
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 

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!

Gutvik Ukentlig - 
nyblod i lillebar!
Sommeren er 
definitivt kommet til 
Oslo. Det har også 
årets konsertserie 
i lillebar på Blå. 
Ikke gå glipp 
av kommende 
ukes kvartett 
med ovnsvarme 
navn i norsk 
improvisasjons-
musikk. Norsk 
impros new kids 
on the block ligger 
ikke på latsiden.

Ketil Gutvik
(Oslo, 28.07.04) I tråd med  forventningene 
gnukket Opsvik, Flaten og Orning julis siste 
Gutvik Ukentlig på plass denne etterlengtede 
godværstirsdagen. Publikums jubel og applaus 
fylte lillebar til randen og med det er Gutvik 
Ukentlig godt igang dette året også. 

Neste tirsdag skal Ketil spille med en helt spesiell 
og ny kvartett-konstellasjon. Bjørn Thevik har 
bakgrunn fra jazzlinja i Trondheim. Hans bass 
er lur. Mere lur enn tøff, men litt tøff  også. Mats 
Monstad er opprinnelig fra Moss, men har 
bodd i Stavanger de siste tre årene. Det skal ikke 
mye fantasi til for å skjønne hva han har holdt 
på med i Gjerstads hjemby. Mats er en slags 
ustoppelig Elvin Vesala i frigir. Eivind Opsvik 
er etterhvert en kjenning for Gutvik Ukentlig-
publikummet. Når en så bra mann er hjemme 
på sommerferie kan vi ikke gi han for mye ferie. 
Eivind begynte å spille bass da han var søtten år. 
Før det spilte han trommer på kjente utgivelser 
som; “musikk fra egen kjeller” og andre kult-
utgivelser på åttitallet. Denne tirsdagen er 
Eivind tilbake bak trommesettet. 

GRISEN BLE BORTE IGÅR.
Den lille gule grisen er etterhvert blitt en 
legende i Lillebar. Igår ble den gjenglemt, eller 
etterlatt, og er nå meldt savnet.  Det er sendt ut 
hjelpemannskaper for å gå manngard i området 
rundt Blå. Vi håper den blir funnet raskt og er

UKENS VINTIPS

(HVITVIN) les Jamelles 
Sauvignon 2003 13196, kr 95,-

Hva passer vel bedre på 
sommeren enn å drikke avkjølt 
hvitvin i bøtter og spann. Skal 
dette la seg gjøre bør den 
helst være både god og billig. 
Forenelig, tja.. les Jamelles 
Sauvignon er ikke langt i fra. 
Dette er overraskende god vin 
til under hundrelappen. 
God sommer!

Lillebar Tidene
IMPROVISERT JAZZ I LILLEBAR PÅ BLÅ, BRENNERIVEIEN 9 - OSLO. HVER TIRSDAG KL.1900 NR.03 2.ÅRGANG BILL/LØSSALG 50,-

UKE 32, TIRSDAG 3. AUGUST 2004 

Les mere: www.gutvik.com/ukentlig 

PROGRAM GUTVIK UKENTLIG 2004:

20.7 Mats Eilertsen / Ketil Gutvik / Øyvind Brække 

27.7 Eivind Opsvik / Tanja Orning / Ingebrigt Håker Flaten / Ketil Gutvik 

3.8 Bjørn Thevik / Mats Monstad / Ketil Gutvik / Eivind Opsvik 

17.8 Nilssen-Love/Gutvik/Flaten/Møster + Håkon Kornstad solo 

24.8 Klaus Holm / Per Oddvar Johansen / Eivind Opsvik / Ketil Gutvik 

31.8 Kjetil-Ketil-Mats-Mats (Møster/Gutvik/Eilertsen/Monstad) 

7.9 Gutvik&Hana Drum-ensemble (gitar/gitar/trommer/trommer)

Mørkere komp får man neppe! Da er det lett å se lyst på det.. Fra venstre: Ketil Gutvik, Eivind Opsvik, Tanja 
Orning, Ingebrigt Håker Flaten i bukspressen Lillebar/Blå tirsdag 27. juli. 

tilbake sulten og i full vigør i Lillebar neste tirsdag.

NESTE ARRANGEMENT (17.08):
Nilssen-Love/Gutvik/Flaten/Møster + Håkon Kornstad solo


