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Robert Normann-festival 16.-19. august 2018
http://www.robertnormannfestival.no

Torsdag 16. august går startskuddet for den 10. Robert Normann-festivalen i Sarpsborg. Som
i fjor samarbeider festivalen med Sarpsborg Kunstforening, og utstillingen «The Act of
Mending» med tekstilkunstner Eline Medbøe åpner festivalen. Multiinstrumentalisten
Dagfinn Kristiansen, denne gangen på kontrabass står for det musikalske innslaget sammen
med pianisten Tom-Arild Andersson, begge fra Fredrikstad. Egil Syversen, kunstner og
tidligere kultursjef i Fredrikstad åpner utstillingen.
Videre på torsdag blir det musikk og foredrag om Robert Normann på Kaffeliten av Per Olav
Toftner fra Sarpsborg og Svein Bjørneby, piano fra Halden.
Spennende musikalsk samarbeid med pianisten Helge Lien og Knut Hem på dobro og
weisenborn i Sarpsborg Kirke på åpningsdagen torsdag. Et virkelig crossover prosjekt hvor
jazzpianist Helge Lien møter Knut Hem med sine røtter i bluegrass og folk. Begge ledende på
hver sine instrumenter i Europa. I våres kom platen «Hummingbird» (www.helgelien.com )
Solfrid Molland Ensemble
Solfrid Molland, flygel, trekkspill og vokal har de siste årene markert seg sterkt i Norge med
sin sigøynermusikk og samarbeid med musikere fra rom-folket. Et sterkt orkester har hun
også med seg til Folkets Bar på Sarpsborg Scene med bl.a. barnebarna til Raja på gitar, Peter
Nikak Ivanovitch og Aleco Ivanovitch som begge har base i Paris og er sentrale i det
Europeiske sigøynermusikk-miljøet. Robert Normann var sterkt influert av russisk
sigøynermusikk bl.a. gjennom hans far som pendlet mellom Sundløkka og nikkelverkene i St.
Petersburg.
Hot Club de Norvège
Da festivalen ble etablert i 2009, var Hot Club de Norvège selvskrevne på scenen og har vært
det siden. Ingen har markedsført Robert Normann mer en frontfigur og gitarist Jon Larsen. I
2016, i forbindelse med 100 års jubileumet til Robert Normann utga også Jon Larsen sin
biografi om Robert Normann. Denne gang er scenen Folkets Bar på Sarpsborg Scene for Hot
Club de Norvège.
Swing`it Dixieband, som nådde semifinalen i Norske Talenter og nylig opptrådte for 12.000
mennesker på Kongsberg Jazzfestival kommer i år igjen. En av Norges fremste jazzpianister
Anders Aarum kommer med sin trio og Atle Røe trio byr på flere Robert Normann
komposisjoner. Jan Inge Melsæter som ledet Ytre Suløens Jassensemble i 20 år, fronter
paraden gjennom gågata og stiller sjøl med egen kvartett på festivalen.
Jazzgudstjeneste
Nytt av året er jazzgudstjeneste ledet av sokneprest Espen Feilberg Jacobsen (tidligere
sjømannsprest i New Orleans) og musikalsk leder er ingen ringere enn æresborger av New
Orleans og gateprest i Oslo, men mest kjent som en eminent saxofonist og klarinettist, Carl
Petter Opsahl. Anders Aarum på piano og Bjørn Olufsen på trommer.
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