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Med blikket framover...

Min andre periode som styreleder er nå over. Fire år har gått fort.

Det er år med bare glede og proppfulle av inntrykk. Men det viktig-

ste er å ha følelsen av å ha gjort en viktig jobb sammen med mange

venner. Et større privilegium kan en kulturinteressert nordboer ikke

ha.

Landsmøteperioden har vært preget av stor tillit på tvers av Norsk

jazzforums medlemsgrupper og mellom medlemmene. Det har gitt

meg og hele styret en mulighet til å forsterke viktige oppgaver og

bruke kreftene på å utvikle nye saker. Svært mye av det vi holder på

med kan deles i tre hovedgrupper: Daglig drift med tidsfrister og

søknadsbehandlinger, akutte saker som for eksempel behovet for å

økonomisk styrke klubbene, og langsiktige, tålmodighetskrevende

saker. Her er musikernes arbeidsvilkår og bedre arrangørstøtteord-

ninger eksempler. For administrasjonen betyr det møter med Kul-

turråd, departement og utallige møter med samarbeidende rytmiske

organisasjoner. I tillegg kommer en mengde oppgaver som skal gjø-

res for å yte service overfor Norsk jazzforums medlemmer. Som sty-

releder vil jeg igjen takke for den gode og store jobben vår

administrasjon gjør. I tillegg vil jeg også rette en takk til alle ansatte

og frivillige i klubber og alle andre jazzaktiviteter som skaper og or-

ganiserer vårt jazzliv på en utmerket måte!

Vi har en sunn økonomi i Norsk jazzforum. Styret har vært opptatt

av å ha en buffer som kan brukes når det oppstår særlige behov. Der-

for kunne vi yte ekstra kr 500 000 til klubbene i 2010. Samtidig er

det viktig å understreke at jazzen i Norge trenger mer penger for å

få forløst den gode musikken, dele den med flere og skape inspirer-

ende forhold for det store frivillighetsarbeidet som legges ned av

musikere, klubber, festivaler og storband. Alt til glede for titusenvis

av mennesker!

Styret har i sitt arbeid hatt mye fokus på å gjøre klubbenes hverdag

lettere. Samtidig er mye arbeid lagt ned i å utvikle bedre musikervil-

kår og flere ”faste” musikerstillinger. Her ligger fortsatt mye upløyd

mark foran oss. En annen viktig erkjennelse er at Norsk jazzforum

må sørge for å være på hogget når staten endrer sine forutsetninger

og oppgavefordeling. Av den grunn vil vi framover rette mye mer av

vår innsats mot informasjon og kommunikasjon. Vi trenger å for-

sterke rollen som rådgiver og motivator internt i Norsk jazzforum,

samtidig som det er behov for at jazz som kunstart blir bedre kjent

og løftet fram hos myndigheter, i medier og blant folk ellers. Den

felles websida ”Jazzinorge.no” er en satsing i den retning. Her skal

det meste av det som foregår i norsk jazz være mulig å bli informert

om. Folks mulighet til å orientere seg lettes, og våre klubber, festiva-

ler, musikere, storband og jazzsentre vil ha en kanal for å gi oppda-

tert informasjon om aktivitetene.

Vedtaket på sist landsmøte om å satse på barn og unge har båret

frukter. En entusiastisk gjeng med jazzvenner har planlagt og

gjennomført flere konserter, og mer venter! Samme glede ser vi også

på de årlige seminarene for musikere, jazzsentre, klubber, festivaler

og storband. Antall storband og musikere øker og vi delte i 2010 ut

den første storbandprisen, i tillegg til prisene Buddy og Årets klubb.

Mye flott skjer i vårt grissgrendte land som har spennende perspek-

tiver. Takk for all den innsats som legges ned! Vi kan se framover

med stor entusiasme!

Odd Erik Hansgaard

styreleder

Norsk jazzforum
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Oversikt styre, administrasjon, 
utvalg og komiteer 

Styret i landsmøteperioden:

Styreleder: Odd Erik Hansgaard (AU)

Nestleder: Bugge Wesseltoft (AU)

Styremedlemmer:

Nina Torske (AU)

Trude Storheim

Beate Elstad

Siri Gjære

Marit Sandvik

Håvard Bertling

Bjørnar Vasenden 

Håkon Kornstad (vara)

Per Zanussi (vara)

Ernst Wiggo Sandbakk (vara)

Administrasjonen i perioden:

Daglig leder: Tore Flesjø

Formidlingsansvarlig: Vidar Bråthen

Økonomi- og administrasjonsansv.:                           Unni Partapuoli 

Kontor- og formidlingskonsulent:                             Tonje Johansson

Informasjonsansvarlig: Camilla Slaattun Brauer 

Informasjonskonsulent 20% (80% Jazznytt): Jan Granlie

Kontrollkomité:

Pål Remman (leder)

Frode Sannum

Mette Gjerde

Valgkomité:

Ingrid Brattset (leder)

Ivar Grydeland

Guro Skumsnes Moe

Rune Holme

Kunstnerisk råd:

Linda Skipnes Strand

Mats Eilertsen

Siri Gjære

Pål Koren Pedersen

Musikernes arbeidsutvalg:

2009: Håkon Kornstad (leder), Live Maria Roggen, Bugge Wesseltoft,

Øystein Blix, Tor Yttredal, Per Zanussi og Carl Størmer (sekretær).

2010: Anders Lønne Grønseth (leder), Håkon Kornstad, Bugge Wes-

seltoft, Tor Yttredal, Per Zanussi, Carl Størmer, Øystein Blix og Live

Maria Roggen. 

Arbeidsgrupper:

Barn & Unge: Trude Storheim, Linda Skipnes Strand, Andreas

Fætten og Eldbjørg Raknes.

Faste stillinger 2009: Anders Eriksson, Live Maria Roggen, Jan

Gunnar Hoff og Ernst-Wiggo Sandbakk.

Faste stillinger 2010: Anders Eriksson, Ernst-Wiggo Sandbakk,

Håkon Kornstad og Frøy Aagre. 

Storband: Beate Elstad, Anja Hætta Bergkvam og Tim Challman.
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Norsk jazzforums virksomhet 
Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som 

samler det norske jazzmiljøet, og som skal arbeide for å fremme den

norske jazzens vilkår kulturpolitisk, kunstnerisk og pedagogisk. 

Norsk jazzforums primære mål er å bidra til at jazz spres til et bre-

dest mulig publikum i Norge, markere norsk jazz nasjonalt og inter-

nasjonalt, samt jobbe for økte bevilgninger til norsk jazz.

Organisasjonens drift er basert på offentlige midler som går direkte

ut til det norske jazzmiljøet i form av ulike støtteordninger til 

musikere/band, arrangører og storband.

Ved utgangen av 2010 bestod Norsk jazzforums medlemmer av 23

jazzfestivaler, 5 regionale jazzsentre, 70 jazzklubber, 101 storband 

og 655 musikere (hvorav 553 profesjonelle musikere og 102 jazz-

studenter).  Det har vært en markant økning av musiker-

medlemmer. Tendensen har vært tydelig de siste ti årene, og bare

siden forrige landsmøteperiode har antallet musikermedlemmer økt

med hele 17%.  Antallet festivalmedlemmer har holdt seg stabilt,

men også innenfor storband- og klubbmedlemmer har Norsk jazz-

forum opplevd en økning. 

Norsk jazzforum opplever et stadig økende engasjement fra musik-

ere, og flere deltar i arbeidsutvalg og andre komiteer. Organisa-

sjonens økte fokus på kunstnerkår og forenkling av musikernes hver-

dag, ser ut til å ha bidratt til økt interesse for medlemskap i organi-

sasjonen. De årlige MAU og tverrsjangerlige musikermøtene ser ut

til å ha hatt stor betydning for den voksende interessen fra musik-

erne.

I forrige landsmøteperiode hadde Norsk jazzforum fokus på etable-

ring av nye møtepunkter og deltakelse fra de ulike medlemsgrup-

pene.  Dette arbeidet har fortsatt i 2009 og 2010 og de årlige

møtene med de ulike medlemsgruppene har hatt økende oppslut-

ning hvert år.  

Norsk jazzforum har i tillegg hatt en aktiv bruk av råd og utvalg.

MAU har arbeidet for musikergruppen, det har vært et kunstnerisk

råd og det har vært et utvalg i forbindelse med evalueringer og ut-

redninger for publikumsgruppen barn og unge, et storbandutvalg og

et om faste musikerstillinger.  I tillegg finnes et eget kontrollutvalg

for organisasjonen som rapporterer til landsmøtet.

2000 2001  2002  2003         2004 2005  2006         2007        2008         2009         2010
Musikere profesjonelle 301 334 346 351 354 370 403 442 478 521 553
Musikere - studenter 23 41 52 77 80 81 94 76 78 90 102
Festivaler 15 15 17 23 23 23 24 23 23 22 23
Klubber 47 53 56 56 61 66 64 65 65 68 70
Storband 58 58 62 74 87 70 71 87 90 89 101
Totalt medlemstall 444 501 533 581 605 610 656 693 734 790 849

2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010
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I april 2010 flyttet Norsk jazzforum inn i nye lokaler i Akersgata 16.

I desember samme år flyttet administrasjonen til Nasjonal jazzscene

inn.  Et felles kontormiljø er positivt både for de to administrasjon-

ene og for jazzmiljøet forøvrig.  

Norsk jazzforum har i perioden hatt tett kontakt med Utenriksde-

partementet og deres aktivitet på musikkområdet, MIC Norsk mu-

sikkinformasjon, Music Export Norway og Rikskonsertene.

Organisasjonen har gjennom styrerepresentanter og administrasjo-

nen deltatt på en rekke festivaler, konserter, jubileer og andre akti-

viteter hos Norsk jazzforums medlemmer over hele landet.  I tillegg

har det vært deltakelse på konferanser, seminarer, møter og

sammenkomster med relevans for musikk- og kulturområdet:

� Musikktinget, Norsk musikkråd i 2009.

� Europe Jazz Networks generalforsamlinger i Glasgow, Skottland i  

2009 og Istanbul, Tyrkia i 2010

� Young Nordic Jazz Comets i Oslo i 2009 og Helsinki, Finland i 

2010

� JAZZAHEAD i Bremen i 2009 og 2010

� Nordjazz-møter i København, Oslo, Stavanger og Helsinki i 2009 

og 2010

� by:Larm i Oslo i 2009 og 2010

� Årskonferansene til Norsk kulturråd i Arendal i 2009 og 

Drammen i 2010

� Seminarer Forum for kultur og næring

� Bop Business 2010 - Seminar om kultur og næring i Kongsberg

� Kulturrikets Tilstand – seminar på Litteraturhuset

Videre er Norsk jazzforum representert i styre og utvalg i ulike 

organisasjoner:

� styret i Nasjonal jazzscene i 2009 og 2010

� styringsgruppen i Musikkutstyrsordningen 

� Samstemt i 2009 og 2010

� Fordelingsutvalget KOMP, Norsk musikkråd

� Barn & unge utvalg, Nasjonalt senter for kunst og kultur i 

opplæringen (KKS) 

Styrets arbeid

Styret i Norsk jazzforum har hatt fem styremøter i 2009 og fem 

styremøter i 2010.

Arbeidsutvalget (AU) som består av styreleder, nestleder og ett 

styremedlem har hatt ett telefonmøte og fire elektroniske møter i

2009, og fire telefonmøter og to elektroniske møter i 2010. Daglig

leder i Norsk jazzforum er sekretær for AU.

Kulturpolitisk arbeid 
Kulturpolitisk arbeid er en vesentlig del av virksomheten til Norsk

jazzforum. Organisasjonen skal arbeide for at jazz skal være et sen-

tralt kulturuttrykk gjennom å styrke rammebetingelsene. Det kul-

turpolitiske arbeidet skal synliggjøre norsk jazz overfor offentlige

myndigheter, politiske miljøer og andre samarbeidspartnere. Det

kulturpolitiske arbeidet har vært utført av Norsk jazzforums admi-

nistrasjon og styre, og i samarbeid med representanter fra de regio-

nale jazzsentrene og enkeltorganisasjoner.

Norsk jazzforum har også i 2009 og 2010 vært en sentral del av

Samstemt! og har gjennom samarbeidet levert innspill til statsbud-

sjetter og hatt jevnlig kontakt med politikere og administrasjonene i

Kulturdepartementet og Nærings- og Handelsdepartementet samt

Stortinget. Det har også vært tett kontakt med Norsk kulturråd, -

ikke minst for å styrke rammebetingelsene for helårsarrangører og

for å sikre jazzens andel i den nye arrangørordningen. 

Musikkeksport har vært et tilbakevendende tema også i denne lands-

møteperioden. Norsk jazzforum har vært aktiv i møter og debatt om

koordinering av Music Export Norway og MIC.  Det har også vært

møter med andre aktører på området som Utenriksdepartementet

og Vestnorsk jazzsenter.

Ved utgangen av 2010 har det blitt etablert fire regionale kompe-

tansenettverk med støtte fra Kulturdepartementet via Norsk kultur-

råd.  Norsk jazzforum har gjennom møter med regionene,

myndigheter og Samstemt! forsøkt å bidra til et godt samarbeid samt

å sikre jazzens egenart i utviklingen av kompetansenettverkene.
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Sammen med fem sentrale jazzfestivaler har Norsk jazzforum deltatt

i en prosess som har levert innspill til Norsk kulturråd vedrørende

endringer i kriteriene på festivalordningen med tanke på en langsik-

tig og forutsigbar festivalstøtte.

Norsk jazzforum har, etter initiativ fra MAU, i landsmøteperioden

arbeidet med forslag til en ordning med fleksible stillinger for musi-

kere innenfor rytmisk musikk. Stillingene, med arbeidstitlene Mu-

sikkentreprenører og Artists in residence, kan blant annet tenkes knyttet

til eksisterende strukturer: kulturhus, regionsentre, kulturskoler og

landsdelsinstitusjoner. Det er to arbeidsgrupper som har vært med

på utformingen av forslagene og siden høsten 2010 har det vært en-

gasjert en konsulent til videreutviklingen av mer konkrete forslag.

På oppdrag fra forrige landsmøte har det vært arbeidet med å finne

en hovedsponsor til norsk jazz og organisasjonens medlemsarrangø-

rer. Arbeidet har vært konsentrert rundt store næringslivsaktører.

Innenfor kultur er det festivalene som oppleves som de mest attrak-

tive sponsorobjektene, og det har vært vanskelig å oppnå en nasjonal

avtale for området med det største behovet; medlemsklubbene.  Det

har vist seg at lokal- og regional sponsing er mer realistisk og hen-

siktsmessig for de mange arrangørene. Norsk jazzforums klubbmøte

har senere uttalt at det er et større behov og et ønske om rådgivning

på området, mer enn én konkret nasjonal avtale.

Kjønnsbalansen i norsk musikk har vært et gjennomgående tema i

siste landsmøteperiode. Norsk jazzforum er opptatt av kjønnsbalan-

sen i ulike utvalg og arbeidsgrupper, og er også bevisst på å løfte

fram kvinnelige utøvere der det er naturlig. Blant de faste styremed-

lemmene i Norsk jazzforum er fem av ni kvinner. JazzAKKSkursene

som Norsk jazzforum tok initiativet til i 2007, administreres i dag i

regionene med støtte fra blant annet Norsk jazzforum.

I samarbeidet med AKKS Norge, Ny Musikk og Orkester Norden

sendte Norsk jazzforum i 2009 en henvendelse til Kulturminister

Anniken Huitfeldt hvor det ble bedt om et møte for å diskutere

kjønnsproblematikken. Høsten 2010 ble organisasjonene invitert til

et møte med ministeren og byråkrater i Kulturdepartementet, og 

organisasjonene la fram forslag til tiltak for å bedre kjønnsbalansen i

norsk musikkliv. På oppfordring fra departementet engasjerte deret-

ter organisasjonene to uavhengige forskere til å se på sakskomplek-

set og mulighetene til å fremme flere gode tiltak. Første trinn i pro-

sessen ble avsluttet på tampen av 2010. Det er søkt Kulturdeparte-

mentet om støtte til videre arbeid for å fullføre et innspillsnotat om

en bedret kjønnsbalanse på musikkfeltet. 

Formidlingsvirksomhet 

Norsk jazzforums tilskuddsordninger

Ad hoc-tilskuddsordningen er en støtteordning hvor Norsk jazzforums

medlemmer kan søke om toppfinansiering til konsert- og turnévirk-

somhet. Søknadene blir behandlet fortløpende gjennom året. Hen-

sikten er at det skal være enkelt å søke, være kort behandlingstid og

gis raske utbetalinger. Høsten 2010 lanserte Norsk jazzforum en ny

og mer effektiv søknadsportal på web som skal bidra ytterlige til

dette.

Responsen fra medlemmene er at ordningene er gode, effektive og

ofte avgjørende for gjennomføring av konsert- og turnévirksomhet.

Søknadsmengden og behovet for tilskudd er stor. Norsk jazzforum

har både i 2009 og 2010 økt rammen for ordningen utover det som

opprinnelig var budsjettert, for i større grad å kunne tilfredsstille

støttebehovet blant våre medlemmer. 

I 2009 ble det totalt utbetalt kr 3 132 100 fra ad hoc-tilskuddsord-

ningen. I 2010 var totalt bevilget beløp kr 2 986 000.

Norsk jazzforum fordeler også Frifondmidler.  Frifond er en støtte-

ordning for frivillig aktivitet for og med barn og unge i aldersgrup-

pen 13 til 26 år. Pengene kommer fra overskuddet til Norsk tipping.

Fordelingen av Frifondmidlene samkjøres med behandlingen av ad

hoc-søknader, og tilskuddene går stort sett til turné- og konsertvirk-

somhet.
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Norsk jazzforum deler årlig ut musiker- og bandstipend til sine

medlemmer. Stipendenes formål er å bidra til at profesjonelle jazz-

musikere får frihet til å fordype seg i sin kunst, enten via øving, rei-

ser eller videreutdanning. Hvert av landets fem regionale jazzsentre

kan innstille til ett stipend hver, de resterende er innstilt av Norsk

jazzforum.

� Ekstraordinær klubbstøtte

Norsk jazzforums mangeårige klubbstøtte ble fra og med 2009 flyt-

tet til den da nyopprettede arrangørtilskuddsordningen hos Norsk

kulturråd. Norsk jazzforum har vært i tett dialog med Kulturrådet

vedrørende denne omleggingen, og har også veiledet klubbene i

søknadsskrivingen. Resultatet av omleggingen har vært at klubbtil-

skuddene til jazzmiljøet har økt med ca. 1 million.  Rammen for

Norsk jazzforums tilskuddsordninger

Ad hoc musiker antall søknader innvilgede søknader       søknadsbeløp         bevilget beløp

2009 343 271 5 396 116 2 130 600

2010 333 267 4 944 233 1 993 500

Ad hoc arrangør antall søknader innvilgede søknader søknadsbeløp bevilget beløp

2009 36 25 1 105 950 393 000

2010 37 28 766 500 393 500

Ad hoc storband antall søknader innvilgede søknader søknadsbeløp bevilget beløp 

64 45 922 340 350 000

2010 71 56 708 140 388 500

Frifond antall søknader innvilgede søknader søknadsbeløp bevilget beløp

2009 42 26 761 095 258 500

2010 23 21 388 800 210 500

Musiker- og bandstipend antall søknader innvilgede søknader bevilget beløp

2009 134 19 235 000

2010 140 17 225 000

2009
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denne ordningen er allikevel langt unna det ønskelige nivået, og i

2010 opplevde jazzklubbene en økonomisk vanskelig situasjon. Flere

klubber stod i fare for å måtte legge ned, og i styremøtet i februar

2010 vedtok Norsk jazzforum å sette i gang tiltak for ekstraordinær

økonomisk hjelp dette ene året. De ekstraordinære midlene ble dek-

ket via Njfs overskudd i 2009, og noe fra det gjenstående etter 2008-

årets avsetninger. 

Basert på klubbrapportene for 2009 ble det fordelt kr 400 000 til de

klubbene med størst behov. Det enkelte beløp varierte fra kr 5 000

til kr 30 000, og totalt 23 klubber ble tildelt støtte. 

Norsk jazzforum ønsker å stimulere til økt nettverks- og turnésam-

arbeid mellom jazzklubbene. Målet er å øke konsertaktiviteten, sam-

kjøre booking og generelt redusere utgifter. Derfor vedtok Norsk

jazzforum som et ekstraordinært tiltak i 2010 å sette av kr 100 000

til nettverkssamarbeid. Midlene ble utlyst i mars samme år. Det kom

inn fem søknader om samarbeid til ni forskjellige turneer. Både an-

tall nettverk og turneer viser at jazzklubbene gjerne samarbeider,

noe som bidrar til en mer effektiv bruk av ressurser. Det var opp-

rinnelig tenkt at to nettverk skulle motta kr 50 000 hver, men kva-

liteten på søknadene gjorde at man prioriterte annerledes. Tre av

nettverkene fikk støtte, mens en fjerde søknad ble overført til ad

hoc-ordningen. 

� Vinterjazz 

Vinterjazz er en landsomfattende tidagers jazzmønstring som har

vært arrangert hvert år de siste åtte årene. Formålet er å sette fokus

på den store klubbaktiviteten og entusiasmen som finnes rundt om i

hele Norge. Prisen Årets Jazzklubb offentliggjøres under Vinterjazz

nettopp for å understreke dette. Deltakelse er gratis for organisasjo-

nens medlemsklubber, og det har vært god oppslutning fra arrangø-

rene.

Norsk jazzforum står for riksdekkende markedsføring, nettsider og

koordinering. Klubbene står selv for booking av band og lokal mar-

kedsføring. Den enkelte klubb avgjør om de ønsker å gjøre ekstraor-

dinære arrangementer eller kun melde inn det vanlige programmet.

Det viktigste er at flest mulig medlemsklubber deltar, uansett type

arrangement. Formålet er å vise den store bredden og aktiviteten

hos landets jazzklubber, uansett om det er internasjonale artister på

programmet, eller jam med lokale musikere. 

I 2009 deltok 34 av Norsk jazzforums medlemsklubber med 68 kon-

serter, og i 2010 deltok 36 klubber med totalt 69 konserter.

� Buddyprisen 

Buddyprisen er den høyeste utmerkelsen i det norske jazzmiljøet.

Prisen ble innstiftet av Norsk Jazzforbund i 1956, og har med få

unntak vært utdelt årlig siden den gang. Buddy tildeles en musiker

som både har utmerket seg som en fremragende utøver på sitt in-

strument og samtidig har betydd mye som pådriver for å bedre jaz-

zens utbredelse og kjennskap til musikkformen. Et tilbakeblikk på

Buddy-mottakerne er som å oppleve høydepunktene i norsk jazz de

siste seks tiårene. Med Buddy-prisen følger en statuett av den legen-

dariske trompeteren Buddy Bolden, gjenskapt av billedkunstneren

Lise Frogg samt 50 000 kroner fra Norsk jazzforum.

I 2009 ble prisen tildelt pianist Dag Arnesen. Prisen for 2010 gikk til

saksofonist Karl Seglem. 

� Årets klubb 

Prisen Årets jazzklubb er ment som en påskjønnelse for kreativitet

og hardt arbeid fra landets ildsjeler.  Prisen tildeles årlig en av Norsk

jazzforums medlemsklubber, og i tillegg til heder og ære har hver

klubb fått kr 10 000 fra Norsk jazzforum. Tildelingen skjer under

Vinterjazz i januar/februar hvert år. Årets klubb i 2009 ble Tromsø

Jazzklubb, og i 2010 Asker Jazzklubb.

� Storbandprisen

Norsk jazzforums storbandpris ble opprettet i 2010 etter et ønske

om større fokus på storbandmiljøets betydning for norsk jazz gene-

relt. Gjennom storbandprisen ønsker Norsk jazzforum å synliggjøre

personer og/eller miljøer som har hatt en særlig betydning for stor-

bandlivet i Norge, både for det sosiale, så vel som det musikalske.
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Storbandmiljøet ble selv bedt om å nominere kandidater til prisen.

Storbandprisen for 2010 gikk til storbandleder Odd Fossum.  

� Jazzintro 

Vinneren av Jazzintro 2010 var duoen Ferner/Juliusson bestående av

gitarist Per Arne Ferner og pianist Per Gunnar Juliusson. I tillegg til

tittelen Årets unge jazzmusikere 2010 fikk den norsk/svenske duoen

med seg en omfattende toårig lanseringspakke fra Rikskonsertene

samt et arbeidsstipend fra vederlagsorganisasjonen Gramo på kr

100 000. Vinnerne ble offentliggjort under Moldejazz i forkant av

konserten med Sonny Rollins på Romsdalsmuseet.

Det er Norsk jazzforum, Rikskonsertene og fem av landets største

jazzfestivaler (Vossa Jazz, Maijazz, Nattjazz, Kongsberg jazzfestival

og Moldejazz) som står bak Jazzintro, et lanseringsprogram for

unge, profesjonelle jazzutøvere. Jazzintro arrangeres annethvert år,

og konkurransen for 2010 ble utlyst høsten 2009. Det kom inn 55

søknader, og de åtte bandene som ble plukket ut til å delta i Jazzin-

tro 2010 var Cinnamon ReSource, Fairfist, Ferner/Juliusson,

Ine&Peder, motsol, Off Topic, Speakeasy og Steinar Aadnekvam

Quartet.

Juryen bestod av musikerne Karin Krog, Frøy Aagre, Helge Lien og

John Pål Inderberg, samt juryleder Tore Flesjø fra Norsk jazzforum.

� Barn & unge / “Hva kommer nå…?”

På Norsk jazzforums landsmøte i april 2009 ble det vedtatt at orga-

nisasjonen skal jobbe for å stimulere til tiltak for å utvikle publi-

kumspotensialet, spesielt i forhold til konserter, verksteder og

prosjekter for og med barn og unge under 18 år. I etterkant av

landsmøtet valgte styret å sette ned en arbeidsgruppe bestående av

Trude Storheim (Vossa Jazz), Linda Skipnes Strand (da Bergen Jazz-

forum), Andreas Fætten (Kampenjazz) og musiker Eldbjørg Raknes.

Arbeidsgruppen har samlet nyttig informasjon samt tips og råd om

konserter og prosjekter for barn og unge på nettsiden til Norsk jazz-

forum.  I tillegg inneholder nettsiden oversikt over hvilke musikere

som gjør prosjekter for denne aldersgruppen, og hvilke klubber og

festivaler som har fokus på å arrangere slike konserter. 

I 2010 satte man i gang døråpnerprosjektet “Hva kommer nå…?”,

en flerkunstnerisk forestilling for barn med improvisasjon i fokus.

Målet var å møte og trigge interessen for prosjekter for barn og

unge hos arrangører og kunstnere innenfor jazz, og turneen ble lagt

til klubber som ikke tidligere har arrangert barnekonserter.  Prosjek-

tet ble støttet av Kunstløftet og Fond for utøvende kunstnere.

“Hva kommer nå…?” ble gjennomført på ni jazzklubber i Norge

høsten 2010. Prosjektet bestod av to deler: en kunstproduksjonsdel

og en kompetansedel. Kunstproduksjonen er utarbeidet av musiker

Eldbjørg Raknes. Her fokuseres det på improvisasjon i samspill

mellom musikk, videokunst, lyd- og lysdesign og skuespill. Kompet-

ansedelen tar for seg hvordan arrangører best kan gjennomføre pro-

duksjoner for barn og unge. Dette foregikk i samspill med aktørene i

produksjonen.

Internasjonalt arbeid:

� Norwegian Jazz Launch 

Norwegian Jazz Launch er et internasjonalt lanseringsprogram for

norske jazzmusikere, som gir utøverne ekstra muligheter til å bli

markedsført og booket inn på en rekke sentrale klubber og festivaler

rundt om i verden. Rikskonsertene, Vestnorsk Jazzsenter og Norsk

jazzforum samarbeider om prosjektet, med støtte fra UD på kr. 

1 050 000,- fordelt over tre år i perioden 2010-2012. Norwegian

Jazz Launch startet opp i 2004 og gikk i 2010 inn i sin tredje

treårsperiode.

For 2009 omfattet lanseringsprogrammet Helge Lien Trio, Sidsel

Endresen, Håkon Kornstad og Morten Qvenild. I 2010 var det Frøy

Aagre, Stian Westerhus, Håkon Kornstad og Helge Lien Trio som

ble valgt ut.  Alle har hatt mye aktivitet i utlandet, og lanseringspro-

grammet Norwegian Jazz Launch ga dem det ekstra løftet for å satse

videre.
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� Young Nordic Jazz Comets 

Young Nordic Jazz Comets er et samarbeidsprosjekt mellom de

nordiske jazzorganisasjonene i Norge, Sverige, Finland, Danmark,

Island, Åland, Færøyene og Grønland. Konkurransen har siden 2000

vært en årlig event på den nordiske jazzscenen. Det viktigste målet

ved Young Nordic Jazz Comets er å få større fokus på nye, unge

jazztalenter og gi dem muligheten til å få møte sitt framtidige publi-

kum ved å spille på profesjonelle konsertscener. Young Nordic Jazz

Comets er støttet av Kulturkontakt Nord. Young Nordic Jazz Co-

mets arrangeres i en ny nordisk by hvert år.

I 2009 var Oslo og Nasjonal jazzscene vertskap. Fem nordiske band

møttes denne helgen i september. Den norske trioen PELbO delte

førsteplassen med islandske The Ingimar Andersen Quartet, og pre-

mien til verdi av 15 000 Euro, som blant annet innebar en nordisk

turné under Vinterjazz i 2010.

I 2010 ble konkurransen avholdt i Helsinki, Finland. Seks nordiske

band deltok, og den svenske sekstetten Isabel Sörling Group gikk av

med seieren. Det norske Spellemanns-nominerte bandet Speakeasy,

som også deltok i Jazzintro tidligere samme år, deltok på vegne av

Norge. 

� NordJazz 

NordJazz er et nordisk nettverk av jazzrelaterte spillesteder og or-

ganisasjoner. Nettverket har som formål å sette fokus på den

nordiske jazzen, turnere og utveksle nordiske band, samt å styrke

den nordiske profilen mot resten av verden. Initiativet til dette

samarbeidet ble tatt i 2007 av Vinterjazz-arrangørene i Norge,

Sverige, Danmark og på Åland.  Den første NordJazz-satsingen

skjedde under Vinterjazz 2008 med støtte fra Nordisk kulturfond. 

Under Vinterjazz 2009 turnerte følgende band Norden i regi av

NordJazz: Elephant9 (NO), Bugge Wesseltoft (NO), The Torbjörn

Zetterberg Hot Five (SE), Little Red Suitcase (DK), Mari Kvien

Brunvoll (NO), Teemu Viinikainen (FIN) og K Trio (ISL). 

I 2010 turnerte Helge Lien Trio (NO), Plop (FIN),

Westergaard/Snekkestad/Strid (DK/NO/SE), Samuel Hällkvist

Center (SE), Hans Ulrik Nordic Ensemble (DK/NO/SE), samt de

to Young Nordic Jazz Comets-vinnerene PELbO (NO) og Regin-

firra (ISL) under Vinterjazz.

Kompetansebygging

� Klubbhåndbok – tips og veiledning til norske jazzarrangører

Som oppfølging av klubbrapporten “Arrangørfeltet i utvikling”

(2008) lanserte Norsk jazzforum i september 2010 en klubbhåndbok

for norske jazzarrangører. Klubbhåndboka skal gi tips og veiledning

til alle sider av å drive en klubb; fra oppstart og drift til booking, pu-

blikumsutvikling og markedsføring.

Norsk jazzforums medlemsarrangører har ulike erfaringsgrunnlag

og kompetanse, men Klubbhåndboka har som hensikt å være til

hjelp for alle – både de som er helt i startfasen og de som har lengre

erfaring som konsertarrangør.

Hele klubbhåndboka kan lastes ned som pdf på Norsk jazzforums

nettsider. Dette er en webhåndbok som fungerer som et oppslags-

verk,  det er lagt inn lenker til aktuelle nettsider og man vil i tillegg

kunne laste ned noen veiledende maler, som for eksempel kontrakts-

forslag. 

� Utvikling av storbandkurs

I landsmøteperioden har Norsk jazzforum arbeidet med å utvikle et

nytt kurs for storband. Tor Yttredal og John Pål Inderberg er an-

svarlig for kursopplegget for storbandmusikere i gehørstrening og

improvisasjon. Metoden som ligger til grunn for dette opplegget, er

at imitasjon og utvikling av gehør er helt vesentlig når man skal til-

egne seg improvisasjonsferdigheter og musikk generelt. Metoden

skal hjelpe musikeren til større forståelse for kodene i musikken

han/hun spiller, og det er disse kodene man så skal bruke og å ha

som et grunnlag når man improviserer.
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Metoden skal blant annet læres gjennom et interaktivt kompendium

som inneholder videoer og lydklipp. Planen er å gjøre dette kom-

pendiet tilgjengelig for Norsk jazzforums storbandmedlemmer på

organisasjonens nettsider. Opplegget/metoden skal testes ut på fem

storband i de fem forskjellige regionene og ferdigstilles før somme-

ren 2011.

� Barn & unge

I forbindelse med døråpnerturneen “Hva kommer nå…?” ble det ar-

rangert dialogmøter med Eldbjørg Raknes og de andre kunstnerne.

Møtene ble holdt umiddelbart etter konsertene, og arrangører og

musikere fra hele regionen ble invitert til å delta. Formålet var å

dele kompetanse og kunnskap om arrangering av barnekonserter og

slik trigge interessen hos andre musikere og arrangører. Arbeidet vil

bli fulgt opp i 2011 med en webhåndbok; “Barnekonserter fra A-Å”.

� Medlemsmøter

Årlige møter for Norsk jazzforums ulike medlemsgrupper er et vik-

tig bidrag i kompetansehevingen blant medlemmene. Disse møtene

er populære møteplasser hvor man får faglig påfyll i tillegg til mulig-

heten for å utveksle erfaringer og kompetanse med andre innenfor

samme område.  Både i 2009 og 2010 har det vært arrangert med-

lemsmøter for festivaler, storband, klubber og musikere. Det har

vært god oppslutning og deltakerantallet øker hvert  år. I tillegg har

det vært flere møter, både fysisk og per telefon, mellom Norsk jazz-

forum, de fem regionale jazzsentrene og Nasjonal jazzscene.

Ekstern og intern informasjon 
Intern og ekstern informasjon er en prioritert oppgave innenfor

Norsk jazzforum, og organisasjonen har i landsmøteperioden fulgt

informasjonsstrategien som ble revidert i 2008.

Internt i styret og administrasjonen har det vært fokus på kommuni-

kasjon både gjennom egne møter og en generelt åpen dialog. Admi-

nistrasjonen har ukentlige møter for å gå igjennom oppgaver og

prioriteringer. Her utveksles ideer på tvers av arbeidsområder og

man får utnyttet de ansattes ulike kompetanse. Det har vært en aktiv

og god kommunikasjon mellom styret og administrasjonen.

Medlemsmassen har vært økende de siste årene og tendensen er at

dette fortsetter. Åpenhet og service til medlemmene er et hovedfo-

kus, og dette har blitt gjort blant annet gjennom nettsider, medlems-

skriv, direkte henvendelser og medlemsmøter. Både i 2009 og 2010

har Norsk jazzforum samlet de ulike medlemsgruppene til årlige

møter. Møtene har hatt faglig innhold, diskusjoner og uformelle

samlinger på kveldstid. Det har vært god oppslutning og tilbakemel-

dingene fra deltakerne har vært gode. Medlemmene opplever det

som nyttig å møte både Norsk jazzforum og kollegaer fra hele lan-

det for utveksling av erfaringer.

Kontakten med media har hovedsakelig vært i sammenheng med en-

keltprosjekter som for eksempel Jazzintro, Vinterjazz og internasjo-

nale prosjekter. I tillegg er det aktiv kontakt på formelle og

uformelle møteplasser som seminarer, festivaler, konserter og for-

skjellige arrangement.  Norsk jazzforum har skrevet debattinnlegg

om blant annet arrangørstøtte og kjønnsbalanse i medier som Aften-

posten, Dagens Næringsliv og Ballade. 

Norsk jazzforum anser Jazznytt som en viktig informasjonskanal for

norsk jazz.

Nettsider

Norsk jazzforum har lagt mye arbeid i nettsidene de siste to årene.

Søknadsportalen har hatt en omfattende rekonstruering, og i okto-
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ber 2010 ble en ny og vesentlig raskere søknadsportal lansert.

Norsk medievirkelighet er i endring og det har stadig blitt vanskeli-

gere å nå igjennom i de tradisjonelle mediekanalene. Ledende fag-

folk på området har anbefalt jazzen å stå mer samlet for å lettere nå

igjennom i informasjonsarbeidet. Norsk jazzforum har i landsmøte-

perioden derfor arbeidet med helt nye nettsider, og Jazznytt og de

regionale jazzsentrene har vært invitert med i et større nettbasert

kollektiv. Det har vært ønskelig å få en mer nyhetsorientert og pu-

blikumsrettet nettside og medlemmene har ønsket muligheter for

nettbaserte diskusjonsforum.  Første fase av de nye nettsidene ble

fullført i 2010, og nettsiden jazzinorge.no og nye sider for Norsk

jazzforum, Jazznytt og jazzsentrene ble lansert i starten av 2011.

Egne medlemsprofiler og -sider fullføres i 2011.

JazzCD.no

I desember 2009 lanserte Norsk jazzforum, i samarbeid med Uten-

riksdepartementet, promo-cden jazzCD.no – 4th set. Dette er fjerde

gang norsk jazz blir promotert på denne måten ute i verden, og

Norsk jazzforum og UD er glade for å kunne videreføre et suksess-

rikt samarbeid. 5000 eksemplarer av jazzCD.no distribueres gjennom

Norsk jazzforums eget nettverk, UD’s utenriksstasjoner, Europe

Jazz Network, samt til en mengde utenlandske medier og konsert-

og festivalarrangører. 

Det er et mål at jazzCD.no viser bredden innenfor norsk jazz, og

cden presenterer både nye talenter og mer etablerte musikere. Blant

de 43 musikerne og bandene på cden er Karin Krog, Petter Wettre,

Dag Arnesen, Randi Tytingvåg, Arild Andersen, Trondheim Jazzor-

kester, Albatrosh og PELbO. Fullstendig oversikt finner man på

www.jazzcd.no.

Organisasjonsutvikling og 
administrativ virksomhet 
Norsk jazzforum har kontinuerlig fokus på administrativ virksomhet

og organisasjonsutvikling i sitt arbeid. Internt i administrasjonen har

man ulike kompetansehevende tiltak som skal effektivisere virksom-

heten.  Styret i Norsk jazzforum hadde i 2009 en gjennomgang av

retningslinjer og generelle oppgaver for styrearbeid.

Norsk jazzforum har et kunstnerisk råd som etter behov blir konsul-

tert i enkeltsaker hvor det har vært nødvendig med en særlig grun-

dig musikkfaglig behandling. De har også vært rådgivende i forhold

til administrasjonens tildeling av ad hoc-midler.  Det er Norsk jazz-

forums arbeidsutvalg som har valgt representanter til rådet. Kunst-

nerisk råd er valgt for samme periode som det sittende styret.

Norsk jazzforum har gjennom jevnlige møter samarbeidet og koor-

dinert strategiarbeid og oppgavefordeling mellom de regionale jazz-

sentrene og Nasjonal jazzscene. I Stavanger i februar 2010 ble det

arrangert en strategisamling hvor også de respektive styrene var re-

presentert.

I forbindelse med organisering av jazz-Norge generelt, har Norsk

jazzforum bidratt til å samle ulike deler av miljøet. Organisasjonen

har hatt årlige møter for de forskjellige medlemsgruppene. Norsk

jazzforum har i tillegg tilbudt sine medlemmer deltakelse på ulike

kompetansehevende kurs i regi av andre organisasjoner som MFO

og Norsk Rockforbund.  Klubbhåndboka som ble lansert i 2010

inneholder kompetansemateriell spesielt for arrangørleddet.
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Resultatregnskap og årsberetning 2009 Norsk jazzforum
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Resultatregnskap og årsberetning 2010 Norsk jazzforum
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til egne notater:
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