COME SHINE | BARNEJAZZ | SIGURD HOLE TRIO | MILENBURG JOYS JAZZ QUINTET

COME SHINE
Live Maria Roggen | vokal
Erlend Skomsvoll | piano,
Håkon Mjåset Johansen | slagverk
Sondre Meisfjord | bass
Dato: Fredag 6. januar
Klokkeslett: 19.30 – (dørene åpner 19.00)
Storsalen, Tynset kulturhus
Pris: 300,- / 250,Billetter kan kjøpes i Kulturkaféen eller
via www.tynsetjazz.no

Come Shine er blant de største
norske jazzsuksessene i nyere
tid. Helt siden starten i 1998
har de håndtert “den store
amerikanske sangboka” med
kreativitet og finesse, til glede
både for folk som “ikke visste
at de likte jazz” og etablerte
jazzelskere. Kvartetten er nok
blant de bandene i Norge som
har størst aldersspenn i sitt
konsertpublikum, fra tenåringer til pensjonister.
I mars 2014 slapp Come Shine comebackalbumet “Red
and Gold” med en storslagen
releasekonsert på hovedscenen i Den Norske Opera der
flere gjesteartister, deriblant
Knut Reiersrud og Jan Erik
Vold, deltok. I de to årene
som har gått, har Come Shine
spilt konserter over hele landet
både som ren kvartett, med
gjester, og med ensembler som
Trondheim Jazzorkester og
KORK. Tilbakemeldingene vitner om at Come Shine er blant
landets aller beste liveband.
Vi har gleden av å presentere
Come Shine på Tynset Jazzklubb fredag 6. januar 2017.

BARNEJAZZ :
HVA KOMMER NÅ?
Eldbjørg Raknes | vokal og
live sampling
Frode Eggen | skuespill
Rob Waring | vibrafon
Dato: Lørdag 11. februar
Klokkeslett: 14.00
Sted: Smea, Tynset Kulturhus
Pris: 50,Hva kommer? Noe morsomt! Og skummelt! Og vakkert! Og ekkelt! Og pinlig! Og komisk! Og fint!
Og herlig! Og DU kommer og er med og bestemmer hva som skjer!
«Hva kommer nå…?» er en flerkunstnerisk impropakke for barn og voksne i alle aldre. Konsertforestillingen er en totalopplevelse med interaktiv improvisert historiefortelling, abstrakte og fabelaktige
lydbilder, og Eldbjørg Raknes’ barnesanger til tekster av Inger Hagerup og Torgeir Rebolledo Pedersen. I tillegg får publikum får selv delta ved å påvirke hva som skal skje.
De tre aktørene på scenen er alle blant Norges fremste på hver sine felt. Frode er en mester i teatersport, og på veg til å bli sykehusklovn. Eldbjørg har håvet inn både Buddy og Radka Toneffs
minnepris og lager de mest fantastiske lyder på de mest fantastiske måter, og Rob er uslåelig vibrafonprofessor! Sammen tar de improvisasjon og samspill med barn på alvor.

SIGURD HOLE TRIO
Sigurd Hole | bass
Jarle Vespestad | trommer
Haakon Aase | fiolin
Dato: Lørdag 18. mars
Klokkeslett: 20.00 – (dørene åpner 19.30)
Sted: Fjøset, Museumssenteret Ramsmoen
Pris: 200,- / 150,Sigurd Hole trio er Holes første prosjekt i eget navn. Trioen spiller Holes komposisjoner, og all
musikken er nyskrevet for anledningen. Bak trommene finner vi Jarle Vespestad og på fiolin Håkon
Aase. En åpen triobesetning som dette gir stor plass til å utforske kontrabassens varierte klangpalett.
Intensjonen er å skape et luftig lydbilde med stor dynamisk spennvidde der sakrale stemninger møter ekspressive rytmiske elementer.
Sigurd Hole (35) kommer fra Rendalen, og er kjent fra band som Eple Trio, Tord Gustavsen quartet,
Karl Seglem acoustic quartet, Jon Eberson Group og samarbeidet med Eli Storbekken på hennes
siste plate ”Fabel” (2016). I 2014 skrev han bestillingsverket ”Lyden av Prøysen” sammen med
Helge Lien. Hole har medvirket på rundt 25 plateutgivelser, og har en særegen sound hvor norsk
folkemusikk er en viktig inspirasjon.

«Hva kommer nå…?» debuterte i 2010, og har gjestet mange ulike scener, kulturhus, klubber og
festivaler siden da – med fantastiske publikumsmøter hver gang.
Nå er de klare for å møte deg!
Billetter kan kjøpes via www.tynsetjazz.no

Billetter kan kjøpes via www.tynsetjazz.no

MILENBURG JOYS
JAZZ QUINTET

25. – 27. AUGUST | BORTISTU’ NEBY

Daniel Trustrup Røssing | piano/vokal
Arnstein Solem | bassax
Torstein Kubban | kornett/trompet
Inge Solem | saksofon/klarinett/vokal
Svend Johnny Breiby | trommer

Helga 25., 26. og 27. august arrangeres Tynset Jazzfestival på Bortistu’ Neby.
Bortistu’ er et perfekt egnet festivalområde, og her blir det servert minnerike kulturopplevelser for både barn og voksne. Program og artister publiseres fortløpende utover
våren.

TYNSET JAZZFESTIVAL
VIL DU GI DIN STØTTE TIL
TYNSET JAZZKLUBB?

Dato: Lørdag 29. april
Klokkeslett: 20.00 (dørene åpner 19.30)
Sted: Nystua, Tynset Kulturhus | Pris: 200,- / 150,-

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som
skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan
Milenburg Joys har blåst på glørne til «hotjazzen» som oppstod i New Orleans på 1920-tallet, og
du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det mest. Vi
gir nytt liv til den snart hundre år gamle musikken. Louis Armstrong, Bix Beiderbecke og Jelly Roll
814282392
oppfordrer deg til å støtte oss i TYNSET JAZZKLUBB.
Morton er blant navnene som har gjort denne jazzen udødelig, og Milenburg Joys står støtt på skuldrene til disse kjempene når de igjen gjør musikken aktuell.
Vil du gi din støtte
til TYNSET
For å være
grasrotgiverJAZZKLUBB?
må du være kunde hos Norsk Tipping.
For deg som liker vokaljazz, New Orleans Hot Jazz og tradjazz, er denne konserten
virkelig
verdt
Ved
spill
hos
Norsk
Tipping
vil inntil
5 prosent*til av spillinnsatsen gå direkte til din grasrotmottaker,
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta
noe av overskuddet
å besøke.
Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan og
du velge
støtte
laget ellerinnsats,
foreningen
du mener
fortjener
det
best åav
alt,det
hverken
premie
eller
vinnersjanse
reduseres.
mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i TYNSET JAZZKLUBB.
Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago.
For å være grasrotgiver må du være kunde
hos NorskåTipping.
Gjennom
være grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store drømmer for din grasrotmottaker.
Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:
Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 5 prosent* av spillinnsatsen gå direkte til din grasrotmottaker, og best av
alt, hverken innsats, premie eller vinnersjanse
• Hosreduseres.
kommisjonæren • Mobilspill • Norsk Tipping sine nettsider
• SMS, send Grasrotandelen 814282392 til 2020
Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago.
For mer informasjon se www.norsk-tipping.no
Gjennom å være grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store drømmer for din grasrotmottaker.

Billetter kan kjøpes via www.tynsetjazz.no

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:

VIL DU BLI MEDLEM I TYNSET JAZZKLUBB?

Medlemskapet koster 200,- i kalenderåret.
For innmelding, fyll ut skjemaet på nettsidene våre:
www.tynsetjazz.no/medlemskap/, eller last ned mCash og scann
QR-koden til høyre.

Smith Grafisk, Tynset

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.

