STYRELEDERENS SPALTE

STØTTESPILLERE

I handlingsprogrammet som ble vedtatt på siste
årsmøte, står det at Viseklubben Spelt skal:
Være en møteplass for viseutøvere og viseinteresserte, med konserter, åpen scene og allsang.

Vertshuset Skarven på Strandtorget 1 i Tromsø
er Spelts faste konsertarena. Vertshuset er en
sterk eksponent for den nordnorske kystkulturen og klubben passer godt inn her. Vi takker
Skarven for et godt samarbeid som også omfatter
støtte til annonsering og programopptrykk.

Bidra til å videreføre og fornye den nordnorske visetradisjonen.
Presentere nasjonale og internasjonale artister
innen visesjangeren for publikum i Tromsø.
Være et åpent forum for utveksling og framføring av viser og lyrikk.
Vi mener at dette formålet blir godt ivaretatt av
vårprogrammet som presenteres her. Det er lokale,
nasjonale og internasjonale artister, som representerer et mangfold av stilarter innen visesjangeren.
Og en kveld er viet helt til unge talenter fra
Tromsø, som får sjansen til å vise seg fram i positive og sakkyndige omgivelser.
Like viktig som artistene på plakaten er den åpne
scenen, hvor alle kan stille opp og bidra med viser
eller dikt. Vi minner om at alle som melder seg til
innsats her, får gratis adgang til konserten. Så grip
sjansen, enten du er ung eller gammel, amatør eller
proff – vær med på å lage et levende visemiljø
sammen med landets beste publikum!
Og publikum deltar sjøl, gjennom allsangen som
bare blir mer og mer populær, under Anne Nymo
Trulsens sprudlende ledelse.
I løpet av drøye fem år er Spelt blitt en veldrevet
klubb med mange dyktige medlemmer som stiller
med frivillig innsats på og mellom arrangementene. Vi vil gjerne ha nye medlemmer, og nye frivillige. Wenche Thomassen (tlf 92 23 72 54)har tatt på
seg oppgaven som frivillig-kooridinator, så ta kontakt med henne eller styret hvis du vil gjøre en
innsats.
Styret i Spelt består av:
May Tordis Simonsen, Astri Pestalozzi, Anne Nymo
Trulsen, Frode-Hugo Antonsen, Anne Grete Seljebakk, - og Ragnar Olsen (styreleder).
Kontaktinfo:
Tlf 77 65 59 00—post@viseklubbenspelt.no
Postboks 123, Storgata 88, 9252 Tromsø
www.viseklubbenspelt.no—
Org.nr.: 991 919 279

Klubben støttes også økonomisk av Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere, Norsk
viseforum, Troms fylkeskommune og Tromsø
kommune.
Andre støttespillere og bidragsytere er avisene
Nordlys og Tromsø og Tromsø Taxi.

’

Lydteamet leverer lyd til våre
konserter.

Grasrotandelen
Spelt er medlem i Norsk viseforum og Nordnorsk viseforum. Troms musikkråd er sekretariat og tok initiativ
til etableringa i 2006.

Billettsalg hos Aurora kino
Tlf 82 00 13 30
ww.aurorakino.no og i døra en
time før konserten. Ved forhåndskjøp kommer
billettavgift i tillegg. Forhåndskjøpte billetter hentes på kinoen før konserten.

WWW.VISEKLUBBENSPELT.NO

Viseprogram
våren 2012

12.02. Æ—ERLING RAMSKJELL
Æ heter egentlig Erling
Ramskjell har spilt på
en rekke festivaler og
gitt ut flere albumer.
Sjangeren er viserock
og hans musikalske
uttrykk kan minne om
Stefan Sundström. I
albumet ”Alfatalismanisk”, beskrives
visene som rolige,
mørke og sjelfulle.
Søn.12.02.12 kl.20.00— kr 150/100

26.02. NORDISK VISETURNE
Et møte
mellom
unge,
nordiske
visesangere; norske
Ida Svanes,
svenske Jens Andersson, finske Lotta Westermarck, og danske
Kresten Hermansen. Tema er språk og identitet, og hvordan dette
kan komme til uttrykk i musikken og sangen, som en motvekt til
den dominans engelsk språk har vårt samfunn. Deltagerne er valgt
ut fordi de er unge, dyktige og representerer ”den nye vise” i sine
respektive land. Prosjektet e et initiativ fra Norsk viseforum og
Foreningen NordVisa.
Søn.26.02.12 kl.20.00— kr 150/100

18.03. INGEBJØRG BRATLAND
Ingebjørg Harman Bratland fra Vinje er,
med sin unike stemme en av Norges
fremste unge utøvere innen vokal folkemusikk. Hun har deltatt på flere plateinnspillinger og har samarbeidet med en
rekke kjente musikere, på tross av sin
unge alderl bare 22 år. Det råder alltid
rosende omtaler der Ingebjørg H. Bratland opptrer. Med sitt vare vesen og
inderlige formidlingsevne berører hun sitt
publikum på en helt spesiell måte. Hun er
bl.a. kjent som ”hun som fikk Kongen til å
gråte” da hun sang i hans 70-års dag.
Søn.18.03.12 kl.20.00— kr 250/200

15.04. HALLVARD BIRKELAND OG
KLAUS HAGERUP

13.05. KNUT HOLTE OG HARALD
MARKUSSEN

Hallvard
Birkeland,
forfatter og
visesanger
fra Tromsø, ga ut CD i fjor høst, med egne melodier til dikt av
Inger Hagerup. På Spelt framfører han visene med band og
gjestevokalister, og Klaus Hagerup forteller om sin mors liv og
diktning i bolker under konserten.
Britt Eva Løkkemo og Lisa Eidesen synger, og musikerne er:
Tore Morten Andreassen (gitar), Jonas Karlsen (slagverk),
Christoffer Stangness (bass) og Benjamin Mørk (tangenter).
Søn.15.04.12 kl.20.00— kr 200/150

Lyrikeren Knut
Holte begynte å
snekre egne
låter mot slutten av 90-tallet.
Han holdt sin
første konsert
under Festspillene i NordNorge i 2002.
Noen år seinere traff han gitaristen Harald Markussen, som arrangerte sangene og blei den musikalske hjernen bak cd-en Blues og
ballade (Euridice/Turn Left 2011). Duoen vil framføre sanger fra
plata og nyskrevet materiale denne maikvelden på Skarven.
Søn.13.05.12 kl.20.00— kr 150/100

29.04. UNGE TALENTER
Unge talenter arrangeres vanligvis på
høsten—sist helg i november. Fra og
med 2012 vil du også finne Unge
talenter-konsert på våren. Her kan
unge artistspirer presentere seg og få
sceneerfaring på en offentlig scene og
foran et dedikert konsertpublikum!
Programmet for kvelden er ikke helt
klart ennå, men vi vet at Johanne
Ballovarre kommer, og er i dialog
med flere andre, blant annet Kristin
Loftås. And more to come!
Føler du at dette gjelder deg, og at du
har lyst til å prøve deg, så nøl ikke
med å ta kontakt med oss i god tid før
konserten.
Som ungt talent kan du også opptre på Åpen scene hele året.
Søn.29.04.12 kl.20.00— kr 100/50

Medlemskap koster vanligvis kr 300 pr
år og gir rabatt til alle konserter. Studenter og
elever får også rabatt og det er gratis inngang
til alle som opptrer på åpen scene.
I 2012 gir vi også gratis medlemskap til ungdom mellom 16 og 21 år!

03.06. MARTHE VALLE
Marthe Valle er en
låtskriver og artist
fra Harstad som nå
er klar med sin
tredje plate, men
den første på dialekt.
Hun har vært aktiv
artist i mange
år,vunnet spellemannspris, turnert
landet rundt men er
mest anerkjent som
soloartist med sterk
formidlingevne.
Alene med pianoet formidler hun sterke sanger med både humor og
alvor.
Hun beveger seg i pop/jazz/viseland. Men det er også hint av country, med elegant bruk av fele, madolin og dobro”, skrev Bergensavisen i en kritikk. Hun hadde både låtskriverteft og flott stemme!
Musikalsk blir Marthe Valle av mange beskrevet som en countryinspirert popartist. ”Jeg vil gjerne lage en plate mer gjennomført
i soul- og gospeltradisjonen en dag. Det er en veldig spennende
sjanger, men jeg må nok drikke mer whisky for å få til stemmen”,
fleiper hun.
Søn. 03.06.12 kl.20.00— kr 150/100

