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PRESSEMELDING
ALT KLART FOR DEN SYVENDE
ROBERT NORMANN‐FESTIVALEN I SARPSBORG
Lunchkonserter, festivalkro, institusjonskonserter, streetparade og regulære konserter er det
Sarpsborg Jazzklubb kan by på under den syvende Robert Normann-festivalen i perioden 18.23. august i Sarpsborg. Og som tidligere, blir det også utdelt et Robert Normann-stipend på
kr. 20.000,- til en ungdom som vil satse på musikk. Stipendet er et samarbeid med
Tusenårsjubileet og Sarpsborg Arbeiderblad.
Festivalen kan by på to premierer. Knut Hem, en av Europas fremste dobro og weisenborn
traktører vil for første gang spille med en av Europas fremste jazzpianister, Helge Lien.
Guro von Germeten fikk i fjor et Prøysen stipend på kr. 150.000,- og har lansering av sin nye
CD med norske tekster sammen med sitt Schwindelfrei Orchestra. Begge disse konsertene
vil finne sted på Glenghuset.
Kvastebyen........Robert Normann tilbrakte sine siste 30 år i Kvastebyen i Skjeberg, og derfor
er det ekstra hyggelig å ha Kvastebyen med i programmet. Torsdag 20. august har Hot Club
de Norvege konsert på Kafe Bukten på Feriehjemmet. Hot Club og Jon Larsen var nettopp de
som fikk Robert Normann fram i lyset for en del år siden og er selvskrevne for denne
konserten.
Internasjonale stjerner........Ulf Wakenius, som i hele 10 år var gitarist i Oscar Petersen trio
har funnet sammen med engelske Martin Taylor som i mange år spilte med Hot Club de
France. Begge har en merittliste uten sidestykke når det gjelder samarbeidspartnere og blir
karakterisert som to av de fremste jazzgitarister i verden i dag. Begge turnerer jamnt og trutt
over hele verden, men onsdag 19. august er det Glenghuset og Sarpsborg som får besøk.
I løpet av de 6 dagene festivalen pågår, vil det være hele 21 arrangementer. Festivalen åpner
med musikkbrunch på Aktivitetshuset EPA som er et samarbeidsprosjekt med Sarpsborg
Kommune og den kulturelle spaserstokken. T.C. Hawkins er hentet inn fra New Orleans og
har med seg veteranene Jan Inge Melsæter og Ivar Andresen. Denne trioen skal også
besøke tre sykehjem på dagtid under festivalen. Tradisjonen tro avsluttes festivalen på Tomta,
Roald Amundsens minne i Borge, og fire kvinnelige artister med sine respektive band står på
programmet.......to fra Sarpsborg og to fra Fredrikstad.
Festivalkro med jamsession blir det hver kveld på Peppes Pizza i Storbyen i Sarpsborg og
hver dag blir det også lunchkonserter på Sarpsborg torg.
Robert Normann-festivalen arrangeres for å ære en av Norges fremste kulturpersonligheter,
Robert Normann fra Sarpsborg. I 2016 er det 100 år siden Robert Normann ble født.
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