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Hva er Musikkfest Tromso?
•

Et non-profitt utendørs musikkarrangement med levende musikk på scener

sentralt i Tromsø sentrum.
•

Gratis for alle, med alle sjangre av musikk representert.

•

Band og artister spiller vederlagsfritt.

•

Musikkfest Tromsø er en lokal tilpasset variant av det franske konseptet Fête de

la Musique eller Musikkens Dag, som har sitt opphav i Paris i 1982. Musikkens Dag er
i dag verdens største internasjonale musikkfestival. I Norge ble den første Musikkens
Dag arrangert i 1992 i Oslo, etter initiativ fra Oslo kommune.
•

Prosjektet eies av Tromsø kommune, og prosjektledere er Tvibit, Fritid og

Audiator (alle Kultur&Idrett).
•

I Norge arrangeres Musikkfest blant annet i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger

og Haugesund, og fra 2014 også i Tromsø, som nordligste by.

Hva er Musikkfest
Tromsø Natt?
På MUSIKKFEST TROMSØ NATT har vi flyttet
dagarrangementet inn på flere av byens spillesteder. Her fortsetter gratiskonsertene utover
kvelden og natta.
I 2016 gjennomførte vi for første gang konserter på kveldstid innendørs. Da ble det
gjort konserter på Prelaten Kro og Scene, fra klokka 20 og utover. I år utvidet vi dette
konseptet, og fikk med oss fem spillesteder som arena for kveldskonsertene. Disse
var: Sivertsens Kafé, Prelaten Kro og Scene, Skarven, Bastard Bar og Circa. Konsertene varte i 30 minutter, med oppstart klokka 20.00. Det ble gjort totalt 21 konserter på kveldstidarrangementet.

«Musikkfest Tromsø er viktig for å synliggjøre det brede og
mangfoldige musikklivet vi har i tromsø. Arrangementet skaper
engasjement og liv i sentrum.»
L I S A H O E N – K U LT U R- O G I D R E T T S J E F, T R O M S Ø KO M M U N E

Musikkfest Tromsø 2017 i tall

Utforming av konsept

Antall band og artister: 45, i tillegg til en rekke innslag fra studenter ved Musikkon-

Vi har gjort enkelte lokale tilpasninger av

fem spillesteder som hadde konserter fra

servatoriet

konseptet rundt Musikkfest Tromsø, men

klokka 20.00 til langt på natt. På dagtid

Antall konserter: 67

rammene rundt konseptet er likt slik det

varer konsertene i tyve minutter, og på

Anslått antall personer på scenene: ca. 300

er i de andre Musikkfestene rundt om i

kveldstid varer de i tredve minutter. I til-

Antall scener: 9

inn- og utland. I 2016 testet vi ut Musikk-

legg til at bandene kunne melde seg på

Antall frivillige: 32

fest Tromsø Natt, hvor vi hadde en scene

til å spille også på kveldstid, kunne de i år

Økonomiske bidragsytere: Sparebank1 Nord-Norge, Tromsø kommune, Tromsø

på Prelaten med konserter på kveldstid.

også spille flere konserter på dagtid, om

Sentrum og COOP Nord AS.

Dette utvidet vi i 2017, og vi fikk med oss

de ønsket dette.

18 band og artister spilte mer enn én konsert under Musikkfest Tromsø 2017

Økonomiske bidragsytere

Musikkfest Tromsø Natt

Fra 2015 har Coop Nord AS vært

•

Antall konserter: 21

SNN i 2016, søkte vi igjen støtte fra dem

inne i arrangementet med støtte, og

i 2017 og mottok et treårig tilskudd fra

også i 2017 bidro de økonomisk til

SNN-fondet. Dette betyr veldig mye

arrangementet.

Formål
Vi har flere formål for øyet med Musikkfest Tromsø:
•

Vi ønsker å synliggjøre det yrende og varierte musikklivet i Tromsø, og gi folk i

Etter et vellykket samarbeid med

•

Antall scener: 5

for arrangementet, og gir oss et helt
annet handlingsrom når det gjelder

Vi setter stor pris på alle bidrag som

langsiktighet og utforming av konseptet.

muliggjør dette arrangementet, og er

•

takknemlig for at den jobben som gjøres

Tromsø kommune tildelte Musikkfest

Tromsø tilskudd fra ordningen for

anerkjennes gjennom slike bidrag og

Nærmiljø og frivillighet i 2017.

samarbeid.

Tromsø konsertopplevelser midt i sentrum.

•

•

samarbeid med Tromsø Sentrum, et

Vi vil fokusere på å bygge kompetanse blant yngre aktører og koble de med det

Videre inngikk vi i 2017 et formelt

profesjonelle miljøet.

samarbeid vi er veldig glad for og som vi

•

håper kan videreutvikles de neste årene.

Vi ønsker gjennom Musikkfest Tromsø å sette fokus på Tromsø sentrum, og ta

i bruk byrom og steder hvor publikum kan oppdage byen på en annerledes måte,
akkompagnert av levende musikk.

Hvem er vi?

Scenene og bruk av byrom

Musikkfest Tromsø sin stab består av ut-

Mariann Meszaros Josefsen, Tvibit

Et av formålene med Musikkfest Tromsø,

byrom” gjennom plasseringen av scenene.

valgte ansatte ved Tvibit, Fritid og Audia-

Vetle Kostamo, teknisk Tvibit

er å skape liv i sentrum og å lage en synlig

Det ble gjort et valg på 9 scener i 2017 og

tor. Disse er i hovedsak:

Øvrig stab, ansatte og teknikere på Tvibit,

og hørlig musikkfest i byen, som alle kan

disse utgjorde en lett tilgjengelig løype fra

Jonas Sivertsen, lydteknisk ansvarlig på

Fritid, Audiator og Kofor.

ta del i. Det er derfor essensielt at alle sce-

nord til sør i sentrum, med spredning av

nene er utendørs, forholdsvis lett tilgjen-

musikalske sjangre på de ulike scenene.

Musikkfest Tromsø og Tvibit
Vilde Fjeldheim Wold, prosjektleder Mu-

Prosjektet Audiator utgjør en viktig res-

gelig og i gåavstand fra hverandre. Valg av

Samarbeidet med Tromsø Sentrum mulig-

sikkfest Tromsø

surs for den tekniske avviklingen av arran-

scener henger også sammen med et øn-

gjør også en tettere dialog med nærings-

Erling Solvang, Fritid og Audiator

gementet. Audiator er et prosjekt i regi av

ske om å se byen i et nytt lys, og å kaste

livsaktører, gårdeiere og andre som driver

Katja Abramova, produsent Musikkfest

Fritid, som tilbyr ungdom opplæring i sce-

glans over byrom og steder som man ikke

næring i sentrum, noe vi mener er en stor

Tromsø

nisk produksjon, med kurs i blant annet

legger merke til i det daglige. Vi håper at

styrke for begge parter.

Jens K. Styve, design Tvibit

lyd og lys og mulighet for praktisk læring

publikum får seg nye opplevelser i ”gamle

Fredrik Forssman, Kofor og Tvibit

gjennom ulike arrangementer.

Anette Tunheim Jakobsen, musikk Tvibit

Scenene

Mia Marlene Eriksen, produsent Tvibit

Dag

Natt

1: Bårstua ved Skansen

1. Sivertsens Kafé

2. Verdensteatret/Perspektivet

2. Prelaten

3. Raketten

3. Bastard Bar

4. Musikkpaviljongen

4. Skarven

5. Bardus

5. Circa

6. Markedsplassen
7. Kongsparken
8. Tromsø Bruktbokhandel
9. Bakgården til Driv og Mack AS

Eksterne arrangører
og partnere
En stor og varm takk til våre samarbeidspartnere
og eksterne arrangører, som i 2017 var følgende:
•

Tromsø kommune

•

Musikkonservatoriet v/Silje Bræck Tøllefsen og Emil Bekkevold

•

The North Country Fair v/Anette Walle, Espen Jenssen og Tor Thomassen

•

Mack AS v/Bente Bredrup og Nils Lindhult

•

Driv v/Emma Lindhult og Kjetil Andreassen

•

Bardus Bistro v/Matt Adams

•

Verdensteatret Kafé og Bar v/Erling Falch

•

Perspektivet Museum v/Aslaug Eidsvik

•

Raketten v/Camilla Johnsen

•

Rådstua v/Audun Skog og Martin Osima

•

Sivertsens Kafé ved Ingvild

•

Prelaten Kro & Scene v/Arthur Mack

•

Bukta Open Air Festival

•

Bårstua v/ Tore Bruvoll og Reidar Svare

•

Skarven v/ Jan Bremner Klev og Gunnar Andersen

•

Circa v/Øivind Sjøvoll

•

Kringla Kafe

•

Bastard Bar v/Lori Ledger Markussen og Mads Ystmark

•

Tromsø Bruktbokhandel v/Pål Bøckmann, Bianca Lorntzsen og Georg Lorntzsen

«Omsetningen for handel hadde en positiv økning på om lag 30%
sammenlignet med «en vanlig» lørdag. (...) Kultur og aktivitet fører
til liv og røre i byen og sentrum. Ja til Musikkfest i Tromsø!»
T R U D E Ø R P E T V E DT, DAG L I G L E D E R T R O M S Ø S E N T R U M A S

Disse spilte i 2017

Funkmeister: Er en DJ som spiller retro

Inger-Elisabeth Skancke: Har tonesatt

og litt ny musikk; funk, disko, boogie, litt

sine dikt et sted mellom folkemusikk,

jazz, latino, hip hop.

jazz, salme og visesang.

Geiga: Et spennende band fra Senja som

Inglorious Retards: Punktrio med tærne

fremfører egenprodusert musikk. Geiga

plantet i både Finnmark og Tigerstaden.

sin musikk omfattes av flere sjangre som

Bandet har holdt på aktivt i fem år med

vise, pop, folk, rock, blues m.m.

sitt alvorlig useriøse melodiløse rabalder.

God bedring: De fire bandmedlemmene

Kiss the Tatoo If You Want to Dream:

arbeider ved Barne- og Ungdomsklinik-

Har de siste månedene vist seg som et

ken ved UNN Tromsø. Noe eget mate-

av Tromsøs mest oppsiktsvekkende nye

riale, men også kjente låter fra pop og

band. Med en spenstig blanding av old-

rockeverdenen med egenskrevne tekster.

school funk, tung rock og catchy popmusikk har bandet skapt rystelser i byens

Green Lake: Bandet har sitt opphav i

musikkmiljø.

Karlsøy, og spiller egenkomponerte låter
i sjangeren progressiv rock.

Kryp: Rett fra Tromsøs kalde undergrunn

Aadnesen: Melodiøs og gitarbasert rock,

DJ Klitter: Feministisk DJ duo som

med låter av vokalist Nils Aadnesen.

hovedsakelig spiller kvinnelige artister.

Hollow Hearts: Er et rykende ferskt

som slår fra seg med harde riff og tekst

Blickenslager: Et Tromsøbasert pop/

Jobber for en mer likestilt musikkscene.

band innen roots-sjangeren fra Nord-

på dialekt, og et tight live-show.

rock-orkester som skriver egne låter med

kommer Kryp. Et tremanns punkeband

Norge, med medlemmer som har markEspen Jenssen: Tar fram kassegitar-

ert seg i musikkmiljøet i Tromsø gjennom

Lamentation: Thrash metal band fra

en og munnspillet. Til tross for ingen

mange år. Bandet debuterte foran en

Tromsø som har spilt sammen siden

Broken Harry: Et forsøk på å starte et

foreløpige utgivelser, har Espen trollbun-

utsolgt Bastard i april, og ga 4.august ut

2016. Bandet består av Axel Ytreberg,

boy-band for middelaldrende menn som

det Tromsø-publikumet med sine skjøre

«Losing Heart».

Cecilie Kristensen, Benjamin Seljelv, Erik

ikke kan danse synkront, -OG med en

folk/country-ballader.

nord-norske tekster.

forkjærlighet for tung rock´n roll i beste
Motorhead stil.

Feal: Elektropopband hvor musikken er
en blanding av elektroniske elementer

Dankerts Heite Strænga: Et gitarband

laget i Ableton og fengende gitarriff.

med tre gitarister og en stå-bassist som

Fresk Ungdom: Unge sangtalenter fra

spiller sigøynerjazz i Django Reinhardts

Midt-Troms som synger med profes-

ånd.

jonelle musikere. De høstet jubel og
applaus under fjorårets Musikkfest i

Deltakere på SommerSangUka: barn/
unge mellom 11 og 20 år

Tromsø.

Ness og Kevin Mathisen.

Leafpile: Er et jambasert progrockband

Nina Kvanmo Band: Artist og låtskriver

Robin Ra’Baldr: Robin er en allsidig DJ

Shady Oaks: Spiller en blanding av

fra Tromsø. Leafpile lever i ytterpunk-

med røtter og base i Tromsø. Musik-

med lang fartstid innen trance og pro-

mørk deltablues og introspektiv country

tene av blues og jazzsjangeren. Slapp sin

ken bærer preg av blues, rock og

gressiv. Robin Ra’Baldr et DJ-prosjekt

fastsatt i en moderne vestlig verden. En

første EP “Summer Breeze” våren 2017.

folkemusikk. Språket er nordnorsk og

som tar for seg de fleste sjangre innen

erfaren stemme i en ung kropp.

stemmen er mørk. Bandet består av

house med fokus på melodiske toner,

drevne musikere.

deep house, tech house, nu-disco og en

Sigsten Steien: komponerer og synger

god dæsh techno attåt.

viser til eget gitarakkompagnement. Han

Line Saus: Vokalist og gitarist kjent fra
band som Pulp Vixen, Polka Jungend
og John Walkers. Tempoet er nå dratt

Oss: Akustisk, to gitarer og samfunn-

ned, men musikalsk befinner hun seg

skritiske tekster på engelsk og nord-

Sandnessund Blandakor: Har som mål-

fremdeles i et melankolsk og blått univ-

norsk. Spilte nettopp på Karlsøyafestiva-

setting å være rotfesta i det nordnorske

ers. Til Musikkfest Tromsø har hun fått

len.

uten at dette setter begrensninger på

TAKk: Tromsø Akademiske Kvinnekor

valg av repertoar. Koret består av om-

blei starta våren 2010 av ei gruppe kvin-

trent 40 sangglade kvinner og menn.

ner som ønskte eit akademisk dame-

førsteklasses drahjelp fra flere eminente
Tromsømusikere.

Ringo Moon: Et band med medlemmer

har satt tone til en rekke tekster av dikteren Arvid Hanssen.

koralternativ for heile universitetet. Eit

fra litt rundt omkring i Troms som holder
Moisés Gadea: Anerkjent musiker fra

sin høyborg i Tromsø. Kombinasjonen

Screenshot This: Et post-hardcore band

kor for studentar, tilsette og andre med

Nicaragua som byr på latinamerikanske

av indierock og jazzakkorder resulterer i

fra Senja. De har spilt tidligere på festiva-

akademisk tilknytning.

rytmer og spenstige melodier.

musikk som både gleder og fenger.

ler som Buktafestivalen og Arronesrock-

Night Patrol: Vaskeekte cops og wan-

en. I juni slapp de sitt debutalbum “In

The Royal Family: Ved hjelp av tunge

This Pain”.

gitarriff og rå vokal snor bandet seg gjen-

nabe banditter i skjønn forening! Night

nom flere sjangre av rock, av både tung

Patrol har etter hvert etablert seg som et

og lett sort.

rockeband som virkelig lager stemning.

The Shallows: Fire eldre herrer som spill-

Tromsø Orkesterforenings Janitsjar-

er musikk av The Shadows.

korps: Ble stiftet i 1923. Deres 60 medlemmer fra 16-70 år byr på kledelige toner

Third Attempt: Torje Fagertun Spilde

og holder et høyt musikalsk nivå.

er en 19 år gammel produsent og DJ
fra Asker. Han har nylig etablert seg i

Tromsø Trekkspillklubb: Er Norges nest

elektronika-miljøet med en flytende og

eldste trekkspillklubb, og framfører et

atmosfærisk sound. Ambient, Trip hop

knippe melodier for underholdning og

og House er nøkkelordene.

dans.

This Way Up: Et lokalband fra Tromsø
som har sjangerfeste i flere forskjellige

Ulf med Trollungan: Bandet spiller ærlig

typer rock. Bandet startet å spille sam-

egenprodusert rocka punk, og består av

men i 2015 og har flere konserter bak

tre elleville, rockeglade gutter i sin aller

seg, blant annet to finaler i Bukta Battle.

beste alder.

Spilte nylig inn sin første EP som slippes
i år.

Verlo’s Vintage: Veteran-band gjennom
flere tiår i Tromsø. Frontmann Truls Verlo

Tromsø Musikkonservatorium: Stu-

leder an med sylskarp Fender Telecaster.

denter fra Konsen har både et rytmisk

Egne låter med bakgrunn i amerikan-

og klassisk program under Musikkfest

sk rock a la Doors, Neil Young og Tom

Tromsø.

Petty.

Tusen takk!
Musikkfest Tromsø retter en spesiell takk
til alle artister og frivillige som stiller opp
og gjør denne musikalske festen mulig å
gjennomføre! Vi vil videre takke alle arrangører og teknikere som bidrar til å få
det hele i havn. Takk også til alle våre leverandører.
Sett av datoen lørdag 18.august 2018 til
den femte utgaven av Musikkfest Tromsø!

Musikkfest Tromsø 2018
lørdag 18. august

