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styre 

Valgkomiteens medlemmer 
Håvard Bertling  (komiteens leder) 
Anja Eine Skybakmoen 
Lars Kurverud 

Arbeidsform 
Det har vært avholdt møter og samtaler med sittende styre og daglig leder i tillegg til komiteens egne 
møter. Arbeid har vært basert på Østnorsk jazzsenters vedtekter og handlingsplan, og øvrig relevant
informasjon om jazzsenterets virksomhet 

Valgkomiteens begrunnelse 
Valgkomiteens intensjon har vært å finne frem til personer med komplementær erfaring og 
spisskompetanse som til sammen utgjør et kollegium som kan møte de nye utfordringene Østnorsk 
jazzsenter står overfor i tiden fremover. Det er komiteens mening at den fremlagte innstillingen må
sees på som et samlet kollegium, da hver av de innstilte kandidatene bidrar til kollegiets totale 
kompetanse 

Styret velges for 2 år. Av det sittende styret har 2 bekreftet at de stiller sitt kandidatur tilgjengelig for 
gjenvalg. 
Alle de innstilte har bekreftet sitt kandidatur 

Valgkomiteens innstillingp  :

Leder Gjenvalg 

Rita Rohdin Nyhus Medlem Gjenvalg 

Solveig Skår Medlem Ny 

Marius Stenberg Medlem Ny 

Magnus Skavhaug Nergård Medlem Ny 

Merete Rustand Sollie Medlem Ny 

Hilde Holsen Varamadlem Ny 

Anders Torén Varamedlem Ny 

Nina Kongtorp



Kort presentasjon av de nye kandidatene 

Solveig Skår 
Tlf: 476 32 298 
Email: sol.skaar@gmail.com 
Solveig (31) er utdannet innen kulturprosjektledelse  og har en sterk interesse og erfaring fra norsk 
jazzliv. Hun har de siste 8 årene jobbet innen de fleste felt på Nasjonal jazzscene, som 
kveldsansvarlig, produsent og med marked. Hun har også erfaring fra radio og podcast, kunstgallerier 
m.m.
Solveig er engasjert i både Kongsberg Jazzfestival (varamedlem i styret) og Oslo Jazzfestival
(programråd) samt som frivillig på en rekke festivaler innen musikk-, kunst og kultur.
Hun var engasjert som produsent i Østnorsk jazzsenter i 2016-2017 og sitter på en verdifull
kompetanse "fra innsiden", i tillegg til et blikk fra miljøet - men utenfor musikerrollen som
valgkomiteen anser som svært verdifull. Solveig jobber i dag som produsent ved Norges
musikkhøgskole.

Marius Stenberg 
Tlf: +47 9774 4973 
Email: marius.stenberg@orchestra.no 

Marius (62) fra Bærum hvor han driver sitt eget regnskapsbyrå 
Han har over mange år gjort seg bemerket, og har en finger med i det meste som skjer innenfor 
storband og festivalmiljøet. Han startet og leder Prime Time Orchestra. var en av initiativtakerne til 
Musikkflekken, Storbandfestivalen, Sandvika byfest, Sandvika Internasjonale Kulturfestival, -og han er 
styremedlem i Bærum Kulturråd. Marius er engasjert og kreativ, og er godt kjent med 
jazzorganisasjonen. Han er også kjent med utfordringene ØJ står over for og er entusiastisk til 
utsiktene til å være med på å utvikle ØJ videre 

Magnus Skavhaug Nergård 
Tlf: 482 277 69 
Email: hildeholsen@gmail.com 
Magnus Skavhaug Nergaard er utøvende og skapende musiker bosatt på Tøyen i Oslo, med 
mastergrad fra Norges Musikkhøgskole i utøvende improvisert musikk/jazz. Siden 2009 har Magnus 
turnert aktivt og spilt konserter i hele Norge, store deler av Europa, Japan, Argentina, Chile, Brasil og 
medvirket på et titalls utgivelser. Magnus er aktiv med komponering, fremføring og utvikling av 
prosjektene og musikken i Monkey Plot, ICH BIN NINTENDO og Silicone samt medvirkende i 
prosjektene Torg og The Touchables. Magnus arbeider også med lydopptak, lyddesign og grafisk 
design tilknyttet egne og andre prosjekter og har erfaring som konsert og festivalarrangør. I tillegg er 
Magnus styreleder i foreningen Flerbruket som tilrettelegger for innspilling/residensopphold i en 
gammel skole på Hemnes, Aurskog-Høland. 
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Merete Rustand Solli 
Tlf: +47 9188 0008 
Email: meretemusic@gmail.com 

Merete er utdannet musiker (fra LIPA) og musikkpedagog. Hun var daglig leder på EnergiMølla på 
Kongsberg i tre år og jobbet etter det som musikkprodusent for Den kulturelle skolesekken i 
Buskerud. Samtidig var hun også styreleder i AKKS Norge hvor hun jobbet med likestilling i 
musikklivet. Merete deretter innehatt stilling som produsent i Rikskonsertene sentralt og hun jobber 
nå som rådgiver for Den kulturelle skolesekken i Akershus. Hun har de siste årene hatt fokus på 
musikkproduksjon rettet mot barn og unge, et område hun brenner for.  
Ved siden av jobb er hun musiker og låtskriver 

Hilde Holsen 
Tlf: 482 277 69 
Email: hildeholsen@gmail.com 
Hilde Marie Holsen (f.1989), frå Jølster, no busett i Oslo, har master i utøvande musikkteknologi frå 
Norges Musikkhøgskole (2015), og bachelor i rytmisk trompet frå Universitetet i Agder (2013). Våren 
2015 debuterte ho med soloplata Ask på Hubro, og denne våren følgjer ho opp med Lazuli på same 
selskap. I tillegg til soloprosjektet, er Holsen aktuell mellom anna med banda Silent Fires (Alessandro 
Sgobbio, Håkon Aase og Karoline Wallace) og Bilayer (Magnus Bugge). I tillegg har Holsen spelt med 
etablerte musikarar og band som FOOD (Thomas Strønen og Iain Ballamy), Maja S.K. Ratkje, Håkon 
Thelin, Gro Marie Svidal og Morten Qvenild. I 2017 hadde Holsen to bestillingsverk, Arvesølvet til 
Førdefestivalen og Prikle til Ultima. Holsen er óg aktiv som arrangør/kurator med Fritt Fall og 
Match&Fuse. 

Anders Torén 
Tlf: 952 74 107 
Email: anders_thoren@yahoo.com 
Anders Thorén (36) er bosatt i Oslo og har utdanning som produsent ved Högskolan i Vest 
(Trollhättan, Sverige) og senere som utøvende jazztromslager/musiker ved LA College of Music (Los 
Angeles, USA). Han har også studert privat med Peter Erskine m.fl. Som profesjonell musiker har han 
markert seg i Norge siden 2014 og fått internasjonal oppmerksomhet for prosjekter som Nordic 
Circles, BRIDGES with Seamus Blake og nylig Circumstances Trio som ble utplukket som Editors Pick i 
Downbeat Magazine (Januar 2018). I tillegg til at vare aktiv frilansmusiker er han også produsent for 
plateselskapet AMP Music & Records og produsent og arrangør for pop-up konsertserien BYJAZZ. 

02.04.18 
For valgkomitéen 
Håvard Bertling 
Leder 
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