# 248 tors. 18/6 kl. 19.00 kr. 100 / 50

SOMMERKONSERT I
BIERMANNSGÅRDEN
tors. 18. juni kl 19.00

Velkommen til den ekstra innholdsrike festkonserten som markerer sesongavslutning våren 2015:

1) Zanussi/Nørstebø duo

- Per Zanussi kontrabass, Henrik Munkeby Nørstebø trombone
Ballet åpnes av to meget erfarne
musikere/komponister/improvisatører fra grenselandet jazz-fri
improvisasjon. Per forsker ellers aktivt på dynamikken i ulike
størrelser av impro-ensembler og ulike strategier for styring av
rammer og overlapp mellom improvisering og komponering.
Aktive prosjekter er bl.a. Zanussi 5 , Interlocutor, og Trespass trio
men nå blir det i duo med trombonist Henrik Munkeby Nørstebø
som også har en svær merittliste og fast samarbeid i prosjektene
As deafness increases , Whirl , Lana trio , Skadedyr ,
Nørstebø/Strid/de Heney , Aksiom m.fl. ....linker: http://perzanussi.com.... http://henriknorstebo.com

2) UNBIRD

Jonas Cambien piano, Christian Winther gitar, Per Oddvar Johansen trommer + elektronikk
Christian Winther og Jonas Cambien spiller sammen i
mange konstellasjoner i Oslo's eksperimentelle
musikkscene ... Karokh, Monkey Plot og Platform. Unbird
har i noen år som duo vært et laboratorium for
eksperimenter med samtidsmusikk, akustisk støy,
elektronisk fri-impro m.m.. For tiden samarbeider Unbird
med Per Oddvar Johansen - en av norges mest brukte og
respektert trommeslagere som har turnert hele verden og
spilt på en rekke plateutgivelser. Han er kjent fra blant
andre The Source og Christian Wallumrød Ensemble. https://soundcloud.com/unbird

3) SKAU

Sigrid Stubsveen (fele),
Anders Lillebo (trøorgel) ,
Hans Hulbækmo (perkusjon)
Skau er en folkemusikktrio som spiller tradisjonsmusikk fra de
dype skogene i Engerdals- og Trysilområdet. Tradisjonsmusikken
fra området preges av en enkel råskap som bærer vitne om de
harde kårene folk fra disse dalførene levde under i tidligere tider.
Skau presenterer denne musikken på en oppdatert måte som
samtidig er tro mot røttene. https://soundcloud.com/skaumusikk

4) EVOLUTION&VIK duo

Viktoria Winge - Marita Vårdal Igelkjøn
EvolutionandVik er Viktoria Winges musikalske platform der Vik selv er performancdronning, med kappe,
krone, spaceslips, ukulele, gitar og kazoo. I orkesteret har hun med seg Marita Igelkjøn som er kapellmester
og har ansvaret for hele Evolusjonen på sine søte men overraskende sterke skuldre. Med autoharpe,
basspedaler, gitar, og roping. Evolution And Vik er en Space-Blues-Punk-Poesi-act. Winges følelsesladde og
upolerte stemme har et uttrykk som skiller seg helt ut i de fleste sammenhenger. Med sitt usjenerte,
hemningsløse uttrykk og lyriske univers av punk-poesi, kommer tekstene hennes rett fra levra og treffer deg
midt i trynet! Debut plata You're so pretty when you're angry, baby (2014) høstet strålende kritikker

5) AMURIMURI

¤ Natali Garner vokal
¤ Stian Andersen kontrabass

¤ Jan Klippen Hovland piano
¤ Oda Dyrnes cello
¤ Øystein Aarnes Vik trommer
Bandets sterke enkeltstemmer danner velbalanserte
komposisjoner med et kammermusikalsk preg der Natali
Garners tekstunivers er en viktig del av bandets utrykk. Dette
tillegger musikken elementer av vise og folkemusikk. Med sine
stemningsfulle låter skaper de poetisk enkel musikk med en
kompleks dybde. Amurimuri startet som kvartett i 2011
basert i Oslo. Bandet er i ettertid utvidet til kvintett nå med
kontrabass og trommer.

6) The Whole Damn Fam (US)
Maesa Pullman, Jack Pullman, Jason Hiller
The Whole Damn Fam er en knippe av amerikanske låtskrivere og
artister samlet i ett band, der de fleste har samme etternavn. Alle
artistene har også hver sin solokarriere, og alle trekker låtmateriale
derifra. Artistene er Maesa, Hollywood Hillbilly Music, Rosa
Pullman, Kyle McNeill er nær venn av familien, Lewis Pullman på
trommer, en ingiftet Jason Hiller på bass, og da Vik var i LA i høst og
vinter ble EvolutionandVik tatt in i ørkenvarmen som special guest
og opptrådte på flere av konsertene deres i Los Angeles. - Nå
kommer 3 av familien til Norge og Biermannsgården... Maesa
Pullman (bildet høyre) , Jack Pullman og Jason Hiller.
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