Lillebar Tidende
IMPROVISERT JAZZ I LILLEBAR PÅ BLÅ, BRENNERIVEIEN 9 - OSLO. HVER TIRSDAG KL.1900 NR.05 3.ÅRGANG BILL/LØSSALG 50,-

UKE 32, TIRSDAG 9. AUGUST 2005

Gutvik Ukentlig på utstilling!
Den ellers ganske
dunkle og mørke
Lillebar var
plutselig blitt fotogalleri forrige
tirsdag. Lysstyrken
var betraktelig
hevet og veggene
var proppfull av
fotokunst. Kosen
tross, gikk stablene
med kompromissløs
impro tett i tett.
Så langt i sommerværet er Øyvind
Brække lillebars
store helt.
Stian Lillibarius
(Oslo, 09.08.05) Kvartetten Ø. Brække, K.
Gutvik, Andreas Bye og Eivind Opsvik, hadde
i forkant av konserten utalt at de var inspirert
av sin egen konsert i 2003. Nå hører det til
historien at denne konserten aldri fant sted.
Dette fordi alle fire har spilt denne type kvartett
med hverandre tidligere, men aldri med Opsvik
og Bye samtidig. Forrige tirsdag ble det derimot
en meget samtidig, både Opsvik og Bye, vi hørte.
Trombone, gitar og bass beveger seg temmelig
mye i samme frekvensområde og dette bidro til
at gruppen tidvis smeltet sammen til noe som
hørtes ut som et eneste stort instrument.
En liten mus hvisket meg i øret at det kan bli
mulig å høre denne gruppen igjen allerede i
oktober. Jeg holder sansene skjerpet til da.

Når denne kvartetten spiller foran kamera hopper bildene på veggen av glede. Åpning av bandet sier du?
Nei..jeg tror ikke det er åpning av fotoutstilling her idag.. Er du åpnet?
før Ketil og hans improviserende bande tar vinterferie fra Lillebar.

GU PROGRAM:

NESTE ARRANGEMENT (23.08):
Paal Nilssen-Love/Kjetil Møster/Ketil
Gutvik Trio

9.8 H Kornstad
(solo) + A Nymo, M
Monstad, K Gutvik
23.8 Nilssen-Love,
Gutvik, K Møster

Denne uken gleder vi oss til en helt ny trio med
Atle Nymo, Mats Monstad og Ketil Gutvik, i
tillegg til at fantastiske Håkon Kornstad skal
spille et solo-sett.
Annenhver ukentlig
På grunn av Oslo Jazzfestival og en stor Blåproduksjon i slutten av august kommer Gutvik
Ukentlig til å gå annenhver uke resten av
sesongen. Men fortvil ikke, med denne ukens arr
er det er fortsatt tre flotte konsertdager igjen

UKENS ANBEFALING
Er du på jakt etter
god sommerlektyre?
Les Sigurd Hoels
klassiker fra
1947, “Møte ved
Milepelen”.
Ivandovich.
Handlingen finner sted under okkupasjonstiden i
Norge, forfatteren spør hvorfor noen nordmenn
ble landssvikere under siste verdenskrig. Etterhvert
kommer både svikerne, domsmenn og dommere
på anklagebenken. Vi får høre om folk som er blitt

6.9 Tanja Orning
Ingebrigt H Flaten,
Klaus E Holm, K
Gutvik
Grisen gråter hvis den får for mye mynt. Sedler
derimot gjør den glad.
forrædere på grunn av ham, fortelleren. Så treffer
han kvinnen han elsket og sviktet i sin ungdom, og
hans opplevelse av deres kjærlighetshistorie bringer
romanens hovedproblem tett innpå ham, og viser
hvor vanskelig skyldspørsmålet er.
Denne boken har ingredienser som Svik,
Kjærlighet, Mot, Fanatisme og Ungdomstid
men er først og fremst en veldig spennende og
tankevekkende bok med et språk og en flyt som
bare de gamle mestere kan oppdrive. Anbefales!

Les mere: www.gutvik.com/ukentlig

konsertstart 1930
UKENS VINTIPS
(RØDVIN) Beringer Founders’
Estate Zinfandel 2001, 13679
kr 126,50
Er amerikansk rødvin bare søtt
skvip med altfor mye eikesmak.
Nei..slik må det ikke være. Her
har vi det akkurat slik vi liker
det; passe krydret, men kraftig,
og påfølgende masse deilig
smak. heisann.. 15% sier du?
Nå kan Ivandovich slutte å
drikke overpriset europeisk vin
der borte.

