
  

 

Styrereferat 12.06.2013 

Tilstede: Pål Vinland (styreleder), Torbjørn Eide 

(styremedlem/økonomiansvarlig), Kristian Johannessen (styremedlem/referent) 

og Biørn Barlo (musikalsk leder).   

Frafall: Tor Grefsgård (styremedlem) (gyldig)   

 

Bryllupsjobb 17. august 

Majken Christiansen kommer på øvelsen vår 18. juni. Styret bestemte at det er bedre 

at vi holder på utover kl. 22:00 ved behov, enn å begynne øvelsen kl. 18:00.  

13. august vil det være gruppeøvelse for blås. Merk at dette er i Kolben, og at vi får 

bruke Sal4 og to studioer på kulturskolen. Kompet tar dermed fri.  

Lydprøve på jobben vil være kl. 16:30 på Haugestadbakken. Da vil vi ha en 

gjennomkjøring med Vilde, og det som trengs med Majken. Vi skal spille 4 låter 

allerede etter hovedretten, og etter dette vil det være pause for bandet.  

Pål dekker Majken Christiansen og musikalsk leder Biørn Barlo. Arild Torvik (tromme-

vikar) stiller gratis, da dette er en bekjent av Pål.   

 

Storbandcafé 21. september  

Torstein Granly har en sønn som spiller piano som kan være aktuell for konserten. 

Sønnen har også en kamerat som spiller bass, som også blir med hvis det er aktuelt. 

Det er viktig at vi bruker lokale talenter for å vise oss i nærmiljøet, men også trekke 

publikum.  

Biørn vil ta kontakt med Torstein Granly for å avtale nærmere.  

For å frigjøre resten av ad-hoc støtten fra Jazzforum vil vi også ha med Frode 

Kjekstad som solist.  

Det er viktig at vi finner ut av ting så fort som mulig for da vi vil komme inn på 

programplakaten til Rådhusteatret.  

 



Høstkonsert 23.11.2013 

Det er fortsatt ikke noe klart svar om deltakelse fra Bodil Niska. Biørn jobber videre 

med saken og vil komme med alternative løsninger hvis det skulle bli behov for det. 

  

Majken Christiansen har takket ja til å delta. 

 

Vårsesongen 2014 

I forbindelse med Eric Alexanders klare yttringer om gjerne å komme tilbake til oss og 

at det gjerne også kunne kombineres med utfoldelser i skibakken så har styreleder 

allerede satt igang forarbeid og undersøkelser vedr. muligheter for å få solgt 

konsertproduksjonen til jazzklubber og jazzarenaer i primo-medio februar  måned 

2014. Dette fordi at jazzklubbene da kan ha en mulighet til å linke konsertene til  

klubbfestivalen “Vinterjazz”. Dessuten spiller Eric og Frode inn plate i New York 

midten av januar måned og da passer fint at de kan fortsette sitt samarbeid i februar. 

  

Styreleder har allerede vært i kontakt med Den Nasjonale Jazzscene på Victoria 

i Oslo, Blue Note jazzklubb på Lillehammer, Jazz Evidence i Kongsberg og 

jazzscenen Nefertiti i Göteborg. Foreløpig er det bare positivt signal fra DNJ Victoria. 

  

Musikalsk leder ønsker at styret for dette prosjektet bør undersøke muligheter til å få 

tatt profesjonelle lydopptak på minst 2 av konsertene med tanke på en live -

plateutgivelse. Det er en unik sjanse for Ski Storband som bandet ikke bør la gå fra 

seg uten å ha utredet hvilke praktiske og økonomiske betingelser det kan dreie seg 

om.  

  

For øvrig har Birgit Kjuus svart positivt til et neste prosjekt hvis det blir noe av. 

  

Vårkonsertsesongen vil ellers også inneholde fortsettelse av Storbandcafé-konserter. 

Styret vil komme nærmere tilbake til dette.  

 

Høstkonsert 2014 

Styret har mottatt en henvendelse via Tor fra Foreningen Norden avd. Ski om et 

mulig nordisk storbandtreff i Ski. Det omfatter i utgangspunktet besøk av Bohuslän 

Big Band (Sverige), UMO Big Band (Finland) og Ski Storband (Norge). I tillegg har 

Tor også forslag på å invitere vårt vennestorband Big Apple Big Band (Danmark) for 

å komplettere den nordiske idéen og profilen på dette arrangementet. I følge 

foreningen Norden har Bohuslän og UMO har allerede sagt ja til å delta. 

  

Styret stiller seg positive til et slikt storbandtreff, men kan ikke bidra med noen form 

for økonomisk egenrisiko på et slikt arrangement. Styret vil derfor undersøke med 



foreningen Norden om hvilke økonomiske betingelser som gjelder og musikalsk leder 

vil etter det komme med forslag til hva Ski Storband kan tilby av konsertproduksjon. 

Styret er ellers positive til at Ski Storband kan bidra med praktiske gjøremål og 

arrangementsmessig kompetanse til Foreningen Norden.  

 

Mediepolicy  

Pål la fram utkast til “Mediepolicy for Ski Storband vedrørende tekst, grafisk design 

og foto, lydopptak og videopptak”. 

  

Styret og musikalsk leder vil se på utkastet videre med tanke på å få stadfestet en 

mediepolicy så fort det lar seg gjøre og senest innen høstsesongen starter. 

 

Kolbotn 18.06.2013 

Kristian Johannessen 

 


