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Anmelderen er 
redd hans favoritt-
sjokolade bare er 
å få tak i på Island. 
“Sikre” kilder sier at 
La Sosta har den.
Ivandovich.
Jeg tror sannligen verdens beste sjokolade plate er 
“Draumur” produsert på Island av Freyju (deres 
versjon av Freia?) Sjokoladen består av to myke 
salt/søte lakris stenger overtrukket med smakfull 
melkesjokolade. Kombinasjonen salt / søt er fan-

tastisk og er også brukt i mer finkulturell mat; jeg 
fikk en gang sjokolade mousse med hav salt biter 
på en meget velrenomert restaurant. Men altså, 
“Draumur” den beste sjokoladen jeg har smakt , 
eneste ulempen er at den bare er å få på Island, litt 
kinkig det, men hvis du flyr om Reykjavik så selger 
de Draumur i Tax Free , både i 2-pakk og 8-pakk 
versjon, et tilbud jeg har benyttet meg av ved 
flerfoldige anledninger. God Fornøyelse.

Gutvik Ukentlig - 
jubileum nå?
Da vi ringte Ketil 
Gutvik tidligere 
i vinter for  å 
høre hva vi kunne 
forvente oss av 
årets konsertserie, 
uttrykte han i 
begeistring: “Hurra! 
I år er det 4-års-
jubileum!”. Vi 
skjønte selvsagt 
ingenting, og ba 
han utdype. 
Stian Lillibarius
(Oslo, 10.07.06)  “Jo”, sier Ketil Gutvik på 
telefonen; “Med denne konsertserien ferier 
vi bare jubileum på år som er partall og som 
fortsatt gir et partall etter at du har delt tallet 
på to. Fire er et slikt fordi det gir to. Seks er 
ikke, fordi det gir tre, altså et oddetall. Neste 
jubileum blir altså åtte år, etter det seksten, osv.” 
Hva kunne vi si. mannen hadde bestemt seg, og 
forklaringen var jo... god? 
Det er altså jubileum iår, selv om de fleste ville 
ha ventet til neste år. Dette fikk oss til å tenke 
på at Gutvik Ukentlig ikke dreier som om de 
fleste. Dette er noe helt spesielt. Noe som gjør 
det verd å ligge i dvale hele vinteren for så å 
blåse liv i vår lille redaksjonen for noen få varme 
måneder i året. Gutvik Ukentlig har konsertene 
sine der ingen andre har konsertene sine på Blå. 
Gutvik Ukentlig har et program bestående av 
konstellasjoner ingen andre arrangører våger å 
lukte på. Vi tror det er fordi det lukter for godt. 
Så, stopp opp! Hva lukter det iår? 

Samme gamle gjengen.
“Jeg må jo bare innrømme at det har blitt en 
del gjengangere på de tre årene Gutvik Ukentlig 
har vært arrangert. Dette skyldes ikke mangel 
på fantasi, men det enkle faktum at jeg digger 
disse musikerne noe helt vanvittig, og ville spille 
med dem igjen og igjen i ulike konstellasjoner. 
I år har jeg prøvd på en mellomting. Noen av 
“gamlegutta” er med også iår, men det er en 
overvekt av navn som er ny, ihvertfall ny for 
Gutvik Ukentlig”, sier arrangør og musiker Ketil 
Gutvik. Eivind Lønning, Dag Erik Andersen, 
Guro Skumsnes Moe, Espen Reinertsen, 

UKENS VINTIPS

(RØDVIN) Domaine 
Duseigneur Angélique 2001, 
15265 kr 111,80

Stadig en utfordring å finne 
god Rhône til rett over 
hundrelappen, men jobber 
man litt finner man så det 
holder. Denne har alt vi 
foretrekker hos gode Rône-
viner, og luftes den så har den 
litt til. Fantastisk å finne vin 
til 112,- som konkurerer i 150 
kroners-klassen.

Lillebar Tidende
IMPROVISERT JAZZ I LILLEBAR PÅ BLÅ, BRENNERIVEIEN 9 - OSLO. HVER TIRSDAG KL.1900 NR.01 4.ÅRGANG BILL/LØSSALG 50,-

UKE 28, TIRSDAG 11. AUGUST 2006 

Les mere: www.gutvik.com/ukentlig 

Frijazz i utpreget Lillebarisk utgave. F.v. Ketil Gutvik , Paal Nilssen-Love, Kjetil Møster var noen av fjor-
årets mest urokkelige kamphaner. 11. juli iår er Ketil og Paal tilbake, nå med hjelp fra Kina og Telemark.

Michael Duch, Morten Olsen, Li Tie Qiao, Øyvind 
Storesund,  Per Zanussi og Ivar Grydeland er 
nye navn i Gutvik Ukentligs program. Sammen 
representerer denne navnerekken en fascinerende 
blanding av nye navn, og mer etablerte navn i det 
norske improvisasjons-jazz-miljøet. 

Li Tie Qiao - altsax fra Beijing.
“Jeg hørte Tie Qiao første gang med Norwegian 
Noise Orchestra på avslutningen av All Ears 
festivalen i vinter, og fikk bakoversveis” forteller 
Ketil Gutvik. “Siden har vi spilt sammen i 
ulike sammenhenger, og da jeg skulle tenke 
åpningskonsert og det viste seg at Paal kunne være 
med var det ingen tvil. Kult med Storesund også. Vi 
har snakket om å spille i mange år, men aldri fått det 
til. Tror dette kan bli skikkelig hærlig kraftjazz.” 

NESTE ARRANGEMENT (18.07):
Morten Olsen/Per Zanussi/ Ketil Gutvik

GU PROGRAM: 

11.7 Li Tie Qiao, P 
Nilssen-Love, Ø 
Storesund, K Gutvik

18.7 Morten Olsen, 
Per Zanussi, Ketil 
Gutvik

25.7 Eivind Lønning, 
Andreas Bye, E 
Opsvik, K Gutvik

konsertstart 1930


