
AnJazz – Hamar Jazzfestival inviterer til jazzworkshop 29.04-30.04

AnJazz – Hamar Jazzfestival 2023 går av stabelen 10.-14. mai, og som en del av festivalen
arrangeres AnJazz Workshop UNG i samarbeid med Toneheim Folkehøgskole for unge musikere
29.04-30.04 med tre profesjonelle jazzutøvere som instruktører.

Gjennom to dagers workshop vil deltagerne kunne fordype seg i temaer som improvisasjon, samspill,
jazzteori og sjangerforståelse, gehørspill, kreativitet og inspirasjon. Deltagerne vil fordeles i
bandgrupper og sammen med instruktørene øve inn et kort repertoar til workshopens
avslutningskonsert søndag ettermiddag.

AnJazz har invitert tre meritterte jazzutøvere som instruktører til årets workshop. Thomas Strønen, Ine
Hoem og Jørgen Mathisen er alle svært anerkjente utøvere og har egne karrierer i tillegg til å
medvirke i en rekke ensembler på den norske jazzscenen. Thomas, Ine og Jørgen leder hvert sitt
ensemble gjennom workshop-helgen. Workshopen vil finne sted på Toneheim Folkehøgskole

Alle instrumentalister og vokalister i alderen 15–22 er velkommen til å søke plass på workshopen,
men man må ha spilt noen år og kjenne instrumentet/stemmen sin godt.

Workshopen er gratis, men har begrenset plass. Det lønner seg å være tidlig ute med å melde seg
på, her er det først til mølla!

Har du lyst til å delta? Send en epost til post@anjazz.no hvor du forteller litt om deg selv; alder,
musikalsk bakgrunn/utdanning, hva slags instrument du spiller, om du har mulighet for å ta med eget
instrument/utstyr, etc. Er du under 18 år må du også oppgi kontaktinformasjon til foresatt. Du er
påmeldt når du har fått en bekreftelse tilbake fra AnJazz på epost.

Velkommen til workshop!

Les mer om AnJazz – Hamar Jazzfestival på www.anjazz.no

Med vennlig hilsen,

AnJazz – Hamar Jazzfestival
www.anjazz.no
post@anjazz.no

http://www.anjazz.no


Thomas Strønen er slagverker, komponist og
pedagog, og har siden 1999 komponert, spilt
og turnert over store deler av verden med
musikere som John Taylor, Bobo Stenson,
Sidsel Endresen, Eivind Aarset, Nils Petter
Molvær, Maria Kannegaard, Jon Balke m.m.
Strønen er aktiv i prosjekter som Time is a
blind guide, Tanaka/Lea/Strønen, Food,
Humcrush, Pohlitz, Mats Eilertsen Trio og er
spellemannsprisvinner med Mats Eilertsen trio
og Maria Kannegaard trio. Strønen er ansatt
som førsteamanuensis ved NMH siden 2009.
Han har gitt ut syv egne plater på det tyske
selskapet ECM.
Foto: Anne Valeur

Ine Hoem er en norsk låtskriver og artist som
henter elementer fra både moderne visepop
og jazz. Ine Hoems musikk kjennetegnes av
hjertevarme historier som møter en moderne
singer/songwriter-tradisjon i kombinasjon med
en unik formidlingsevne. Blant noen av
hennes egne album finner vi “Angerville”,
“Moonbird”, og “Hundre dager”. “Jeg vil hjem”
ble en av de mest spilte radiolåtene
sommeren 2020. “Alt vi har kjært” kom ut i
2021 og er et samarbeid med faren Edvard
Hoem.  Dette er Ine Hoems fjerde album i
eget navn og befinner seg i landskapet
mellom salmer, visepop og jazz.
Foto: Jørgen Nordby.

Jørgen Mathisen har lenge vært en sterk figur i
norsk jazzmiljø. Med sine ekstreme ferdigheter
har han gjort seg bemerket blant annet som
medlem av smått legendariske The Core,
progjazzbandet Krokofant, og som en særdeles
habil soloutøver. I 2018 tok han steget fullt ut
og etablerte sitt eget band, "Jørgen Mathisen’s
Instant light” med et komp bestående av tre av
landets aller fremste musikere. Mathisens
komposisjoner er preget av sterke melodier i
komplekse omgivelser. Inspirert av blant annet
John Coltrane, Evan Parker og Pharoah
Sanders skaper han sin egen tolkning av den
etablerte jazzhistorien.
Foto: Ketil Hardy


