Viseklubben Spelt

VISEKLUBBEN SKAL:

STØTTESPILLERE

Være en møteplass for viseutøvere og viseinteresserte,
med konserter, åpen scene og allsang.
Bidra til å videreføre og fornye den nordnorske visetradisjonen.
Presentere lokale, nasjonale og internasjonale artister
innen visesjangeren for publikum i Tromsø.
Være et åpent forum for utveksling og framføring av
viser og lyrikk.
Rekruttere frivillige og bidra til trivsel i klubben.

Vertshuset Skarven på Strandtorget 1 i
Tromsø er Spelts faste konsertarena. Vi
takker Skarven for et meget godt samarbeid
som også omfatter støtte til annonsering og
programopptrykk.

Klubbens aktivitet støttes av Norsk kulturråd, FFUK, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Musikkens studieforbund, Norsk
musikkråd, Frifond, Troms musikkråd,
Tromsø kommune, NOPA, NKA og Sametinget. Vi har også en samarbeidsavtale med
KS Veita Senter. Vi er medlem i Norsk
viseforum og Norske Konsertarrangører.
Troms musikkråd er sekretariat og tok initiativ til etableringa i 2006.

Billettsalg
www.hoopla.no
Ved forhåndskjøp kommer
billettavgift i tillegg. Ved forhåndskjøp får du en QR-kode
som vi skanner i døra når du kommer. Enkelt og greit. Vis
fram mobilen med koden.
I døra
Vi selger billetter i døra en time før alle konserter. Forbehold om utsolgt konsert. Her er det mulig å betale både med
kontanter og med kort.

Frivillig eller opptre?

Vil du være frivillig eller opptre på åpen scene eller
som hovedartist, så kontakt oss på
post@viseklubbenspelt.no el tlf. 900 14065
Kontoradresse: Parkgata 29, 9008 Tromsø
tlf 900 14065 post@viseklubbenspelt.no

www.viseklubbenspelt.no

Konsertprogram
høst 2018

15.09. SVENSK AFTEN MED PIERRE STRÖM,
BILLEY SHAMROCK OG KURT ÖBERG

Pierre Ström var med på å
sette i gang den nordiske
visebølga på 60-tallet, sammen med Vreeswijk,
Åkerström og andre trubadurer fra Stockholm. Pierre har
spilt hos oss to ganger før,
sist i 2013, og er aktiv som
aldri før. Med seg har han to
andre svenske visesangere;
Billey Shamrock og Kurt
Öberg. Det blir nok Bellman,
Taube m.fl. samt egne låter. Vi satser på allsang og åpen
scene, regn med høy feel good-faktor i kveld.

01.11. ANDERS JEKTVIK BAND

Hans tekster og melodier, kombinert med en stemme og fjetrende gitarspill, har berørt norske TV-seere, radiolyttere og
konsertgjengere siden han
dukket opp på den nasjonale
arena i 2012. Hans posisjon
som den sterkeste av de nye
visestemmene er udiskutabel,
og i Midt-Norge har han allerede tross sin relativt unge alder
rukket å bli en etablert artist.
Nå får vi oppleve ham i Tromsø med band.

Sø. 07.10.18 kl.20.00 Vertshuset Skarven - kr 200/150/100

Sø.09.12.18 kl.20.00 Vertshuset Skarven - kr 150/100/50

29.12. ROMJULSSPELT MED BOKNA MUSIKK
25.11. EVA DONS - undre mæ på

Sigrun Loe Sparboe er låtskriver og sanger fra Harstad
som slapp sitt
andre soloalbum i 2015 til
utelukkende gode anmeldelser. Musikkmagasinet Musikknyhter omtaler Sparboe
som et av de største låtskrivertalentene i landet! Sparboe ble tildelt den høythengende Nopas musikk- og
tekstpris 2015 og hennes
låter er å høre på riksdekkende radio. Artisten med den
unike tilstedeværelsen på scenen, har de siste årene spilt
flere hundre konserter rundt om i hele Norge, og har også
opptrådt hos Spelt tidligere. Nå er det dags for et gjenhør!

Det blir Uspelt denne sesongen også, og det foregår i konsertsalen på Tvibit. Unge musikerspirer og tekstforfattere
blir invitert til å fremføre litt
eget stoff men også sine favoritt-julelåt. Vi lover både hyggelige overraskelser og julestemning.
Et husband fra Konsen komper. Har du lyst til å opptre, eller
vet du noen som ønsker å opptre, så ta kontakt med oss.

To.01.11.18 kl.21.00 Vertshuset Skarven — kr 300/250/200

Lø.15.09.18 kl.21.00 Vertshuset Skarven — kr 200/150/100

07.10. SIGRUN LOE SPARBOE

09.12. USPELT MED JULESTEMNING

Den musikalske monologen
«Undre mæ på» er både en
universell fortelling om livskraft
og livsangst og en refleksjon
over den totale omveltningen
det er å bli kreftsyk og gjennomgå en krevende behandling. Den forteller om møte med
diagnosen, frykten, møte med
behandlerne, møte med familien, med venner og ikke minst
møte med seg selv og eget
selvbilde og forventninger gjennom sykdomsforløpet. Forestillingen er basert på skuespiller
Eva Dons´ egne opplevelser. Teksten og handlingen er hentet fra dagboknotater gjennom et to år langt sykdomsforløp.
Musikken er blitt til på samme måte og arrangert i samarbeid
med musiker Ole Kristian Wetten.
I forteller- og sangrollen møter vi skuespiller Eva Dons. Musikere er Ole Kristian Wetten (bass) og Harald Galåen (piano).
Søn. 25.11.18 kl.20.00 Vertshuset Skarven - kr 250/200/150

Romjulsspelt med Boknakaran
ble i 2017 til spelt med bokna
musikk og venner, da JanArvid Johansen dessverre gikk
bort på høsten. Men det er
fortsatt en populær tradisjon
hos Spelt – alltid utsolgt lenge
før konserten – et nødvendig
og etterlengtet avbrekk fra
ribbefett og julefilmer. I tillegg
til tidligere repertoar, får vi ofte oppleve slipp av helt nye
tekster, alltid like spennende! Tekst- og låtskriver er Ragnar
Olsen samt poeten Helge Stangnes sine tekster tonesatt av
Jan-Arvid Johansen er alltid populært.

Lør. 29.12.18 kl.21.00 Prelaten Kro & Scene kr 300/250/200

20.10.18 TORMOD & ERO

Tobben & Ero var en norsk
viseduo fra Tromsø. Duoen
bestod av Torbjørn Willassen
(1949–2008) og Jan Ero
Olsen (1946–). I det musikalske landskapet kan
Tobben & Ero karakteriseres
som Norges svar på Simon &
Garfunkel, mens de på den
lyriske siden står i en klasse
for seg! Duoen søkte til gamle mestere for å finne tekster de kunne sette melodier til, og
skapte musikkhistorie med et knippe plater som alle regnes
for å være norske klassikere. De samarbeidet også med
Sveriges store visedikter Cornelis Vreeswijk. Tobben er
dessverre ikke mer men Jan Ero Olsen har, i samarbeid
med Tormod Løkkemo laget et program basert på duoens
viser

Lø.20.10.18 kl.21.30 Vertshuset Skarven - kr 250/200/150

02.12. REVYVISER MED STINA FAGERTUN

Stina Fagertun er en velkjent
lokal kulturarbeider, skuespiller,
forfatter og kulturformidler og vil
sammen med Anita BarthJørgensen, Siri Therese Lier,
Heidi Lindrupsen m.fl. Ta oss
med inn i revyverden. Vi får
høre revyviser fra både fjern og
nær - gammelt og nytt. Stina er
en dyktig formidler og hun har virkelig publikum i sin hule
hånd. Siden tidlig på 90-tallet har Stina søkt og leita etter
eventyr, funnet dem og skrevet ned de som bare gikk fra
munn til munn.
Hun har fått Coop Nords kulturpris for CDen Eventyr fra Nordlyslandet i 2003, og Tromsø kommunes kulturpris i 2010.
Dette blir garantert en trivelig kveld!

Søn. 02.12.18 kl.20.00 Vertshuset Skarven - kr 150/100/50

Medlemskap: kr 300 pr år
Studentmedlem (nytt fra 2018): kr 200 pr år
Ungdomsmedlemskap til 26 år: kr 50 pr år
Innmelding på www.viseklubbenspelt.no

