Tynset Kulturhus
Pris: 300,-/250,-

Julegavetips/tilbud for nye medlemmer som melder seg inn
mellom 21. november og 15. desember. Kjøp medlemskap for
2016 (verdi 200,-) og billett til «Lyden av Prøysen» for kr 400,-

DU OG JEG
OG VI 2-3-4
Ellen Brekken | kontrabass, elbass,
tuba, vokal, piano og gitar
Julie Falkevik Tungevåg | piano, keytar,
vokal og gitar
Dato: Lørdag 06. februar
Klokkeslett: 14.00 for de yngste (0-4 år)
og 16.00 for de litt eldre (4-10 år)
Sted: Smea, Tynset Kulturhus | Pris: 50,«Du og jeg og vi 2-3-4» er en groovy barnekonsert for hele familien. I løpet av konserten får vi
blant annet møte Mr. Regnværssky som ikke føler seg hjemme noe annet sted enn i ørkenen. Vi får
også møte Fru Rosenstrøm som ikke er som andre fruer, for hun pønsker nemlig på å rane banken.
Musikerne Ellen og Julie ender også opp i en spillende diskusjon om hvem som har de kuleste
instrumentene, og om hvem som kan spille fortest.
I bandet finner vi Ellen Brekken og Julie Falkevik Tungevåg. Ellen fra Tynset spiller i band som
Hedvig Mollestad Trio, Caledonia Jazzband og folkemusikkgruppa MAAR. I tillegg til å jobbe mye
frilans, er hun ofte å finne på oppdrag for både Nationaltheateret og Rikskonsertene. Julie fra Måløy
har blant annet jobbet som teatermusiker på Kilden teater og konserthus, og har også skrevet filmmusikk til kortfilmen Prolog. Hun jobber også som pedagog i Oslo musikk- og kulturskole.
Når Ellen og Julie drar på tur med «Du og jeg og vi 2-3-4», inviterer de store og små inn i et lekent
univers med mye bevegelser og humor, der barna får være med på å ta kunstneriske avgjørelser
under konserten.

FRIENDS &
NEIGHBORS
Thomas Johansson | trompet
André Roligheten | tenorsaksofon/
bassklarinett
Oscar Grönberg | piano
Jon Rune Strøm | kontrabass
Tollef Østvang | trommer
Dato: Lørdag 19. mars
Klokkeslett: 20.00 – (dørene åpner 19.00)
Sted: Nystua, Tynset Kulturhus | Pris: 200,-/150,Friends & Neighbors representerer en ny generasjon av norske jazzband, og er et stjernelag av skandinaviske jazzimprovisatører. Musikken kan beskrives som energisk og frijazz-inspirert, slik som
Ornette Coleman, Archie Shepp, Pharoah Sanders og John Carter. Deres første plate No Beat Policy
(2011) er en strålende dokumentasjon av bandets kvaliteter.
For den som liker sin jazz energisk og fri, men samtidig melodisk, er dette det perfekte band! Medlemmene er unge, men etablerte musikere kjent fra band som Team Hegdal, Frode Gjerstad Trio,
Cortex, All Included og Paal Nilssen-Loves Large Unit. I tillegg til osingen Tollef Østvang på trommer, består bandet av André Roligheten på saksofon og klarinett, Thomas Johansson på trompet,
Oscar Grönberg på piano og Jon Rune Strøm på kontrabass.
Bandets fem musikere er meget aktive stemmer på den norske og europeiske jazzscenen, og bidrar
med sine særegne uttrykk i sterke melodier, lekenhet og dynamikk.

HAYDEN POWELL
TRIO

JAM

Hayden Powell | trompet
Eyolf Dale | piano
Jo Skaansar | bass

Velkommen til en hyggelig kveld
med åpen scene hos
Tynset Jazzklubb!

Dato: Lørdag 23. april
Klokkeslett: 20.00 (dørene åpner 19.00)
Sted: Smea, Tynset Kulturhus
Pris: 200,-/150,-

Dato: Lørdag 7. mai
Klokkeslett: 20.00 – (dørene åpner 19.30)
Sted: Nystua, Tynset Kulturhus
Pris: 50,-

Hayden Powell Trio høstet strålende kritikker for sin platedebut The Attic (2011), og med oppfølgeren Roots and Stems i 2013, viste han seg nok en gang å være en original stemme blant landets
jazzmusikere. Trioen kombinerer gamle og nye jazzuttrykk med et melodisk fokus, og gjør seg
særlig godt i intime lokaler, slik som Smea i Tynset Kulturhus. Bandet har nettopp sluppet plata
Circadian Rhythm & Blues.

Lørdag 7. mai stiller vi med scene og akkompagnerende band, og DU stiller med deg. 
Har du et musikktalent du ønsker å vise frem, så er scenen din. 

Det er ikke lett å markere seg i Norges mangfold av kreative jazztrompetister. Hayden Powell gjør
det – ikke ved elektronikk a la Molvær eller fløyteimitasjon a la Arve Henriksen, men rett og slett
ved et fulltonende varmt trompetspill med dype jazzhistoriske røtter. Samtidig er Hayden Powells
uttrykk nyskapende og moderne så det holder (Erling Wicklund, NRK).

Vil du bli medlem i Tynset Jazzklubb?

Med over 50 konserter i bagasjen fra forrige album, er trioen mer samkjørt enn noen gang, og de tre
musikerne viser frem solide ferdigheter som solister. Trioen kjenner hverandre godt, og er kjent for
sine selvsikre og kreative opptredener.

Påmelding eller spørsmål sendes på e-post til leder@tynsetjazz.no innen 4. april.

Som medlem i Tynset Jazzklubb, har du selvsagt
medlemsfordeler! Her er et utvalg av medlemsfordelene våre:
• Du får medlemspris på de aller fleste arrangementer. For å få medlemspris, må medlemskortet fremvises.
• Du får medlemspris på stort sett alle medlemsklubber i Norsk jazzforum.

• Norsk jazzforums medlemsblad «Jazznytt» får
du til rabattert pris når du er medlem av Tynset Jazzklubb.
• Du får også gode priser på hotell, leiebil og
forsikring. Spør oss om du lurer på noe.
Medlemskapet koster 200,- i kalenderåret.
For innmelding, fyll ut skjemaet på nettsidene
våre: www.tynsetjazz.no/medlemskap/

VIL DU GI DIN STØTTE TIL
TYNSET JAZZKLUBB?
814282392

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som
skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan
du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det mest. Vi
oppfordrer deg til å støtte oss i TYNSET JAZZKLUBB.
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For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping.
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