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ORGANISASJON
Stiftelsen Midtnorsk jazzsenter, stiftet 5.desember 
1997, har organisasjonsnummer 979 602 669. 

STIFTERE / OPPRETTERE 
Norsk jazzforum
Musikkonservatoriet i Trondheim 
(nå: Institutt for musikk, NTNU)
Molde International Jazz Festival
Trondheim Jazzforum

LOKALISERING 
Midtnorsk jazzsenter er lokalisert i Dokkparken 4 
i Trondheim og har kontorfellesskap med Dokk huset  
Scene AS, Trondheim kammermusikkfestival, 
Trondheim Jazzforum og Trondheim Jazzfestival.

FORMÅL 
I vedtektenes § 2 er formålet med MNJ beskrevet  
slik: ”Stiftelsen Midtnorsk jazzsenter skal fremme  
kulturtilbudet innen jazzmusikk i Trondheim og 
regionen bestående av de tre midtnorske fylkene 
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøn-
delag  ved:
• å drive formidling av jazz og beslektet musikk i  
 form av konserter og turneer
• å arbeide for utvikling av både det profesjo nelle  
 og det fritidsorienterte utøvermiljøet innenfor   
 jazzsektoren
• å virke som et kompetansesenter og være   
 et service-, samarbeids- og kontaktorgan for   
 jazzmiljøet i Midt-Norge. 
Kommentar: Vedtektene bør oppdateres etter-
som de to trøndelagsfylkene er slått sammen til 
Trøndelag fylke.

STYREARBEID
Styret hadde tre styremøter og behandlet 21 
saker i 2020.  Blant sakene nevnes særlig:

• Korona-pandemien
• Ansettelse av produsent for turneordningen
• Retningslinjer for besetning(er) Trondheim   
 Jazzorkester
• Retningslinjer for utvalg og programråd
• Tildeling av støtte til ensembler og arrangører  
 i regionen

STYRETS MEDLEMMER 2020:
Styret i Stiftelsen Midtnorsk jazzsenter består av 
følgende sju styremedlemmer med personlige 
varamedlemmer:

Styreleder: Per Axel Koch  
(konsernsjef Polaris Media, Trondheim)
Personlig vara: Kjellrun Kleven  
(musikklærer Inderøy kommune, Levanger)

Nestleder: Trine Knutsen (førsteamanuensis 
NTNU Institutt for musikk, Trondheim)
Personlig vara: Mette Rasmussen  
(frilans musiker, Trondheim)

Styremedlem: Per Oskar Olsen  
(banksjef SpareBank 1 SMN, Trondheim)
Personlig vara: Tor Inge Skjøtskift (direktør 
Lukas-stiftelsen, Trondheim) 

Styremedlem: Hans-Olav Solli  
(festivalsjef Moldejazz, Molde)
Personlig vara: Cecilie Nogva  
(festivalkoordinator Moldejazz, Molde) 

INNHOLD:

MIDTNORSK 
JAZZSENTER
FRA SIDE

03
TRONDHEIM 
JAZZORKESTER
FRA SIDE

06
TRONDHEIM
VOICES
FRA SIDE

12
YOUNG VOICES 
FRA SIDE

18
MIDTNORSK
UNGDOMS STORBAND
FRA SIDE

20
REGIONAL
TURNEPRODUKSJON
FRA SIDE

23

Fv: Bjørn Willadsen (daglig leder), Per Oskar Olsen, Hans-Olav Solli, Per Axel Koch (styrets leder), Tollef Østvang, Trine Knutsen,  
Hedvig M. Thomassen, Anders Dalane.
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Styremedlem: Anders Dalane  
(Nord Universitet , Levanger)
Personlig vara: Astrid Moen  
(ass. rektor Sund Folkehøgskole, Inderøy) 

Styremedlem: Hedvig Mollestad Thomassen 
(frilans musiker, Oslo)
Personlig vara: Natalie Sandtorv  
(frilans musiker, Ålesund/Oslo). 

Styremedlem: Tollef Østvang  
(frilans musiker, Os i Østerdalen)
Personlig vara: Stina Moltu (frilans musiker,  
Oslo / lærer Sund Folkehøgskole, Inderøy)

ADMINISTRASJONEN
Bjørn Willadsen, daglig leder (100 % stilling)
Martin Taxt, produsent Trondheim Jazzorkester 
(50 % stilling)
Ida Johanne Eilertsen, produsent Trondheim 
Voices (50 % stilling)

LIKESTILLING
Styret i MNJ arbeider for god kjønnsbalanse i alle 
deler av virksomheten. 

VIRKSOMHETER I MIDTNORSK JAZZSENTER
Management for:
• Trondheim Jazzorkester (TJO)
• Trondheim Voices (TV)
• Midtnorsk Ungdomsstorband (MUST)
• Young Voices (YV)

PLATESELSKAPET MNJ RECORDS
som utgir produksjoner med egne ensembler 
etter behov. 

TURNEPRODUKSJON 
med band/musikere fra regionen til jazzklubber, 
kulturhus og skoler i regionen.

REGIONALT ORGAN FOR JAZZFELTET
• Politisk arbeid lokalt, regionalt og nasjonalt.
• Samarbeid med Norsk jazzforum og de fire 
andre regionale jazzsentrene i landet.

DOKKHUSET SCENE AS 
• Dokkhuset er den regionale hovedscenen for   
 jazz og kammermusikk i Trondheim.
• MNJ er en av fire eiere i Dokkhuset Scene AS 
  og er største eier med 40 % av aksjene i sel skapet.  
 De øvrige tre aksjonærene er Trondheim   
 kammermusikkfestival (25 %), Trondheim  
 Solistene (25 %) og Trondheim Jazzforum (10 %). 

ARBEIDSMILJØ/SYKEFRAVÆR
Arbeidsmiljøet anses som godt. Det er ikke reg-
istrert sykefravær blant de fast ansatte. 

YTRE MILJØ
Organisasjonens prosjekter med turnerende 
ensembler medfører forurensende transport (fly, 
bil). På grunn av lange reiseavstander er det oft-
est ikke et alternativ å benytte tog. Utover dette 
drives organisasjonen uten å påføre det ytre miljø 
skader eller forurensning.

FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet for 2020 er satt opp under forut-
setning om fortsatt drift. Styret bekrefter herved 
at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

ÅRSREGNSKAPET
Driftsinntektene var på kr 12 309 009.  
Årsresultatet var på kr 171 293.

Likviditet:
Omløpsmidler er kr 4 036 422. Kortsiktig gjeld er 
kr 1 187 666. Likviditeten ved årsskiftet er god. 
Egenkapitalen er kr 3 019 006.

DRIFTSINNTEKTENE I MNJ BESTÅR AV:
• Salgsinntekter fra konserter
• Offentlige (ettårige) driftstilskudd (statlige og regionale)
• Offentlige prosjekttilskudd (Norsk kulturråd, Talent Norge AS)
• MVA-kompensasjon 
• Private gaver (Sparebank 1 SMN)
• Avsetninger fra forrige år 

Det statlige tilskuddet kommer fra Norsk kulturråd og består av tre separate bevilgninger: 
1) Midtnorsk jazzsenter:  kr 2 150 000 (ettårig driftstilskudd)
2) Trondheim Jazzorkester: kr 2 400 000 (ettårig ensemblestøtte)
3) Trondheim Voices:  kr 2 200 000 (toårig ensemblestøtte)

MVA–refusjonen fra Lotteri- og stiftelsestilsynet til MNJ var i 2020 kr 555 528.  
Dette er økning på cirka 10 % fra året før.

Privat gave er fra Samfunnsutbytte i SpareBank 1 SMN (kr 250 000). Bankens bidrag utløste kr 62 500 
fra Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning. 

Talent Norge AS og MNJ har fornyet en fireårig samarbeidsavtale (2020 - 2023) for finansiering av det 
årlige talentstipendet i Trondheim Jazzorkester («SpareBank 1  SMN JazZtipendiat»). Bidraget fra  
Talent Norge AS er kr 300 000 per år.

HONORAR MUSIKERE:
MNJ engasjerer et stort antall frilans musikere og sangere hvert år. Styret har vedtatt å følge  
Creo’s anbefalte satser. 

MNJ dekker i tillegg alle reise- og overnattingskostnader i forbindelse med produksjoner (turneer, 
konserter, øvedager, studioarbeid).

Da korona-pandemien kom måtte i mars, måtte vi kansellere turneer/konserter på kort varsel for 
både musikere og arrangører. Situasjonen kunne nok defineres som Force Majeur og alle kontrakter 
kunne rent juridisk oppheves. Da Norsk kulturråd, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune 
i denne situasjonen bekreftet at tilskuddene til våre virksomheter ble opprettholdt, valgte vi å utbetale 
fullt honorar til musikerne ved kanselleringen av konserter.  

MNJ utbetalte i 2020 cirka 6,5 mill.kr i honorarer og støtte til utøvende musikere, komponister etc. 
Dette utgjorde cirka 50 % av de totale driftskostnadene.

Utbetalinger av honorarer for kunstneriske tjenester levert av musikere, sangere og komponister er 
tilnærmet på nivå med det samlede beløpet MNJ mottar i form av statlig driftstilskudd og ensemblestøtte
 

Avdeling Norsk kulturråds tilskudd 
til avdelingene

Avdelingens honorar/
støtte utøvere 

Midtnorsk jazzsenter 2 150 000    700 000

Trondheim Jazzorkester 2 520 000 3 500 000

Trondheim Voices 2 200 000 2 200 000

SUM: 6 870 000 6 400 000

Administrasjonen: Bjørn Willads en, MartinTaxt og Ida Johanne Eilertsen.
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www.trondheimjazzorchestra.no

Kunstnerisk leder:  
Ole Morten Vågan, Oslo  
(åremål 2020 - 2022)
Produsent:   
Martin Taxt, Oslo, 50 % stilling

Kunstnerisk råd:
• Njål Ølnes, leder – musiker   
 (Nesodden)
• Mette Rasmussen – musiker   
 (Trondheim)
• Jan Ole Otnæs – daglig leder  
 Nasjonal jazzscene (Oslo)

I tillegg møter:
• Bjørn Willadsen, sekretær – daglig  
 leder MNJ (Trondheim)
• Ole Morten Vågan – kunstnerisk  
 leder Trondheim Jazzorkester (Oslo)

TJO og Hedvig Mollestad. Foto: Juliane Schütz
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AKTIVITET TJO 2020:
• Trondheim Jazzorkester spilte 14 konserter i 2020
•  Alle konsertene var pga koronasituasjonen  
 innenlands 
 - Sju av konsertene  var i Trøndelag 
 - 11 konserter ble avlyst eller utsatt pga  
    korona-pandemien
• Totalt publikumstall var 1067 (mot cirka 5000 
  året før). Nedgangen skyldes i all hovedsak    
 avlyste konserter og smitteverntiltak/begrens ning i antall publikummere på de ulike scenene.
• To innspillinger med musikk komponert av hhv Ole Morten Vågan og Johan Lindvall 
• En utgivelse på MNJ Records med TJO & The MaXx (CD og vinyl)
• Komponister/nye verk: 
     - Johan Lindvall med verket «Om du reser mycket» med premiere på Moldejazz
     - Hedvig Mollestad med verket «Maternity Beat» med premiere på Moldejazz
     - Eirik Hegdal og Hanna Paulsberg med seks nye arrangement for TJO´s  20 årsjubileumsturne 

Konsertoversikt:
05. juni   TJO & Ole Morten Vågan Newtone Sessions, Oslo 
13. juli   TJO & Johan Lindvall Teatret Vårt, Moldejazz 
18. juli   TJO & Hedvig Mollestad Thomassen  Bjørnsonhuset, Moldejazz 
15. september   TJO & Espen Berg  Olavshallen, Trondheim 
17. oktober   TJO & The MaXx  Bjørnsonhuset, Molde (NKA Årskonferanse) 
21. oktober   TJO & Johan Lindvall  Nasjonal jazzscene, Oslo 
24. oktober   TJO & Johan Lindvall  Dokkhuset, Trondheim 
19. november  TJO & Alf Hulbækmo  Sakshaug kirke, Inderøy 
26. november TJO 20 YEARS!  Ibsenhuset, Skien 
28. november  TJO 20 YEARS!  Spor 5, Stavanger 
02. desember TJO & The MaXx  Verkstedhallen, Trondheim 
03. desember TJO 20 YEARS!  Dokkhuset, Trondheim 
04. desember  TJO 20 YEARS!  Festiviteten, Levanger
06 .desember TJO 20 YEARS!  Utpost, Røros

TJO  og stipendiat Johan Lindvall på Moldejazz.  
 Foto: Jenny Berger Myhre

TJO 20 Year! Foto: Thor Egil Leirtrø

Musikere og teknisk personale i  
Trondheim Jazzorkester 2020: 

Vokal: Sofia Jernberg, Natali Abrahamsen Gar-
ner, Ina Sagstuen, Mai Elise Solberg, Ingebjørg 
Loe Bjørnstad, Kirsti Huke, Rohey Taalah, Harald 
Relling Nielsen, Siri Gjære

Treblås: Eirik Hegdal, Signe Emmeluth, Espen 
Reinertsen, Kjetil Møster, Mette Henriette Mar-

tedatter Rølvåg, Klaus Ellerhusen Holm, Martin 
Myhre Olsen, Petter Kraft, Trine Knutsen, Hanna 
Paulsberg, Sissel Vera Pettersen, Mette Rasmus-
sen, Elisabeth Lid Trøen

Messing: Eivind Lønning, Øyvind Brække, Susana 
Santos Silva, Hildegunn Øiseth, Hayden Powell, 
Ole Jørgen Melhus, Daniel Weiseth Kjellesvik, 
Thomas Johannson, Erik Johannessen, Daniel  
Herskedal, Erik Kimestad Pedersen, Petter Hängsel

STATISTIKK TRONDHEIM JAZZORKESTER 2013-2020:  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Konserter totalt 24 22 24 19 21 21 20 14

Konserter

Utland 13 12 3 9 8 8 4 0

Publikum 5160 6600 9492 4300 8307 6420 5170 1067

Antall musikere/teknikere 74 60 78 71 62 76 83 62

Musikere bosatt i Midt-Norge 21 % 36 % 36 % 36 % 43 % 40 % 30 % 40 %

Kvinneandel 20 % 23 % 24 % 24 % 27 % 25 % 22 % 37 %

Andel med NTNU-bakgrunn 59 % 60 % 62 % 69 % 72 % 67 % 55 % 69 %

STATLIG OG REGIONAL FINANSIERING AV TRONDHEIM JAZZORKESTER 2015-2020:

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Norsk kulturråd 2 210 000 2 150 000 2 200 000 2 300 000 2 400 000 2 400 000

Trondheim kommune 865 000 883 000 903 000 958 000  1 000 000 1 012 000

Trøndelag fylkeskommune 519 000 545 000 550 000 575 000 600 000 605 000

Sum offentlig finansiering 3 594 000 3 578 000 3 653 000 3 833 000 4 000 000 4 017 000

(*)Statens tilskudd til TJO blir gitt med krav til regional medfinansiering på 40 %.

ANDRE INNTEKTER TJO 2020:

Salgsinntekter, konserter: 447 000

Gave fra SpareBank 1 SMN 250 000

Talent Norge AS 300 000

Gaveforsterkning fra KUD: 62 500

Norsk kulturråd, bestillingsverk 120 000

Sum andre inntekter: 1 179 500

Sum omsetning i Trondheim Jazzorkester 2020 var cirka 5,18 mill.kr. Dette er en nedgang på 7 % fra 
2019. Fallet i inntekt skyldes reduserte salgsinntekter som følge av kansellerte/utsatte konserter 
under korona-pandemien. 

Strykere: Ola Kvernberg, Marianne Baudouin Lie, Eira 
Bjørnstad Foss, Adrian Løseth Waade, Håkon Aase 

Gitar: Hedvig Mollestad Thomassen, Lars Ove 
Fossheim, Christian Winther, Anton Toorell,  
Even Helte Hermansen

Piano/synth/orgel: Oscar Grönberg, Ståle Stor-
løkken, Johan Lindvall, Anja Lauvdal, Espen Berg, 
Alf Hulbækmo

Bass: Ole Morten Vågan, Georgia Wartel Collins, 
Mattis Kleppen

Trommer/perkusjon: Håkon Mjåset Johansen, 
Gard Nilssen, Kyrre Laastad, Andreas Winther,  
Matilda Rolfsson, Torstein Lofthus, Ingvald Andre 
Vassbø, Tomas Järmyr, Hans Hulbækmo

Lyd: Tor Brevik, Ketil Nicolaysen, Trond Morset

Lys/video: Jan Erik Holto, Ingrid Skanke Høsøien, 
Jenny Berger Myhre, Kyrre Heldal Karlsen, Joffe 
Myrvold

Animasjon: Flu Hartberg

TJO og The MaXx . Foto: Juliane Schütz
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KULTUR
24 Onsdag 15. juli 2020

Børge Sved
Leder Kultur
borge.sved@adresseavisen.no

DaMoldejazz tross korona-
begrensninger klarte å
arrangere sin 60. festival, passet
dennekonserten perfekt.
ArildAndersenGroup inntok

scenen i Bjørnsonhusetmandag
kveld. Etter hvert komKarin
Krog og sang flere låter.Hun ga
oss blant annet en vakker
versjon av«BreakOfDay In
Molde», en låt somer en
klassiker i byens jazzhistorie.
Teksten ble til da hunog
ektemannen gikkned fra
Vardestua etter ei langnatt

med jamsession.

Det var virkelig et historisk sus
over åpningskonserten. Karin
Krog, somnå er 83 år gammel og
somsynger like fint somalltid,
sang også på den aller første

festivalen i1961. Da var hun 24.
ArildAndersen, somblir 75 i

oktober, er heller ingen
nybegynner.Han spilte sin 50.
konsert iMoldemandag, og han
var i toppform.Musikere går
ikke avmedpensjon.Noen, som
David Bowie og LeonardCohen,
spiller til de dør. Det er nok
snakk omen lidenskapde ikke
blir kvitt.Meningenmed livet,
eller noe slikt.

ArildAndersen spilte i hvert fall
fantastisk fint på bassen sin, slik
han alltid har gjort. Oghan
haddemed seg norskemusikere
på høyt, internasjonalt nivå.
MariusNeset er enutrolig dyktig
saksofonist, selv om jeg formin
del synes hanmangler den

følelsesmessige dybdende aller
størstemusikernehar.Helge
Lien ga oss vakkert pianospill,
og HåkonMjåset Johansen fra
Trondheimbriljerte på trommer.
Bandet spilte Andersen-klas-

sikere fra flere tiår, og sjefen sjøl
fortalte en rekke interessante
historier fra festivalhistorien,
om stjerner hanharmøtt og

spilt sammenmed.MilesDavis,
Keith Jarrett ogDonCherry var
noen av demhannevnte.

Flott festivalhistorie, 60 år etter
at det hele startet.Men først og
fremst fikk vi en sterk
musikalsk opplevelse,med
KarinKrog som toppen av
kransekaka.

Festivalhistoriemed
sterke inntrykk

Det var et historisk
sus over åpnings-
konserten i Molde.
F.v. Helge Lien, Arild
Andersen, Karin Krog
og Marius Neset.
Håkon Mjåset
Johansen spiller
trommer bak Neset.
Foto: PETTER SELE

Helt siden«mirakel-
konserten»medTrondheim
Jazzorkester ogChickCorea i
Molde for 20 år sidenhar orkes-
tret –med svært skiftende

besetninger – gitt publikumen
rekke overraskelser.
IMoldemandagkveld fikk vi

oppleve det igjen. En gjeng
trommeslagere, vokalister, noen

strykere, to gitarister og et par
blåsere gikkpå scenen og satte i
gangmednoe somvi i gamle
dager ville kalt pling-plong.
Hva i all verden var dette? Ikke
tradisjonell jazz, i hvert fall.

Ganske snart dukket det opp
en filmpåbakveggen. To
venninner som snakket svensk
og somdiktet opp enhistorie om
etmøtemed enmann. Filmen
gikk videre gjennomhele
konserten, av og på i perioder,
og den skapte en spenning som
musikkenbygde oppunder.Hva
ville skje?

Der jeg satt, på første rad, var
det ikke enkelt å fåmed seg alle
ordene, ogmange ble sikkert
forvirret av detmultimediale
uttrykket.Menhar vi ikke godt
av å bli forvirret av og til, av å
møte noehelt annet? Er det ikke
slik vi utvikler oss?
Somordfører TorgeirDahl (H)

sa da festivalen åpnet: Alle de
uvanlige inntrykkeneMoldejazz
har tilført byen, har gjort den
mer åpen ognyskapende. Kan
det til ogmedhende at
impulsene fra jazzkonsertene

har bidratt til fotballagets
suksess?

Jeg har ikkenoe sikkert svar,
men jeg vet i hvert fall at
konsertenmedTrondheim
Jazzorkester og JohanLindvall
var enutfordring som jeg hadde
godt av. Etter innledende
«pling-plong»og en film som
det ikke var helt enkelt å få tak
på, fikk vi lange strekkmed
musikk somvar utrolig
fascinerende, etter hvert somvi
fikk justert ørene og innstilt oss
på ennykanal.

Vi ble tattmed inn i et helt nytt
klanglandskapder ulike lyder
ble flettet inn i hverandre på en
måte jeg ikkehar hørt før. I
lange passasjer gikk sang-
stemmer, trommer, gitarer,
strykere, blåsere og elektronikk
opp i enhøyere enhet somdet er
umulig å sette ord på.Det er
aldri enkelt å beskrivemusikk
medbokstaver.Musikkmåvi
oppleve, helst i en konsertsal, for
at vi skal ha fullt utbytte av den.
Hjernenbakdet hele var den

svenske pianisten og
komponisten JohanLindvall,

Trondheim Jazzorkester ga oss en helt uvanlig opplevelse under Moldejazz. Hovedpersonen, Johan Lindvall, ved flygelet til venstre. Foto: THOR EGIL LEIRTRØ

EndaengangharTrondheim
Jazzorkestergitt ossenunikopplevelse,
medmusikkvi ikkeharhørtmakentil.

Jazzorkestret
ga oss enda
en unik
opplevelse

Konsert

5Trondheim
Jazzorkester og
JohanLindvall

Sted:Molde

»Moldejazz «

somogså var hovedmannenbak
filmen.Han er etmultitalent og
har en egen evne til å skape
annerledes kunst. Enmann som
har fulgt prosessen tett, sa at
han er en luring.Det er en god,
enkel oppsummering.

Samtidig somkonsert-
opplevelsen var rar og
utfordrende, var den i lange
perioder også vakker.
Trondheim Jazzorkester har
levert enda et nyskapende
kunstverk somrykker oss ut av
A4-tilværelsen vår.

Anmeldelser av Trygve Lundemo

Konsert

5Moldejazz

Artister:
Karin Krog ogArild Andersen
Sted:Bjørnsonhuset

Torsdag 17. september 2020 KULTUR 33

Hovedscenen

Tomåmanvære
av ogmedMartha Standal
og Tor Ivar Hagen
Urpremiere 6. oktober
Spilles tir–fre 12, lør 14

Bjertnæs, Lygre
– et prosjekt av Sverre Bjertnæs
og Arne Lygre
Regi Ole Johan Skjelbred
Urpremiere 14. november
Spillesman–fre 20, lør 18.30
Teaterkortet 2020 kan benyttes

Studioscenen

trondelagteater.no

Fruen fra havet
av Henrik Ibsen
Regi Fredrik Longva
Premiere 10. oktober
Spillesman–fre 19, lør 17.30
Teaterkortet 2020 kan benyttes

Gamle Scene

Theatercaféen

Billetter 73 80 5000

Mandag - fredag 11.00–20.00
Lørdag 11.00–18.30

Billetter kan også bestilles og
kjøpes direkte på
ticketmaster.no og på
telefon 815 33 133

Teaterbillett og overnatting
Kontakt Comfort Hotel Park
/ Quality Hotel Augustin:
nordicchoicehotels.no

THEATERCAFÉEN

Mandag–fredag 11–14
Mandag–lørdag fra 90minutter

før forestillingsstart

Bunnlinjan
–Revidert regnskap
av Marianne Meløy og
Trygve Brøske
Regi Ivar Tindberg
Spilles tor–fre 19.30, lør 18
Neste forestilling 1. oktober
Teaterkortet 2020 kan benyttes

Leksikonom lys og
mørke
av Simon Stranger
RegiMaren E. Bjørseth
Urpremiere 30. oktober
Spillesman–fre 19.30, lør 18
Teaterkortet 2020 kan benyttes

Endag...
Regi Tyra Tønnessen
Urpremiere 19. september
Spillesman–fre 19.30, lør 18
Teaterkortet 2020 kan benyttes

BILLETTER:
Olavshallens billettluke,

tlf. 73 99 40 50,

man-fre kl. 14-18,

www.tso.no

www.olavshallen.no

og Trondheim Torg.

RasmusogVerdens beste band

inviterer småog store barn til

en svingende familieforestilling

RASMUSOGVERDENS

BESTEBANDMØTER

VERDENSBESTE

ORKESTER

MUSIKALKONSERT

BEETHOVEN250ÅR

- TREUKERPÅRAD!

SIMPSON&MOZART

ANDSNESSPILLER

MOZART

3. OKTOBER

28. OG 29. OKTOBER

5. OG 6. NOVEMBER

24. SEPTEMBER

22. OG 23. OKTOBER

KL. 14:00

UTSOLGT!

EKSTRAFOR
ESTILLING

KL. 19:30

KL. 19:30

KL. 19:30

Dirigent: Nick Davies

Solist: Espen Grjotheim,

Mari Haugen Smistad

Dirigent: Han-Na Chang

I samarbeidmed Trondheim

Kammermusikkfestival!

Musikk fra: The Phantomof the

Opera, LesMisérables, Mamma

Miamedley ogmange flere.

I anledning 250-årsjubileet for

Ludwig van Beethovens fødsel vil

Han-Na Chang gå i nærkampmed

tre av hans ruvende symfonier.

12. OG 13. NOVEMBER

19. OG 20. NOVEMBER

KL. 11:30

FÅ BILLETTER

FÅ BILLETTER

OPERAKONSERT

26. NOVEMBER

KL. 19:30

Utdrag fra Norges første opera

«Fredkulla» skrevet av Trondheims-

komponistenMartin Andreas

Udbye.

www.mist.no

NB! Barn gratis inngang i følge med voksen!

PÅ MUSEUM

Trondhjems Sjøfartsmuseum
Museumsopplevelser for store og små midt i

Trondheim sentrum!

Hør om livet til sjøs, hjemlengsel, om Trondheim

som handelsby og om da dampskipene tok over for

seilskutene.

Torsdagstreff: «Krigsseilere i hjemmeflåten.

En hvit flekk i etterkrigshistorien.»

Foredrag med Bente Merete Heggviks. Sjøfolka som

ble igjen i Norge er knapt nevnt i litteraturen. Man

kan på mange vis si at hjemmeseilerne er en hvit flekk

i krigshistorien. Hvem var de, hvor mange var de?

Hvordan var forholdene for sjøfolk og skipstrafikk i

Norge under krigen? Og hva kan det skyldes at vi vet så

lite om de som seilte hjemme under siste verdenskrig?

24. september Kl 19.00-21.00.

Se vår hjemmeside for mer informasjon.

www.trondheimsjofart.no

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Ta deg TID

Opplev den store, spennende utstillingen om tid! Vi

har laget lydfortellinger som passer for hele familien;

hør dem på egen mobiltelefon mens dere vandrer

blant kunsten og alle de fantastiske tingene.

Vi lever på en stjerne

Visste du at Hannah Ryggens største teppe «Vi lever

på en stjerne», som ble ødelagt i regjeringsbygningen

22. juli 2011, kan oppleves hos oss? Det tydelige arret

i det restaurerte teppet er som et symbol på at vi aldri

må glemme. Se verket nå, før vi skal sende det til utlån

senere i høst.

www.nkim.no

Ringve Musikkmuseum
Åpning: Klang - bilder fra

interiør på Ringve

En unik fotoutstilling av

kunstner, fotograf og arkitekt

Erik Wessel, som viser oss

rommene i Hovedbygningen

på sitt enestående vis. Ved

åpningen vil kunstneren selv

fortelle om arbeidet med

bildene, som er til salgs.

Vi byr på musikalske innslag

underveis.

Lørdag 19. september

kl. 14.00.

www.ringve.no

Orkla Industrimuseum
Bergverks- og jernbaneutstillinger på Løkken Verk

Besøk Informasjonssenteret og se våre utstillinger om

gruvedriften på Løkken Verk og Thamshavnbanen.

www.oi.no

KULTURNATT
4 av våre museer er med på kulturnatt

fredag 18. september.

Se egen annonse i dagens Adresseavis.

Feirer jubileum,men
tenker fortsatt nytt
I20århardegittpublikumi flereverdensdelerhakeslepp.
Tirsdaggjordededet igjen–påhjemmebane.

Trondheim Jazzorkester
er et unikt ensemble, ikke
bare i Norge,men inter-
nasjonalt. Årsaken er ikke
bare at strålendemusikere
går inn ogut av de
skiftende besetningene.
Først og fremst skiller de
seg ut fordi de stadig
spiller helt nymusikk og
fordi de overrasker nesten
hver gang.Og selv om20
år ikke er noe stort jubi-
leum, har de god grunn til
å feire – slik de gjorde i
Olavshallen tirsdag kveld.
Konserten der pianist og

komponist EspenBerg
haddehovedrollen, var
fullt på høydemeddet jeg
har hørt før. Jeg har
opplevd orkestret i flere
land, i NewYork og om-
kring i Europa.Hver gang
har jegmerketmeg at et
kresent, internasjonalt
jazzpublikum ikke bare
blir overrumplet,men
usedvanlig begeistret.

Allerede den første
konserten deres, under
Moldejazz sommeren
2000, var noehelt uvanlig.
Erlend Skomsvoll, som
ledet bandet, hadde laget
helt annerledes arrange-
menter avChickCoreas
låter. Jeg var flue på veggen
da Skomsvoll ogCorea
møttes første gang.Den
amerikanske stjernen var
nysgjerrig,men
avventende.
Han lurte nokpåhva

disse studentene fra langt
nord i Europahadde fun-
net på.Mange i bandet den
gangen var studenter.
Trondheim Jazzorkester
opptrer riktignokmed
stadig skiftende beset-
ninger,menhar sine røtter
på Jazzlinja. Det er noknoe
av grunnen til at de stadig
tenker nytt og annerledes.

Det oppdagetChickCorea

Kommentar
Trygve
Lundemo
Kommentator

trygve.lundemo@adresseavisen.no

20-årsjubileet, og alle
burde vært nevnt. Jeg får
nøyemegmed saksofo-
nisteneHannaPaulsberg,
Sissel Vera Pettersen og
EirikHegdal, trompe-
tisteneHildegunnØiseth
ogHaydenPowell, tubaist
DanielHerskedal, fiolinist
OlaKvernberg og
trommeslagerneHans
HulbækmoogTomas
Järmyr (Motorpsycho).

Alle sammen er gamle
kjenninger fra Jazzlinja.

Alle tilhører også det abso-
lutte toppskiktet i norsk
jazz. De banebrytende
erfaringene dehar skaffet
seg ved å spillemed
Trondheim Jazzorkester,
er noknoe av årsaken til
det.

Pianist og komponist Espen
Berg (t. v.) hadde med seg
et stjernelag i Olavshallen.
FOTO: RUNE PETTER NESS

ganske fort. Hanble så
begeistret at han innledet
et fast samarbeidmed
dem.Hanog orkestret har
turnert omkring iNorge
og spilt sammen iNew
York og Tokyo. Someneste
europeiske bandble de
også invitert til å spille på
hans storstilte 70-års-
feiring på klubbenBlue
Note. Corea er dessuten
æresdoktor vedNTNU,
som Jazzlinja er en del av.
PatMetheny og Joshua

Redman er noen av de
andre stjernene somhar
spilt sammenmeddem.
Men aller viktigst er det
nok at bandet –medhelt
ulike besetninger – har
urframført banebrytende
musikk skapt av norske
komponister.

Orkestret har vært en
spydspiss i norsk jazzmiljø
og er det fortsatt. Det var
ikke spor av gammel
rutine og selvtilfredshet da
de tirsdag spilte iOlavs-
hallens lille sal – foran et
tilsynelatende fullsatt
lokale. Det vil i disse tider
si oppmot 200publikum-
meremed god avstand seg
imellom.
Denne gangen var det

ikke snakk omenurfram-
føring. EspenBerg og
gjengenhar spilt verket
«Maetrix» flere ganger,
først underMoldejazz i
2017.Musikkenharmod-
net underveis, og vi fikk
oppleve store doser
velklang iOlavshallen.

Berg er ikkedenmest
eksperimentelle kompo-
nisten orkestret har sam-
arbeidetmed. Til gjengjeld
lager hanmedrivende, ofte
melodiøse låter som
bygger seg opp til saftige
klimaks.Hankan også
skape sarte, lyriske stemn-
inger ognesten sakrale
lydbilder,mye takket være
vokalist Kirsti Huke.

Låtene til Berg får dessu-
ten framdet beste i hver
enkeltmusiker, og det sier
ikke så lite.Hanhadde
med seg et stjernelag til

Religiøse møter
Trondheim frikirke
Velkommen til
gudstjeneste søndag
20.9 kl 11. Pastor
Helge Standal taler.
Kom gjerne i god tid for
registrering. Er du
interessert i å utforske
kristen tro? Vi starter
Alpha-kurs 22.9 og alle
kan komme.Mer
informasjon finner du på
www.trondheim.frikirke.
no og facebook.

Israelsmisjonen
inviterer
Lørdag 19. sept kl.
1500: Temadag på
Credo Frikirke, Heimdal.
Tema fra profeten
Hosea.
Søndag 20. sept kl.
1600: Jubileumsfest i
Sommerveiten 4. Bl.a.
rapport fra dagens
misjonsarbeide og
israelske sanger ved ny
gruppe.
Gen.sekr. Vegard
Soltveit taler begge
dager.

Unni Wilhelmsen er en egen pilar 
blant norske vokalister, og i lik-
het med tilværelsen i bandet Di 
Derre gjør hun også her andre 
romsdalinger bedre på det de 
er gode på fra før. Med intensi-
tet og attakk, i andre vendinger 

med varm fløyel og myk har-
monisering.

Ok, i et lite parti midtveis i kon-
serten var det kan hende medi-
tativt, men enhver reise har 
slike sekvenser der i hvert fall 

jeg kan drømme meg vekk. Her 
reddet dynamikken meg ut fra 
det som kunne blitt kjedsom-
het. Raskt! Effektivt! 

Dermed hadde vi hatt nok en 
knall-konsert under årets Mol-
dejazz.
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MOLDEJAZZ
TRONDHEIM JAZZORKES-
TER & HEDVIG MOLLESTAD 
- MATERNITY BEAT

Med: Hedvig Mollestad - 
gitar, Ingebjørg Loe Bjørn-

stad - vokal, Georgia Wartel 
Collins - bass, Ingrid Skanke Høs-
øien - lysdesign, Trine Knutsen - 
fløyter, 
Petter Kraft - tenorsaksofon, 
gitar, Torstein Lofthus - trommer, 
Joffe Myrvold - video- og lysde-
sign, Ketil Nicolaysen - lyddesign, 
Martin Myhre Olsen - saksofoner, 
Susana Santos Silva - trompet, 
Mai Elise Solberg - vokal, Ståle 
Storløkken - tangenter, Ingvald 
André Vassbø - trommer og per-
kusjon, Adrian Løseth Waade - 
fiolin,
Sted: Bjørnsonhuset
Antall publikum: 200
ANMELDT AV:  Tor Hammerø

De som har vært så heldig å få 
følge Hedvig Mollestads karrie-
re de vel 10 åra siden det virke-
lig tok av, fikk denne 
lørdagskvelden være med på 
kulminasjonen av det som har 
ført henne til musikkens tinder. 
Bestillingsverket hennes, «Ma-
ternity Beat», er nemlig noe av 
det tøffeste og hippeste som 
har vært servert i 6400 Molde 
av denne typen gjennom alle 
tider.

Som navnet på verket mer 
enn antyder, så er det «filoso-
fiske» grunnlaget det at hun har 
blitt tobarnsmor. Musikken har 
altså blitt en slags hyllest til alle 
mødre ikke minst hennes egen. 
Det at Hedvig Mollestad både 
musikalsk og som person fram-
står så trygg og sikker i hvem 
hun er, har helt sikkert noe 
med hvor hun kommer fra. 
Hun vet hvem hun er og hun 
vet hvor hun vil - og denne 
kvelden landa hun - og oss - noe 
så voldsomt.

Den lille sorte
Iført den lille sorte og hæler 
som kan brukes som drapsvå-
pen, leda Mollestad sine trop-
per gjennom 75-80 minutter i 
et musikalsk landskap som 
hadde jazz, rock, impro - og 
sikkert mye annet - i seg. Kol-
lektivt låt det stort, voldsomt 
faktisk, men likevel så finstemt 
at mitt sanseapparat i alle fall 
svært sjelden har blitt konfron-
tert med noe så tøft. Men det 
var langt i fra voldsomt hele 

veien. Når det var på tide å ta 
det hele ned, så gjorde hun det 
- da låt det så ettertenksomt 
som bare en mor kan skape 
det. Dynamikk er et stikkord og 
du verden som hun kan å be-
nytte seg av de virkemidlene 
hun hadde til disposisjon.

Riff-mama
Mollestad har både gjennom 
trioen sin og bestillingsverket 
til Vossajazz i fjor, «Ekhidna», 
fortalt oss hvilken riffmester 
hun er. Her tok hun også den 
delen av seg sjøl til et nytt nivå: 
det siste overmektige og hippe 
riffet hun og bandet ga oss, ville 
garantert Black Sabbath drept 
for.

Alle kunne vært trukket fram 
her - samtlige leverte på øver-
ste hylle. Jeg velger likevel å gi 
en ekstra pærebrus til tromme-
slager Torstein Lofthus. Den 
mannen kan alt, han gjør alt og 
han gjør det med en energi og 
fintfølelse som det oser klasse 
av. Lyden var perfekt og lysde-
signen var intet mindre enn 
magisk. Og så er det gitaristen 
Hedvig Mollestad da. Jovisst er 
det mulig å høre spor av Terje 
Rypdal i estetikken og tonen 
hennes - hvis mesteren lukka 
opp vinduet borte i Tresfjorden 
og lytta godt er jeg sikker på at 
han smilte lurt. Når det er sagt 
så har Hedvig Mollestad utvikla 
si egen stemme - ei stemme 
som kan bringe henne borti-
mot hvor som helst og gjerne 
med «Maternity Beat».

Stort på alle vis 
Dette bestillingsverket var både 
stort tenkt og stort spilt. Som 
sagt så er det noe av det tøffeste 
som er sjøsatt her på Nordvest-
landet gjennom de 60 åra Mol-
dejazz har eksistert. Med den 
historia festivalen har å slå i 
bordet med, så sier ikke det så 
reint lite. For en fest - for en 
opplevelse. 

Rulleteksten på bakveggen i 
det musikantene forlot scena, 
hadde ei lita setning om hver 
enkelt. Når det gjaldt Hedvig 
Mollestad Thomassen, med 
mor fra Ålesund og far fra Mol-
de, så stod det: Molde og Åle-
sund forent. Vakrere kan det 
vel ikke sies. En stor takk til 
Hedvig og de som har vært vik-
tige når det gjelder at hun har 
blitt den hun er. 

FOR EN FEST!
MATERNITY BEAT :Trondheim Jazzorkester & Hedvig Mollestad.  
 FOTO: LINE RAKVÅG MALONES

SOLID VEG-GREP «ON THE ROAD»

ON THE ROAD: Steinar Raknes & The STILLHOUSE Band.  FOTO: DAGFINN REPPEN / MOLDEJAZZ

VIRTUOST OG VELDIG MORO

 TANGENTER: Kjetil Bjerkestrand.

GITARIST: Frode Alnæs.

KONTRABASS/VOKAL: Ellen 
Andrea Wang.

SAKSOFON/VOKAL: Håkon 
Kornstad.

Bedre måte å vandre ut i nat-
ta og minnes Moldejazz 2020 
er faktisk ikke mulig å tenke 
seg. 

Om det har gått inflasjon i 
6-ere hos Hammerø dette året? 
Nei, det er bare slik at denne 
konserten og to andre denne 

gangen holdt verdensklasse og 
da fortjener de full terning. 
Sånn er det med den saken.

FIOLIN: Arve Tellefsen.  ALLE FOTO: LINE RAKVÅG MALONES

NOEN AVISUTKLIPP:
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www.trondheimvoices.no

Trondheim Voices, fra forestillingen Folklore. Foto: Andrè Løyning

Kunstnerisk leder:   
Sissel Vera Pettersen, Trondheim 
(åremål 2019 - 2022)
Produsent: Ida Eilertsen,  
Trondheim, 50 %  stilling

Kunstnerisk råd 2020:
Medlemmer:
• Vegar Snøfugl (leder) – rektor  
 Trondheim kommunale kultur  
 skole (Trondheim)
• Live Maria Roggen – professor  
 Norges musikkhøgskole (Oslo)
• Øyvind Brandtsegg – professor  
 NTNU Institutt for musikk  
 (Trondheim)

I tillegg møter:
•  Bjørn Willadsen – daglig leder  
 MNJ (Trondheim) 
• Sissel Vera Pettersen  
 – kunstnerisk leder 
• Ida Eilertsen - produsent
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Komponist Jon Balke følger øvinger med TVoices og 
TrondeimSolistene i Dokkhuset. Foto: Ida Eilertsen

“World of daughters” med Trondheimsolistene i Nidarosdomen, foto: Ole Martin Wold og Molde domkirke, foto: Ida Eilertsen.  

 Aktivitet 2020:
• Antall konserter: 8
• Antall publikummere: 988 
• Antall avlyste konserter: 13
• Antall prøvedager/workshop: 33
Sangere:
Sissel Vera Pettersen
Siri Gjære
Heidi Skjerve
Ingrid Lode
Torunn Sævik
Tone Åse
Anita Kaasbøll
Live Maria Roggen
Kari Eskild Havenstrøm
Natali Abrahamsen Garner
Mia Marlen Berg
Marianna Sangita Røe 

Nytt/omskrevet prosjekt 2020:
«A World of Daughters» med TrondheimSolistene av Jon Balke - to konserter Trondheim Voices, fra forestillingen Ekkokammer. Foto: Christina Undrum Andersen

Andre prosjekter:
«Rooms & Rituals» med Asle Karstad - tre konserter
«Ekkokammer 2.0» av Maja S K Ratkje - to konserter
«Folklore» av Helge Sten og Ståle Storløkken - en konsert
«The Sound of Contemporary Living» av Eirik Hegdal, samproduksjon med Jo Strømgren Kompani - 
videoinnspilling og studioinnspilling

Innspilling musikk av Christian Wallumrød skrevet i forbindelse med «Gjestehus»

Utgivelser:
«Echo Chamber 3.0 / Ekkokammer 3.0» av Maja S.K. Ratkje - MNJ Records
«Folklore» av Helge Sten og Ståle Storløkken – Hubro (Grappa)

Konsertoversikt 2020: 
04. februar  Ekkokammer 2.0  Oslo/Operaen
05.og 06. februar  Ekkokammer 2.0  Oslo/Operaen 
17. juli  A World of Daughters  Moldejazz/domkirken 
02. august  A World of Daughters  Trondheim/Olavsfestdagene
25. september  Ekkokammer 2.0  Trondheim kammermusikkfestival
02. oktober  Rooms & Rituals  Trondheim/Fri resonans festivalen
28. oktober  Folklore  Steinkjer/Dampsaga
26. november Rooms & Rituals  Trondheim jazzfestival

Annen aktivitet:
18.-19. Juni:  Videoinnspilling The Sound of Contemporary Living av Eirik Hegdal
   Samproduksjon med Jo Strømgren Kompani
15.-16. November:  Innspilling The Sound of Contemporary Living av Eirik Hegdal
   Øra Studio, Trondheim.
3. Desember: Utgivelse Folklore av Helge Sten og Ståle Storløkken
8.-9. desember:  Innspilling: musikk av Christian Wallumrød skrevet i forbindelse med Gjestehus,  
   Melhus Kirke
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Offentlig finansiering av Trondheim Voices 2015-2020:
      

 2015     2016       2017 2018 2019 2020

Norsk kulturråd 1 700 000  1 900 000 2 200 000 2 100 000  2 200 000 2 200 000

Trondheim kommune    150 000     150 000    150 000    160 000     160 000 385 000

Trøndelag fylkeskommune 50 000  0 0

Sum offentlig finansiering 1 850 000 2 050 000 2 350 000  2 310 000 2 360 000 2 585 000

Ensemblestøtten fra Norsk kulturråd har stabilisert seg på 2,2 mill.kr. Trondheim kommune økte sitt 
tilskudd fra kr 160 000 (2019) til kr 385 000 (2020). Trøndelag fylkeskommune bevilget ikke prosjekt-
tilskudd i 2020. Reglene for prosjekttilskudd er endret, slik at vi som har driftstilskudd (MNJ) ikke kan 
søke slike midler. Den totale offentlige finansiering var i 2020 kr 2 585 000.

Andre inntekter TVoices 2020:

Salgsinntekter, konserter: 482 000

Fond for utøvende kunstnere, innspilling (*) 50 000

Sum andre inntekter: 532 000

(*) inntektsføres først i 2020 når CD er ferdig produsert.

Statistikk Trondheim Voices 2014-2020
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Konserter utland 6 0 1 4 6 5 0

Konserter innland 3 8 7 9 10 8

Publikum ca. 2 700 ca. 1 400 ca. 1 500 ca. 1 800 ca. 2 050 3 686 1545

Antall sangere 12 10 11 11 11 11 12

Antall sangere  
bosatt i Midt-Norge

 
50 %

 
50 %

 
55 %

 
55 %

 
55 %

 
55 %

 
50 %

Antall sangere med 
NTNU bakgrunn 

 
100 %

 
100 %

 
100 %

 
100 %

 
91 %

 
91 %

 
92 %

Cover design: Aslak Gurholt/yokoland

Cover design Ernesta Vala
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Young voices, fra venstre: Marion Zerlina Totsaas, Sigrid Amalie Bratsberg, Sofia Guidi, Tuva Bøgeberg Brix og Emilie Nordbøe Brøndbo.  
Foto: Else Skogan Bonesrønning (kunstnerisk leder)

Young Voices er et tilbud til sangere i alderen 
15-20 år som har lyst til å lære mer om stem-
mebruk, improvisasjon, jazz og beslektede 
musikkformer. Sangere rekrutteres ved audi-
tion. Aktiviteten er samlingsbasert.

Leder: 
Else Bonesrønning (Trondheim,  
ny fra 2020)

Samlinger:
15. og 16. februar på Rosenborg  
Ungdomsskole 
De planlagte samlingene i mars og april utgikk 
på grunn av Korona-situasjonen.

13. og 14. juni i Dokkhuset. 
12. og 13. september i Dokkhuset. 

Planlagte samlinger 14. november og  
12.- 13. desember i Dokkhuset ble avlyst pga 
Korona-situasjonen.

Deltakere 2020:
Torunn Skaug
Mara Frøseth Rosenblom
Maria Fidjestøl
Tuva Bøgeberg Brix
Vilde Snustad
Emilie Nordbøe Brøndbo
Marion Zerlina Totsaas
Elise Fuhre
Sigrid Amilie Bratsberg
Sofia Guide
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Midtnorsk ungdomsstorband: Tuva Olsson - Trompet  • Marion Totsaas - Trompet, fele • Arin Gran - El-gitar • Johannes Lykkås - bas • Elias Alexander Green Baadsvik - Trommer  
• Åsne Fossmark - Tenor saksofon, alt og sopran • Guro Kvåle - trombone • Alvar Grøtting -tenorsaks  • Petter Kraft - kunstnerisk leder. 

Leder/komponist: Petter Kraft, sax (Trondheim)
Formål:
Midtnorsk Ungdomsstorband er et tilbud til 
musikere i alderen 15-20 år som har lyst til å 
lære mer om jazz, improvisasjon og samspill i et 
større ensemble. Aktiviteten er samlingsbasert.

Deltagere 2020:
Elias Alexander Green Baadsvik - trommer
Johannes Lykkås - bass
Marion Totsaas - trompet, fele og sang
Tuva Olsson - trompet
Åsne Fossmark - tenor, alt og sopransax
Alvar Grøtting - tenorsax
Maja Stenøien - fløyte
Guro Kvåle - trombone 
Arin Gran - gitar

Aktivitet:
Øvinger 4.oktober og 1.november.

2020 har vært et unntaksår med lavere aktivitet 
i ungdomsensemblene. Disse må betraktes som 
fritidsmusikkliv og har dermed hatt strengere 
begrensninger grunnet koronapandemien. Det 
har ikke vært mulig å gjennomføre øvinger og 
konserter som i et normalår.

I et normalår deltar ungdomsensemblene på 
festivaler i regionen som Soddjazz (Inderøy), 
Trondheim jazzfestival og Moldejazz. Soddjazz ble 
avlyst. Trondheim jazzfestival flyttet til november 
med begrenset program. Moldejazz ble gjennom-
ført, men uten utescenen i Alexandraparken som 
ungdomsensemblene normalt opptrer på.Fo
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Dokkhuset Scene AS (DHS)
Selskapet ble opprettet for å være kontraktspartner mot NTNU i en langsiktig leiekontrakt for scene 
og kontorer i Dokkhuset på Nedre Elvehavn i Trondheim. 

MNJ og byens profesjonelle musikere har stor nytte av lokalitetene i Dokkhuset både som møtested, 
kontor og møtelokale, preprod-lokale og konsertarena. 

MNJ betaler husleie til NTNU for kontorarealer i 2.etg.Ved bruk av scenen og teknisk personale betaler 
MNJ leie til Dokkhuset Scene AS. I tillegg dekker MNJ en andel av felleskostnader i kontorlandskapet.

Konsertaktiviteten i Dokkhuset har vært høy også i 2020. Aktiviteten stengte 12 mars, men allerede fra 
mai måned kunne scenen arrangere konserter med opptil 50 publikummere, og har gjennomført et 
imponerende program tross utfordringene med smitteverntiltak etc.

Regionale jazzklubber
MNJ har et godt samarbeid med jazzklubber i regionene gjennom å:
• Fungere som et regionalt kompetansesenter /kontaktorgan
• Bidra til å styrke jazzmusikkens posisjon politisk
• Yte støtte til prosjekter i regi av klubbene
• Tilby subsidierte turneproduksjoner (den regionale turneordningen)

Aktive jazzklubber (medlemmer i Norsk jazzforum) i Midt-Norge 2020:
• Inderøy jazzforum (som også driver festivalen Soddjazz)
• Levanger jazzklubb, i samarbeid med HilmarScena i Steinkjer
• Storyville jazz club, Molde
• Jazzklubben Volda Ørsta
• Jazzsirkelen i Ålesund
• Sunndal jazzklubb
• Trondheim Jazzforum
• Dokkhuset Scene AS

Tilskuddsordninger

MNJ har i 2020 bidratt med kr 730 000 i tilskudd til prosjekter i regi av storband, jazzklubber og andre 
arrangører. 

 

Mottaker Beløp

Trøndelag Big Band Kr 200 000

Starlight Big Band Kr 100 000

Tilskudd til arrangører Kr 430 000

SUM TILDELINGER: Kr 730 000

Begge storbandene består av profesjonelle musikere. Starlight Big Band er et rent kvinnestorband.

I alt 15 arrangører i regionen som fikk tilskudd. Disse arrangerte til sammen cirka 230 konserter. 
Tilskuddene fra MNJ utgjorde i gjennomsnitt kr 1869 per konsert og kr 28 666 per arrangør.

Kulturhusene
MNJ prioriterer å yte støtte til jazzklubbene, men samarbeider også med regionale kulturhus der det 
er naturlig. Konserttilbudet fra MNJ går ut til alle vi mener har interesse av våre produksjoner, f.eks. 
Namsos kulturhus,  Kimen kulturhus i Stjørdal, Sunndal kulturhus, Oppdal kulturhus, Støren kul-
turhus, Orkdal kulturhus, Bjugn kulturhus, Storstuggu på Røros m.fl.

Folkehøgskolene
MNJ sender ofte produksjoner på skolebesøk til Sund Folkehøgskole (Inderøy) og Trøndertun folke-
høgskole (Melhus) som begge har jazzlinjer.

Regionale jazzfestivaler
MNJ samarbeider med regionale jazzfestivaler som Moldejazz, Trondheim Jazzfestival og Soddjazz 
(Inderøy). MNJ leverer jevnlig produksjoner som settes opp på festivalene. 

I 2020 ble Soddjazz i april avlyst. Vi fikk likevel satt opp den planlagte konserten i Sakshaug kirke, 
Inderøy, i oktober. 

Moldejazz ble arrangert med publikumsbegrensninger som følge av smitteverntiltak. Vi fikk gjennom-
ført de planlagte prosjektene med Trondheim Jazzorkester og Trondheim Voices. Prosjektene med 
Midtnorsk Ungdomsstorband og Young Voices måtte dessverre avlyses. 

Trondheim Jazzfestival ble utsatt til november og Trondheim Voices hadde to konserter i Planetariet 
som del av festivalprogrammet.

Andre festivaler 
MNJ samarbeider også med andre festivaler som programmerer jazz og har interesse av MNJs 
produksjoner. Eksempler: Olavsfestdagene i Trondheim, Trondheim kammermusikkfestival, Ilios-fes-
tivalen i Harstad, Kongsberg Jazzfestival, Oslo Jazzfestival, VossaJazz, Nattjazz i Bergen, Festspillene i 
Nord-Norge, m.fl.

Regional turneproduksjon 
Den regionale turneordningen er et tilbud til regionens arrangører og musikere. Musikere og band 
som ønsker å turnere i regionen innenfor MNJs ordning må sende søknad via vår søknadsportal på 
nett. Søknadsfrister er 1.mai og 1.okt.

Søknadene blir behandlet av et programråd som i 2020 ble utvidet til fem medlemmer og består av:

 • Espen Berg (musiker, universitetslektor NTNU, Trondheim)
 • Mona Krogstad (musiker/student Jazzlinja NTNU, Trondheim)
 • Terje Tranaas (musiker/produsent Stiftinga Hilmarfestivalen, Steinkjer)
 • Finn Frode Feght (Storyville Jazz Club, Molde)
 • Arild Schei (produsent Dokkhuset Scene)

Programrådet gjør et utvalg av band som hvert semester som tilbys jazzklubbene og andre arrangører 
i regionen. Hvert band tilbys en turne med minimum
fire konserter. MNJ bidrar på denne måten med 20-30 regionale konserter årlig. Musikerne honoreres 
etter gjeldende Creo-satser ( I 2020 var disse kr 4700 per konsertdag).
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I 2020 ble det planlagt sju turnèer med 28 konserter.  En turne i april måtte avlyses pga myndighet-
spålagt forbud mot kulturarrangementer.  To av turneene ble ikke fylt opp med fire konserter. Totalt 
ble det gjennomført 21 konserter i turneordningen.

Totalt publikum var 988. Gjennomsnittsbesøk 47. Besøkstallene variere fra 5 til 109.

Totalt budsjett for turneordningen var 1,1 mill.kr.

Arrangørene betaler i gjennomsnitt kr 8000 i egenandel  til MNJ . I tillegg må arrangør dekke overnat-
ting, middag, lyd/lys og lokal markedsføring for hver konsert.

Den regionale turneordningen ble vedtatt styrket med en produsent i 30 % stilling fra 1.januar 2021. 
Rekrutteringsprosessen ble gjennomført i desember. Tore Torvaldsen Sandbakken tiltrådte stillingen 
fra 1.januar 2021. 

MNJ-turneer 2020: 

MON MIO BAND
Vilde Aakre Lie - vokal, komponering og arrangering
Øyvind Mathisen - trompet
Mona Krogstad - altsaksofon
Ask Morris Rasmussen - tenorsaksofon
Simon Övinge - gitar
Hogne Kleiberg - piano
David Andersson - kontrabass
Martin Mellem - trommer

Dato Sted Publikum

Tirsdag 4.februar Steinkjer 13

Torsdag 6.februar Namsos 25

Lørdag 8.februar Trondheim/Dokkhuset 100

MAPPING OCEAN
Jørn Øien – keyboards • Tore Sandbakken – trommer • Audun Ellingsen – bass

Onsdag 18.mars Dokkhuset Kansellert

Torsdag 19.mars Storyville jazz club/Molde Kansellert

Fredag 20.mars Sunndal jazzklubb Kansellert

Lørdag 21.mars Trøndertun Folkehøgskole Kansellert

Da regjeringen stengte ned landet pga korona-pandemien 12.mars ble denne turneen avlyst. 

FREDERIK VILLMOW QUARTET
Erlend Vangen Kongtorp - tenorsaksofon
Philip Edwards Granly - piano • Julian Haugland - bass • Frederik Villmow  - trommer

Dato Sted Publikum

Fredag 18.sept, kl 20:00 Dokkhuset, mini-festival 65

Lørdag 19.sept, kl 20:00 Sunndal jazzklubb 5

Foto: Markus Nymo Foss
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MUSICAL BALLOON
Eirik Hegdal – saksofon/klarinett • Thomas Johansson – trompet • Mattias Ståhl – vibrafon • Nils Olav 
Johansen – gitar/vokal • Ole Morten Vågan – kontrabass • Jon Fält – trommer • Tor Breivik – lyddesign

Mandag 28.sept Ole Vig vgs/HilmarScena 90

Tirsdag 29.sept Olav Duun vgs/HilmarScena 90

Tirsdag 29.sept Inderøy jazzforum 57

Onsdag 30.sept Inderøy vgs 70

Onsdag 30.sept Røros/UTPOST 15

Torsdag 1.okt Molde/Storyville 33

Lørdag 3.okt Trondheim/ FRI RESONANS 60

TRØNDELAG BIG BAND 
«A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN»
VOKAL: Kirsti Huke
SAKSOFONER: Knut Lauritzen • Torstein Siegel • Erlend Kongtorp • Ragnhild Faanes • John Pål Inderberg
TROMPET: Morten Schrøder • Emil Holmesland • Øyvind Mathisen • Ola Lauvås
TROMBONE: Christian A Eriksen • Elisabeth Fossan • Astrid Ombudstvedt • Yngve Hasnes
KOMP: Vigleik Storaas • Aslak Bjerkvik • Jon Krogstad • Magnus Forsberg
 

Dato Sted Publikum

Onsdag 14.oktober Verdal /Lydhagen studio 109

Fredag 16.oktober Melhus kommune 50

Lørdag 17.oktober Sunndal jazzklubb 70

BALLROGG
Klaus Ellerhusen Holm/altsaksofon/klarinetter • Roger Arntzen/kontrabass/elektronikk • David Stackenäs/gitarer

Dato Sted Publikum

Lørdag 17.oktober Røros/UTPOST 7

Søndag 18.oktober Trondheim/FRI FORM-festivalen 15

Mandag 19.oktober Sund folkehøgskole skolekonsert

ØYVINDLAND
Øyvind Mathisen/trompet • Cecilie Grundt/saksofoner • Erlend Kongtorp/saksofoner • Alexander Riris/bass
Joakim Rainer Petersen/piano • Iver Christopher Cardas/gitar • Martin Mellem/trommer

Dato Sted Publikum

Fredag 18.september Dokkhuset Minifestival 60

Torsdag 29.oktober Storyville Molde 34

Torsdag 5.november Inderøy 20
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Kjønnsbalanse i prosjekter

Totalt antall deltagere i prosjektene i 2020 var 146.  Kjønnsfordelingen var 42 % kvinner og 58 % menn.  
Kvinneandelen varierer fra 0 – 100 % i de ulike ensemblene og bandene.

Prosjekt Utøvere Kvinner Menn Kvinneandel

Ensemblene:

Trondheim jazzorkester 62 26 36 42 %

Trondheim Voices 13 12 1 92 %

Young Voices 11 11 0 100 %

Midtnorsk ungdomsstorband 10 5 5 50 %

Turneordningen:

Mon Mio Band 8 2 6 25 %

Mapping Ocean 3 0 3 0 %

Frederik Villmow Qrt. 4 0 4 0 %

Musical Balloon 7 0 7 0 %

Trøndelag Big Band 18 4 14 22 %

Ballrogg 3 0 3 0 %

ØyvindLAND 7 1 6 14 %

TOTALT: 146 61 85 42 %

Fordeling: 100 % 42 % 58 %
 

Internasjonal aktivitet
Trondheim Jazzorkester og Trondheim Voices har kansellert alle planlagte konserter  
i utlandet under korona-pandemien. Vi har i denne perioden dreid aktiviteten mer mot  
komponering og innspilling/dokumentasjon.

Midtnorsk jazzsenter er medlem i Europe Jazz Network (EJN). Årskonferansen i  
september ble naturlig nok kansellert. Det samme gjaldt den årlige JazzAhead in Bremen.

 



St if te lsen Midtnorsk jazzsenter  (MNJ)
Postboks 8844 • 7418 Trondheim

www.mnj .no • epost :  post@mnj .no • (+47) 415 42 095


