
Lite minnet om jul og
snø da Bodø Bigband
holdt sin årlige jule-
konsert.

Allerede en
halvtime
før konser-
ten startet,
var loka-
lene på Si-
nus fylt
opp av for-
ventningsfulle musikkentusias-
ter. Smånervøse vokalister trippet
rundt, tydelig preget over å se så
mange venner og kjente.

Ledet av dirigent Henning
Gravrok, entret bandet den intime
scenen i usedvanlig ro; 15 blåsere,
to på trommer, en pianist, en på
bass og en gitarist. 

Latteren satt løst hos de fleste,
men idet alle hadde fått satt seg på
sine respektive plasser, var det
helt stille i lokalet. De var klare.
Publikumet var mer en klare. 

Veksling. Det hele startet med
jazzlåten «Stolen moments». Sak-
sofonene og kornettene vekslet på
å lede an, tett fulgt av trombo-
nenes mektige og bestemte ryt-
mer. Det hele ga tilhørerne en
drømmende stemning, bort fra
snø og kuldegrader, og til eksotis-
ke strøk. 

Ved andre låt var det klart for
den første av i alt fire kvinner.
Tove Brattland bidro med funk og
groove gjennom låtene «Be ware
of the dark», «no more blues» og
«50 ways to read your lover». Pu-
blikumet var allerede bergtatt. 

Hanne Gravrok var neste
kvinne ut. Med tydelig og ren vo-

kal bidro hun med låtene «Those
where the days», «These boots are
ment for walking» og en helt spe-
siell versjon av «Black bird», kjent
gjennom Beattles.

Praktfull. Tredje kvinne ut var
unge Ingrid Haukland. Med var-
me og praktfull soul, sto hun for

kvelden høydepunkt gjennom lå-
ten «Is you is, is you ain`t».  Publi-
kumet var på dette øyeblikket i
ekstase.

Emilie Tverbakk fikk æren av å
være siste kvinne ut. Gjennom lå-
tene «You give me something»,
«We can work it out» og «Save a
little pray», viste hun fram et
unikt talent og nærvær. 

Innimellom solistene, nøt til-
skuerne bandets versjoner av
kjente og ukjente blåserkomposi-

sjoner. Soloene sto i kø, uten å
være det minste overveldende.
Jazzen var i høysete, men la ingen
hindringer for svippturer
gjennom brasilianske sambaryt-
mer, mambo og tango. Hadde det
vært plass nok til det, ville folket
danset seg gjennom aften. 

Konserten i seg selv ble en jule-
gave for de nærmeste 300 som tok
seg turen til Sinus. En gave som de
færreste vil glemme.

Dennis A. Klausen

Funk til langt ut på natta

Fire kvinner. Tove Brattland , Ingrid Haukland, Emilie Tverbakk og
Hanne Gravrok.

God stemning. Bodø Bigband leverte varene. Foto: Dennis A. Klausen
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Hva med å feire julen på kurbadet i år?
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samvær og fin julestemning
Vi tilbyr: 
• Fysikalsk behandling og opptrening 
• Stor treningssal
• Nytt og moderne utstyr
• 2 basseng og boblebad
Vi går utenom ventelisten i jula

Omadressering 
eller andre 
endringer kan du
selv gjøre på 

an.no ...eller på SMS
• Omadressering
• Samle opp avis når du er borte
• Klage på levering av avisa
• Gi bort avisa

Skriv kodeord ANAVIS,
deretter info om hva du 
ønsker endret samt navn 
og adresse, eller 
abbonementsnr. - 
og send til 1982.

www.an.no Tlf. 75 50 00 00

Bodø Bigband
og Fire kvinner
Sted: Sinus
Tilskuere: Nesten
300

konsert


