
UKENS ANBEFALING
Trenger du et avbrekk fra café-livet 
på Grünerløkka eller er kommet i en 
situasjon hvor du må foreta deg et 
mentalhygenisk strakstiltak? Ta turen 
til botanisk hage og nyt en real kaffe 
med en pistasje krones-is fra Hennig 
Olsen. 
Gjølle
Etterpå tar du deg en rusletur rundt i de for-
skjellige landskapene i hagen. Min favoritt er 
fjellhagen. Dette er egentlig et tips som gjelder alle 
våre årstider med unntak av vinteren. Men nå mot 

høsten og på våren er det på sitt aller vakreste. 
Dette har i grunnen samme effekt som en lengre 
tur i marka eller på fjellet - bare at dette ligger så 
nærme at man faktisk glemmer man kan benytte 
denne enorme felleshagen og Oslos mest støyfrie 
kafe. Kanskje det nærmeste man kommer en him-
melsk freds plass her i byen. For midt inne i hagen 
- i gårdsplassen til kafeen - er du skjermet fra byens 
evige bakgrunnsstøy. Både for øyne og ører. 
Ta turen! Ps. Skulle det være noe som helst 
negativt med dette tipset er det at kafeen kan ha en 
tendens til en litt for høy sammenstimling av eldre 
småbråkete damer. Men det problemet løser seg jo 
selv ganske snart...

Gutvik Ukentlig - 
sommeren varer!
Er sommeren over 
alt? Etter noen uker 
med fantastisk 
sommertemperatur 
er Oslos befolkning 
i sjokk. Skulle det 
vare så kort? 
Trøsten ligger 
i lillebar på 
Blå. Her varer 
sommeren  helt til 
7. september. 

Stian Lillibarius
(Oslo, 28.07.04) Tre deilige tirsdager er 
tilbakelagt, med varm, klam og høylytt stemning 
i lillebar på Blå. Musikere som Eivind Opsvik, 
Øyvind Brække, Ingebrigt Flaten og Tanja 
Orning har bidratt til å gjøre sommerOslo enda 
bedre.  

Tirsdag denne uken skal Ketil spille med et 
absolutt stjernelag innen norsk jazz. Kjetil 
Møster og Ketil Gutvik har fiungert som 
omreisende duo det siste året og spilt med lokale 
komp i ulike byer i Norge. Forrige sommer var 
Paal Nilssen-Love og Ingebrigt Håker Flaten det 
lokale kompet for duoens konsert under Gutvik 
Ukentlig. Denne konstellasjonen var så vellykket 
at når Ketil skulle avtale årets GU-konsert med 
Paal, så foreslo Paal da capo. Det blir full trøkk i 
lillebar denne tirsdagen
Og ikke nok med det. Håkon Kornstad har 
raffinert spillet sitt ned til å gjøre solokonserter 
oftere og oftere det siste året. De som har hørt 
det er overbegeistret. Nå er det din tur!
 
GRISEN KOM TIL RETTE.
Den lille gule grisen er etterhvert blitt en legende 
i Lillebar. 27. juli ble den borte på mystisk vis og 
var savnet i over ett døgn. Det gikk manngard 
i området rundt Blå i håp om å finne grisen i 
god behold. Allerede onsdag 28. dukket den 
opp igjen. Det viste seg at den hadde gjemt 
seg under baren i lillebar med en flaske Fernet 
Branca. Det tok en uke å få stablet den lille gule 
grisemannen på bena igjen, men tirsdag 3.8 var 
den i god form og sulten på nye billettpenger.

UKENS VINTIPS

(ROSÉ) Rosé Chantal 2002 
46429, kr 320,- (300 cl)

Rosévin har endelig opnådd 
et anstendig nivå aksept i 
Norge. Dette betyr at man kan 
velge i flere typer enn tidligere 
og nå mere ut fra smak enn 
en av to eller tre (!!) Skal vi 
tviholde på sommeren må vi 
fortsette å drikke rosé til lunsj 
hver dag. Da trenger vi god 
rosé i kartong. Tsst-tsst-tsst, og 
glasset er fullt, dag etter dag..

Lillebar Tidene
IMPROVISERT JAZZ I LILLEBAR PÅ BLÅ, BRENNERIVEIEN 9 - OSLO. HVER TIRSDAG KL.1900 NR.04 2.ÅRGANG BILL/LØSSALG 50,-

UKE 34, TIRSDAG 17. AUGUST 2004 

Les mere: www.gutvik.com/ukentlig 

(t.v.) Bjørn Thevik på tur mellom bassene. Han var gutten i lyset tirsdag 3. august. (t.h.) Ikke mange har hørt 
Eivind Opsviks svingkomp til Mats Monstads frenergiske frispill. Var du der?

NESTE ARRANGEMENT (24.08):
Eivind Opsvik/Per Oddvar Johansen/Klaus Holm/Ketil Gutvik

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)


