ÅRSMELDING 2007

I 2007 arrangerte 29 jazzklubber på Østlandet
871 konserter for mer enn 68 000 publikummere.
Østnorsk jazzsenter fordelte kr 1 216 000,i arrangørstøtte til disse aktivitetene.
Østnorsk jazzsenters arbeid tar utgangspunkt i Norsk kulturråds utredning
«Improvisasjon satt i system» fra 1995 som igjen har bakgrunn i Stortingsmelding nr 61
(1991/92) «Kultur i tiden». Senteret har som formål på ideelt grunnlag å spre kunnskap
om og øke forståelsen og interessen for jazz og beslektede kunstformer, samt å legge
til rette for lokal aktivitet innafor musikksjangeren i fylkene Østfold, Vestfold, Telemark,
Buskerud, Oppland, Hedmark, Akershus og Oslo.
Østnorsk jazzsenter er organisert som en forening, og styres av et årsmøtevalgt styre.
Senteret er medlem i landsorganisasjonen Norsk jazzforum, og samarbeider med de
fire andre regionale jazzsentrene. Medlemmer i Norsk jazzforum som er lokalisert i de
åtte Østlandsfylkene er medlem i Østnorsk jazzsenter, og har stemme- og møterett på
jazzsenterets årsmøter.
Østnorsk jazzsenters satsingsområder for perioden 2006 – 2010 er:
• Formidlings- og opplæringstiltak for og med ungdom i alle aldre
• Styrke Norske store orkester og styrke arbeidsvilkårene for utøvende
og skapende musikere
• Videreutvikle konsertarrangørene og arbeide for en helhetlig arrangørstøtteordning
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Aktiviteter 2007

Ungdom i alle aldre

Frode Berg

Vandt kande, Espen Grundetjern (Foto Tor Erik Schrøder)

Ett Fett Storband

Vgs-jazz: rytmisk råkjør
med Frode Berg og
Erik Smith

Framtida i norsk jazz

Seminar for
storbandledere

I samarbeid med Kulturmenyen i Oppland
fylkeskommune sendte vi ut bassist Frode
Berg og trommeslager Erik Smith på
seminarturné til Gjøvik VGS (Tranberg),
Valdres VGS og Vinstra VGS i Oppland.
Duoen tok også en tur ned til Kirkeparken
VGS i Moss (Østfold). Berg og Smith jobbet
med improvisasjonsteknikker og samspill
for elever og lærere ved skolene.

For sjuende året på rad arrangerte vi «Lytt
til framtida»-konserter hvor vi presenterer
et knippe av kommende generasjons
jazzutøvere. Prosjektet ble gjennomført
i samarbeid med Sørnorsk jazzsenter.
Sammen presenterte vi elleve unge
musikere i alderen 16 til 22 år fra Øst- og
Sørlandet som i tre band fikk presentert
seg og sin musikk for et stort og lyttevillig
publikum søndag 28.oktober på Nasjonal
jazzscene - Belleville i Oslo og dagen
etter på Kristiansand jazzklubb. Vandt
Kande fra musikkklinja ved Vågsbygd
vgs. (Kristiansand), Pelbo fra «jazzlinja»
ved NTNU og Kim Erik Pedersen kvartett
fra Norges Musikkhøgskole imponerte
publikum med to fantastiske konserter.
Konsertene ble støttet av NMR Vest-Agder
og Frifond v/Norsk jazzforum.

17. og 18.november inviterte Østnorsk
jazzsenter og Ett Fett Storband til
seminar for storbandledere på Lillestrøm
kultursenter. Undervisningen ble solid
ivaretatt av en av Nordens største
ressurser på storband og storbandledelse;
svenske Helge Albin. Albin jobbet
intensivt med Ett Fett Storband og fem
storbandledere fra hele landet, med
fokus på mulige og umulige musikalske
utfordringer i innstuderingssituasjonen.
Seminaret ble støttet av Frifond v/Norsk
jazzforum.

Norske store orkester/
prosjekter for
musikermedlemmene

Arrangørene

Norske store

Klubb- og arrangørstøtte

Norske store orkester er Østnorsk
jazzsenters eget orkester, og er et
av få større profesjonelle ensembler
i Oslo og på Østlandet. Under stødig
ledelse av komponist og dirigent Helge
Sunde kunne Norske store innlede 2007
med Spellemannfest og nominasjon i
jazzklassen for 2006. 2007 var også året
da Norske store mottok ensemblestøtte
fra Norsk kulturråd for første gang.
Finansieringen fra Kulturrådet kom godt
med da orkesteret med hjelp fra Kalleklev
management i mai 2007 la ut på sin første
Europaturné. Turneen tok dem til Inntöne
festival i Diersbach, Østerrike, til Bix
Jazzclub i Stuttgart, Tyskland og videre til
tre destinasjoner i Italia: fra Trieste, via
La Palma Cub i Roma og til Alghero på
Sardinia. Turneen ble toppet med konsert
på Dokkhuset under JazzFest i Trondheim.
Turneen inneholdt seks konserter og til
sammen spilte ensemblet for ca 1500
publikummere. Norske store avsluttet
2007 med å framføre nyskrevet musikk
av Helge Sunde på Nasjonal jazzscene
Belleville 3.september.
Medvirkende utøvere 2007:
Musikalsk leder: Helge Sunde.
Saksofoner: Frode Nymo, Atle Nymo,
Børge Are Halvorsen, Nils Jansen
Trompeter: Birgit Kjuus, Marius Haltli,
Erik Eilertsen, Anders Eriksson, Frank
Brodahl Tromboner: Even Kruse Skatrud,
Øyvind Brække, Erik Johannessen,
Atle Hassel. Komp: Olga Konkova, Jens
Thoresen, Per Mathisen, Håkon Mjåset
Johansen. Solist: Marilyn Mazur (DK).
Norske store har finansiering fra Norsk
kulturråd og Europaturneen ble støttet av
Fond for lyd og bilde og Norsk jazzforum.
Helge Sunde komponerte ny musikk
for orkesteret finansiert av Det norske
komponistfond.

Østnorsk jazzsenter vil satse videre på
Norske store som et kreativt forum for
komponister og musikere som jobber med
jazz og improvisert musikk i stort format.
Det er vårt mål at orkesteret gjennom
kontinuerlig virksomhet skal produsere
og framføre ny, norsk musikk for et bredt
publikum i inn- og utland.

Preprod i Brenneriveien 9

I samarbeid med AKKS Oslo og
Konsertforeningen Blå driver vi et
preproduksjonslokale i Brenneriveien 9 på
Grünerløkka i Oslo. Lokalet er utstyrt med
komplett PA, monitorer, piano, trommesett
og gitar- og bassforsterkere. Østnorsk
jazzsenter har det daglige ansvaret for
drift og utleie av PreProd. Lokalene
leies ut til musikere og band innen alle
sjangere. Lokalet er ombygd ved hjelp av
midler fra MVO og lydutstyret er innkjøpt
med støtte fra MVO og Norgesnettet. I
2007 ble lokalene leid ut til 55 forskjellige
band/musikere, i tillegg til at AKKS Oslo
arrangerte faste instrumentkurs i lokalet.

Østnorsk jazzsenter fordelte i 2007
kr 1 216 000,- i arrangørstøtte til 31
jazzarrangører på Østlandet. Av dette er kr
553 000,- øremerkede midler fra staten til
Konsertforeningen Blå. Av de resterende
663 000,- kommer 365 000,- støttekroner
fra Oppland, Vestfold, Buskerud, Telemark
fylkeskommuner og Oslo kommune. Disse
midlene har i sin helhet gått til aktivitet i
de respektive fylker. Østnorsk jazzsenter
har fordelt kr 298 000,- av egne midler i
klubb- og arrangørstøtte.

Arrangørkurs

Annethvert år samler Østnorsk jazzsenter
alle jazzarrangørene i regionen til et stort
arrangørkurs. Årets samling fant sted
9-11.mars på Kongsberg med klubben
JazzEvidence som lokal arrangør. Kurset
samlet 40 deltakere fra 21 jazzarrangører
på Øst- og Sørlandet. Helgens faglige
innhold inkluderte «Årsmøteavvikling for
dummies» med Ulrik Opdal fra Norges
idrettsforbund, orientering om hvordan
Kongsbergs musikkmiljø fikk etablert
Musikkhuset Energimølla, informasjon om
ulike søknads- og forsikringsordninger,
innføring i kulturpolitikk, fokus på gode
prosjekter hos arrangørene og mye
mer. Det ble også tid til å lytte til mye
fin musikk fra Hilde Louise Asbjørnsen,
Lars Kurverud, Lisa Dillan og Susanna
& the Magical Orchestra. Kurset var
støttet av Buskerud fylkeskommune,
Musikkverkstedordningen og Musikkens
studieforbund.

jazzinoslo.no

Østnorsk jazzsenter har samlet
arrangørmiljøet i Oslo i «SOFO»,
Samarbeidsorganet for Oslojazzen, som
har et godt samarbeid om jazzaktivitetene i
hovedstaden. I 2003 etablerte vi nettstedet
www.jazzinoslo.no. Østnorsk jazzsenter
administrerer nettstedet, og her finnes
oversikten over det aller meste som skjer
på jazzkonsertfronten i hovedstaden.

Organisasjon

Styrets arbeid i 2007

I 2007 har styret avholdt fire ordinære møter. Styrets
arbeidsutvalg, AU, har avholdt to møter.
Styreleder: 		
Elisabeth Bjorli Dahl (AU) Østnorsk storbandforening
Styremedlemmer:
Morten Halle, 1.nestleder (AU) Musiker
Reidun Teigen. 2.nestleder (AU) Oslo jazzfestival
Tord Johansen (AU)
Tune Into Gjøvik jazzklubb
Håvard Bertling		
Røyken jazzforum
Arve Ringstad		
Horten Jazz Club
Per Zanussi		
Musiker
Kari Rolland.		
Musiker
Varamedlemmer:
Erica Berthelsen (1.vara)
Konsertforeningen Blå
Håvard Skaset (2.vara)
Musiker
Oda Christensen (3.vara)
Eidsvoll-Jazz

Administrasjonen

Østnorsk jazzsenters administrasjon har siden 2000 hatt
kontorplass i Brenneriveien 9 i Oslo. I februar 2007 flyttet vi
til «nye Musikkens hus» i Kirkegata 20 i Oslo sentrum, og
er nå samlokalisert med de fleste musikkorganisasjoner
i Oslo. I samarbeid med Norsk jazzforum tilbyr
Østnorsk jazzsenters kontorplass for musikere og andre
medlemmer med gratis tilgang på telefon, trådløst
internett og møterom.
Administrasjonen har i 2007 bestått av Kari Grete
Jacobsen, daglig leder i 100% stilling, og Gisle Sandvand,
prosjektleder i 50% stilling.

www.ostnorskjazzsenter.no

I 2006 startet Norsk jazzforum arbeidet med å bygge
opp en felles internettstruktur for egen organisasjon,
magasinet Jazznytt, Nasjonal jazzscene og de fem
regionale jazzsentrene. Østnorsk jazzsenter tok i bruk sin
nettside i denne strukturen i 2007.

Representasjon

Østnorsk jazzsenters styre og administrasjon har deltatt
på en rekke møter og seminarer i 2007; Seminar om
Kulturloven i regi av Fellesforum for kulturorganisasjoner,
By:larm i Trondheim, Festivalseminar i regi av Norske
festivaler, Norsk jazzforums landsmøte i Stavanger,
Musikkinformasjonsenteret (MIC) sitt seminar om
musikk og kjønn i Nasjonalbiblioteket, konferanser
i regi av Mangfoldssekretariatet, Norsk kulturråds
årskonferanse i Stavanger og Nordisk arrangørsamling
i regi av Norgesnettet samme sted. Administrasjonen
har deltatt på regionledermøter med Norsk jazzforum
og de andre regionale jazzsentrene, på møter med
Samstemt, i tillegg til en rekke møter med medlemmer og
samarbeidspartnere i regionen.
Styret og administrasjonen har representert senteret i
en rekke sammenhenger, som: Jazzfest i Trondheim,
Fredriksten jazzfestival, Kongsberg jazzfestival, Molde
jazzfestival, Sandvika storbandfestival, Oslo jazzfestival,
Dølajazz på Lillehammer og Re:visions Festival i
Warszawa.
Østnorsk jazzsenter var representert på New Orleans
Workshop Jazzclub sitt 30-årsjubileum i Oslo Konserthus,
BRAK sitt 10-årsjubileum på Stortinget, Norsk
Rockforbund sitt 25-årsjubileum på Chateau Neuf og
på Hadeland jazzklubb sitt 25-årsjubileum på Bergslia
Gjestestuer.

Samarbeid

Dialog og samarbeid med sentrale aktører innen jazzlivet
spesielt og musikk- og kulturlivet generelt har vært en
viktig del av Østnorsk jazzsenters arbeid også i perioden
som har gått. Arbeidsfordeling og samarbeid mellom
de regionale jazzsentrene og Norsk jazzforum har blitt
konkretisert i 2007 gjennom møter i forbindelse med Norsk
jazzforum og regionsentrenes arrangørstøtteordning.
Østnorsk jazzsenter har i 2007 gjennomført
samarbeidsprosjekter med Sørnorsk jazzsenter, Oppland
fylkeskommune, Østnorsk Storbandforening og AKKS Oslo.

Utfordringer

I september 2005 ferdigstilte Anne Danielsen og Janne
Stang Dahl sin evaluering av de fem regionale jazzsentrene.
Evalueringene ble gjort i forbindelse med Norsk kulturråds
evaluering av 58 tiltak som mottar statsstøtte over ”post 74” i
statsbudsjettet. Bevilgninger fra Norsk kulturråd over post 74 er
«delegerte forvaltningsoppgaver». Evalueringen av de regionale
jazzsentrene konkluderer blant annet med:
«Gjennomgangen av tiltakene som er evaluert i denne
rapporten, viser at de regionale jazzsentrene i hovedsak har
vært en vellykket satsning der det offentlige utvilsomt får mye ut
av lite penger.»
«I tråd med dette bør de statlige tilskuddene trappes opp i
tråd med planene i ISIS-utredningen, slik at visjonene fra
planarbeidet i større grad kan realiseres.»
«Østnorsk jazzsenter er det senteret som har størst utfordringer
framover. En kraftig opptrapping av innsatsen i Øst-Norge er
påkrevd. (…) Dette forutsetter en kraftig styrking av senterets
kompetanse og ressurser på flere områder.»
I driftsåret 2007 har Østnorsk jazzsenter mottatt kr 1 608 000,- i
driftsmidler fra staten. Dette er kun en indeksregulert økning fra
forrige års driftstilskudd.
I 2007 har Kulturdepartementet nedsatt Løken-utvalget
som skal foreslå forenklinger i støtteordningene på det
rytmiske feltet. Løken-utvalget vil også berøre videreutvikling
og etablering av rytmiske kompetansesentre og
kompetansenettverk. Østnorsk jazzsenter vil følge dette arbeidet
i 2008, og ser fram til at det etableres kompetansesentre for
rock og folkemusikk i vår region.

«Gjennomgangen av tiltakene
som er evaluert i denne
rapporten, viser at de regionale
jazzsentrene i hovedsak har
vært en vellykket satsning der
det offentlige utvilsomt får mye
ut av lite penger.»
«I tråd med dette bør de
statlige tilskuddene trappes
opp i tråd med planene i ISISutredningen, slik at visjonene
fra planarbeidet i større grad
kan realiseres.»

Jazz i åtte fylker

Østnorsk jazzsenter arbeider for jazzmiljøene i samtlige
åtte fylker på Østlandet og tilrettelegger for aktivitet i hele
regionen. I 2007 var
• 30 jazzklubber
• 6 jazzfestivaler
• 44 storband
• 280 profesjonelle jazzmusikere
• 32 musikkstudenter
tilknyttet Østnorsk jazzsenter gjennom sine medlemskap i
Norsk jazzforum.
Jazzklubbene på Østlandet arrangerte i 2007 i overkant
av 860 jazzkonserter som totalt hadde mer enn 68 000
publikummere. I tillegg består aktiviteten på Østlandet
blant annet av festivalarrangementer, storbandenes egne
konserter og spilleoppdrag samt kurs- og seminarvirksomhet.
Det samlede jazzarrangørmiljøet i regionen kan vise til
over 50 000 timer, eller vel 30 årsverk i frivillig innsats
knyttet til planlegging og avvikling av jazzkonsertene.
Østnorsk jazzsenter kvalitetssikrer den lokale aktiviteten
gjennom statlige arrangørstøttemidler og støtte fra fylkeskommunene. Tilskuddene fra fylkeskommunene er et
svært viktig bidrag som sikrer den lokale jazzaktiviteten,
og er helt avgjørende for å kunne opprettholde det nåværende høye aktivitetsnivået. En utvidelse av fylkessenterets rolle og funksjon, med tanke på en videreutvikling og
styrking av eksisterende jazzklubbers drift og aktiviteter,
forutsetter friske midler fra fylkeskommunene så vel som
fra kommunene.
I 2007 har de fire av de åtte Østlandsfylkene bidratt med
til sammen kr 412 500 til Østnorsk jazzsenter. Beløpet er i
sin helhet benyttet til jazzaktiviteten i de respektive fylker.

Oslo

Jazzklubbene i Oslo har sammen med
Oslo jazzfestival og Østnorsk jazzsenter
etablert samarbeidsorganet SOFO;
Samarbeidsorganet for Oslojazzen. SOFO
avholder jevnlige møter hvor deltakerne
diskuterer felles problemstillinger, legger
felles strategier for publikumsutvikling,
og iverksetter ulike samarbeidsprosjekter.
SOFO har også etablert nettstedet www.
jazzinoslo.no som administreres av
Østnorsk jazzsenter.
SOFO består av representanter
fra: Jazid jazzklubb, Kampenjazz,
Konsertforeningen Blå, Nasjonal
jazzscene, New Orleans Workshop
Jazzclub, Oslo jazzforum, Østnorsk
storbandforening, Oslo jazzfestival
og Østnorsk jazzsenter. I SOFO sitter
også musiker og representant for den
musikerstyrte konsertserien Fritt Fall,
Ketil Gutvik.
Jazzklubbene i Oslo arrangerte i overkant
av 300 konserter i 2007 med mer enn 20
000 publikummere. (Nasjonal jazzscenes
konserter er ikke medregnet her.)
Oslo kommune bevilget i 2007 kr. 145
000 til Østnorsk jazzsenters aktivitet
i Oslo, i tillegg til direkte støtte til
Konsertforeningen Blå, Oslo jazzforum og
Oslo jazzfestival. Østnorsk jazzsenter har
i tillegg fordelt 40.000,- av egne midler til
jazzarrangørene i Oslo. I tillegg kommer
Norsk jazzforums klubbstøtte på kr 300
000,-.
Norsk jazzforum har gjennom flere
år arbeidet med prosjektet Nasjonal
jazzscene i Oslo. I statsbudsjettet for
2006 vedtok Stortinget å finansiere
etableringen av scenen med 5 millioner
kroner. Nasjonal jazzscene ble åpnet
på et nyrestaurert Cosmopolite
den 15.september 2005, og om lag
ett år senere, den 12.oktober 2006,
åpnet kjellerklubben Belleville, en
intim klubbscene med plass til 150
publikummere. Nasjonal jazzscene
har med utvidelsen til to scener blitt et
komplett møtested mellom musikere
og publikum. Én stor konsertscene for
de store anledningene og én mindre
klubbscene for de tette og intime
konsertopplevelsene.

Akershus

I 2007 har sju jazzklubber holdt
jazzaktiviteten i gang i fylket: Ski
jazzklubb, Asker jazzklubb, Sørum
jazzklubb, Lørenskog jazzklubb,
Lillestrøm Jazzklubb, Eidsvoll-Jazz og
Kullebunden jazz i Kolbotn.
Jazzklubbene i fylket sto i 2007 for 199
konserter for 23 000 publikummere.
Av dette arrangerer Asker jazzklubb
og Lillestrøm jazzklubb brorparten;
henholdsvis 90 og 75 konserter.
Imponerende!
Aktørene i fylket samarbeider tett med
sine lokale kulturskoler og flere av de
lokale kulturhusene. Flere av klubbene i
fylket arrangerer improvisasjonsseminarer
for og med kulturskoleelever og
korpsmiljøene i fylket.
Østnorsk jazzsenter har i 2007 fordelt kr
51 000,- i arrangørstøtte til jazzklubbene
i Akershus. I tillegg kommer Norsk
jazzforums klubbstøtte på kr 145 000,-.

Østfold

Fredrikstad Blues & Jazzklubb var i
2006 eneste jazzklubb i fylket, men fra
2.februar 2007 fikk de musikalsk selskap
i nyåpningen av Sarpsborg jazzklubb.
De to jazzklubbene har i 2007 stått for 88
konserter og jamsessions som har blitt
besøkt av mer enn 5 000 publikummere.
Klubbene legger stor vekt på å presentere
musikere og band fra lokalmiljøet gjennom
ordinære konserter og jamsessions.
Sarpsborg jazzklubb presenterer i tillegg
nasjonale og internasjonale navn innafor
tradjazzsjangeren.
Østnorsk jazzsenter har i 2007 fordelt kr
10 000 i arrangørstøtte til jazzklubbene i
Østfold, og Norsk jazzforum har fordelt kr
20 000,-.

Vestfold

Østnorsk jazzsenter Vestfold består
av Urijazz (i Tønsberg), Tønsberg
jazzklubb og Horten Jazz Club. Klubbene
samarbeider veldig tett om både
program og booking. Klubbene har også
et meget nært samarbeidsforhold med
Bakkenteigen kulturhus og Nøtterøy
kulturhus, noe som gir både arrangører og
publikum i Vestfold et bredt konserttilbud.
I 2007 flyttet Storbandfestivalen fra

Sandvika til Tønsberg og Nøtterøy og ble
arrangert i perioden 9.-12.august 2007.
Storbandfestivalen er en nasjonal og
internasjonal festival med hovedvekt på
det store bandformatet, og utgjør nå en
sentral del av jazzmiljøet i Vestfold.
I 2007 har jazzklubbene i fylket arrangert
107 konserter for mer enn 11 000
publikummere.
Vestfold fylkeskommune har i 2007
redusert sitt bidrag til kr. 67 500 til
Østnorsk jazzsenter. Midlene er benyttet
til konsertvirksomhet i fylket, og en liten
andel er avsatt til opplæringstiltak i 2008.
Østnorsk jazzsenter har i tillegg fordelt kr
50 000,-, og Norsk jazzforum har fordelt kr
95 000,- til klubbene i fylket.

Buskerud

Østnorsk jazzsenter Buskerud består av
representanter fra klubbene Jazz Evidence
(Kongsberg), Røyken jazzforum, Drammen
Jazzforum, Kongsberg jazzfestival og
Hemsedal jazzfestival.
Jazzklubbene i Buskerud har
arrangert 44 konserter for mer enn
4000 publikummere. I tillegg kommer
aktiviteten i regi av Hemsedal jazzfestival
og Kongsberg jazzfestival.
Buskerud fylkeskommune har bidratt
med kr 60 000 til jazzaktiviteten i fylket, og
midlene er benyttet til konsertvirksomhet
i regi av Jazz Evidence, Røyken jazzforum,
Drammen Jazzforum, Hemsedal
jazzfestival samt til det regionale
arrangørkurset som fant sted i Kongsberg
9.-11.mars. Østnorsk jazzsenter har
fordelt kr 39 000,- i arrangørstøtte, og
Norsk jazzforum har fordelt kr 85 000,- til
klubbene i Buskerud.

Telemark

Bø jazzklubb, Grenland jazzforum
og Kragerø jazzklubb utgjør
samarbeidsforumet Østnorsk jazzsenter
Telemark. Aktørene i fylket har arrangert
barnekonserter, lokale jazzkvelder,
jazzweekender og konserter og
samarbeider nært med andre musikkog kulturaktører i sine lokalmiljøer. I
november feiret Porsgrunn sitt 200 års
byjubileum, og Grenland jazzforum bidro til
feiringen med bestillingsverket «sp:Unk»
av Audun Kleive.

Til sammen har de tre jazzklubbene
arrangert 39 konserter for mer enn 3200
publikummere.
Telemark fylkeskommune har bidratt med
kr 50 000,- i støtte til jazzaktørene i fylket.
Østnorsk jazzsenter har i tillegg fordelt kr
49 000,-, og Norsk jazzforum har fordelt
kr 100 000,- i arrangørstøtte til de tre
klubbene.

Oppland

Østnorsk jazzsenter Oppland består
av representanter fra Dølajazz –
Lillehammer jazzfestival, Tune Into Gjøvik Jazzklubb, Hadeland Jazzforum
og Blue Note Jazzklubb på Lillehammer.
I 2007 ble dessverre Toten jazzklubb sin
aktivitet avviklet inntil man finner folk som
kan drive arrangementene.
De tre aktive jazzklubbene i fylket har
arrangert 32 konserter i 2007 med et
publikumsbesøk på 1800. I tillegg kommer
aktivitetene i regi av Dølajazz.
Oppland fylkeskommune har bidratt
med kr. 90 000 som uavkortet er fordelt
til konsertaktivitet i fylket. Østnorsk
jazzsenter har fordelt kr 45 000,-, og
Norsk jazzforum har fordelt kr 70 000 i
arrangørstøtte til jazzklubbene i fylket.

Hedmark

I Hedmark er det Hamar jazzklubb,
Trysil For Swingende og Hedmark
ungdomsstorband som står for det meste
av jazzaktiviteten i fylket.
Hamar jazzklubb har i 2007 arrangert
16 konserter og jamsessions med et
publikumsbesøk på 592. I tillegg kommer
festivalen Trysil for Swingende som ble
arrangert 27.-30.juni i fjor.
Østnorsk jazzsenter har fordelt kr 14 000,i arrangørstøtte til aktørene i fylket, og
Norsk jazzforum har fordelt kr 10 000,-.
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