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Bernhoft innvier storstua
Når dobbel prisvinner og Årets spellemann Jarle
Bernhoft holder finalekonserten under årets
Jazzfest, innvier han samtidig Trondheims nye
konsertstorstue.

– Med
denne salen
tror vi at vi
kan få gjennomført
noe som
ikke har
vært gjort i
Trondheim
tidligere. Vi
håper vi i
større grad
kan bidra til
å sette byen
på kartet.

Til jazzfest: Sist Jarle Bernhoft spilte i Trondheim var billettene solgt ut måneder i
forveien. Nå skal han avslutte Trondheim Jazzfestival – i kongressalen på nye Clarion
Hotell. Her fra en konsert i Steinkjer i fjor. Foto: LEIF ARNE HOLME

– Bernhoft er godt i gang med
å selge ut Oslo Spektrum, så vi
har tro på at vi kan få inn 2000
mennesker på konserten.
Kanskje flere.
ERNST WIGGO SANDBAKK, festivalsjef

Åreknuter?

Selv om det var gruppa
Plumbo som stakk av med
mesteparten av
oppmerksomheten, fikk nok
mange med seg at Jarle
Bernhoft ble dobbelt priset
under Spellemannprisutdelingen sist helg.
Nittedal-artisten
ble
årets
mannlige artist og mottok i tillegg den gjeveste prisen som
Årets spellemann.
Nå er det klart at Bernhoft
kommer til Trondheim Jazzfestival med sitt 12-manns band. Det
er sjef for festivalen Ernst Wiggo
Sandbakk godt fornøyd med.
– Det blir garantert en gjennomført solid konsert i Bernhofts ånd og med en helt formidabel besetning, sier Sandbakk,
som kan fortelle at mange av
bandmedlemmene har bakgrunn fra jazzlinja på NTNU.
Blant dem Øyvind Brække og
Trygve Seim.

Sette byen på kartet
Konserten arrangeres 13. mai og
blir selve avslutningen av festivalen. Det blir også den første
STIG HELLESTAD, store konserten i det som blir
hotelldirektør
Norges største kongressal, i nye
Clarion Hotel på Brattøra.
– Bernhoft er godt i gang med
å selge ut Oslo Spektrum, så vi
har tro på at vi kan få inn 2000
mennesker på konserten. Kanskje flere, sier Sandbakk.
Direktør ved hotellet, Stig Hillestad, tror det blir en fantastisk
finale på årets festival.
– Dette blir den første store
konserten i salen. Samtidig blir
det rett etter hotellåpning, og er

dermed en ypperlig anledning
til å invitere Trondheims befolkning inn for å oppleve byens nye
store konsertarena. Vi gleder oss
veldig, sier han.
Fra før er det kjent at TNT og
TSO skal spille sammen i salen
den 2. juni. Hillestad forteller
han er i dialog også med andre
kulturaktører.
– Med denne salen tror vi at vi
kan få gjennomført noe som
ikke har vært gjort i Trondheim
tidligere. Vi håper vi i større
grad kan bidra til å sette byen på
kartet.

Stacey Kent åpner
Jarle Bernhoft startet musikkarrieren i bandet Span, og debuterte som soloartist i 2008 med
albumet «Ceramik City Chronicles». Hans store nasjonale
gjennombrudd kom med albumet «Solidarity Breaks» i januar i fjor. Sist artisten spilte i
Trondheim, på Byscenen i fjor
høst, var billettene utsolgt
mange måneder i forveien.
Trondheim Jazzfestival har
tidligere offentliggjort at den
amerikanske vokalisten Stacey
Kent skal spille åpningskonserten under festivalen 9. mai.
– Hører Bernhoft hjemme på
en jazzfestival, Sandbakk?
– Absolutt. Med litt rask hoderegning vil jeg tro at 90 prosent
av musikerne i bandet hans har
spilt på festivalen tidligere, kanskje alle.
Billettene til konserten legges
ut for salg i dag.
KAI KRISTIANSEN 900 17 038
kai.kristiansen@adresseavisen.no

73 87 20 00

Ivan Pavlovic
ansvarlig
plastikkirurg

www.aleris.no/plastikk

Vurderer du plastisk kirurgi?
Vi tilbyr alle typer kosmetiske inngrep i et trygt og sikkert
sykehusmiljø. Vi tilbyr blant annet:
• Brystkirurgi • Ansiktskirurgi • Neseplastikk • Fettsuging
• Øyelokkskirurgi • Hudoverskudd • Ørekorreksjoner
Ring oss for bestilling av gratis konsultasjon eller
se www.aleris.no/plastikk
Innherredsveien 7C, Solsiden i Trondheim

Norges største kjede av private
sykehus og medisinske sentre.
Gratis forundersøkelse i Trondheim
Søndag 29. januar, Fjordgata 56-58, 7010 Trondheim, 4. etg
Ring 400 44 600 eller
besøk oss på www.svcnorge.no
for timebestilling.

Før

Etter

SVC er en helspesialisert åreknuteklinikk.
Vi anvender en vitenskapelig utprøvd metode og gjennomfører
4000 laserbehandllinger i året.
Trondheim
Oslo:
Bergen:
Stavanger:
Fjordgata 56-58, 4. etg Damsgårdsvn 167, 5. etg Luramyrvn 79, 2. etg
Sørkedalsvn 10d, 2. etg
7010 Trondheim
0369 Oslo
5160 Laksevåg
4313 Sandnes
post@svcnorge.no
www.facebook.com/svcnorway
orgnr: 995590794
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