VISEKLUBBEN SKAL:

STØTTESPILLERE

Være en møteplass for viseutøvere og viseinteresserte, med konserter, åpen scene og allsang.
 Bidra til å videreføre og fornye den nordnorske
visetradisjonen.
 Presentere lokale, nasjonale og internasjonale
artister innen visesjangeren for publikum i
Tromsø.
 Være et åpent forum for utveksling og framføring av viser og lyrikk.
 Rekruttere frivillige og bidra til trivsel i klubben.

Vertshuset Skarven på Strandtorget
1 i Tromsø er Spelts faste konsertarena. Vi takker Skarven for et meget
godt samarbeid som også omfatter
støtte til annonsering og programopptrykk.

For å hjelpe musikere og kulturarbeidere i disse
vanskelige tider, har styret bestemt å arrangere de
planlagte høstkonsertene, men med sterkt begrenset publikumstall.
Vi håper på utsolgt (maks 50 på Skarven, 70 på
Prelaten og 200 i Kulturhusets storsal).

SMITTEVERN

Er du syk, må du ikke gå på konserten. Vi noterer
også ned navn på alle som er tilstede, og oppfordrer publikum til å overholde avstand på minst en
meter.
For øvrig følger vi lokaleieres og Norske konsertarrangørers smittevernveileder.,se
www.konsertarrangor.no.

MEDLEM ELLER FRIVILIG, OPPTRE
ELLER LEDE ALLSANGEN?

Vil du melde deg inn eller bli frivillig, så gjør det
på www.viseklubbenspelt.no.
Vil du opptre på åpen scene eller som hovedartist, evt. lede allsangen, så kontakt oss på
post@viseklubbenspelt.no el 900 14065.

Kontoradresse:
Parkgata 29, 9008 Tromsø
tlf 900 14065 post@viseklubbenspelt.no
www.viseklubbenspelt.no

KONSERTER HØST 2020

Klubbens aktivitet støttes av Norsk kulturråd,
Lottstift, Frifond, FFUK, Tromsø kommune og
Frifond. Vi fikk også en gave fra Samfunnsløftet!
Vi er medlem i Norsk viseforum og Norske Konsertarrangører. Troms musikkråd er sekretariat
og initierte etableringa i 2006.

BILLETTSALG
www.hoopla.no
Ved forhåndskjøp kommer billettavgift i tillegg.
Ved forhåndskjøp får du en QR-kode som vi
skanner i døra når du kommer. Vis fram mobilen
med koden.
Konserter i Tromsø kulturhus eller Prelaten Kro
og Scene selges via deres billettsystem.
Tromsø kulturhus, Arktisk Filharmoni og Prelaten
Kro og Scene

I døra

Vi selger vanligvis billetter i døra en time før alle
konserter, en grunnet smittefare ønsker vi at alle
skal kjøpe på forhånd. I døra er er det mulig å
betale både med kontanter, med kort eller vips.
VISEKLUBBENSPELT.NO
FACEBOOK.COM/VISEKLUBBENSPELT

20.09. LARS MARTIN MYHRE OG
PERRY STENBÄCK
Lars Martin Myhre er bl.a. kjent
for sitt lange samarbeid med
Odd Børretzen og omtales ofte
som en ”melodiens mester”. I
hans mangfoldig karriere over 43 år har han komponert
film- og teatermusikk, deltatt på drøye 70 plater, samarbeidet med utallige artister og mottatt 4 Spellemannpriser og
Alf Prøysens Ærespris. Svenskdanske Perry Stenbäck er
med på turen. Han er gitarist, sanger, multi-instrumentalist
og komponist, har deltatt på mange plater, og mottatt en

rekke priser og utnevnelser.

Sø.20.09. kl.20.00 Vertshuset Skarven kr 300/250

27.09. DODDO
Eduardo Hans «Doddo» Andersen er fra Bergen, bl.a. kjent fra
bandet «Unge Frusterte Menn”.
«Livet har blitt en konkurranse» er
femte singel fra Doddos kommende album «Tunge tider»
som kommer 28. august i år. Albumet er oppfølgeren til
«La oss ta en idealist» som vant Spellemannpris. Doddo
skriver om de store kravene vi setter til oss selv, og andre –
krav som ligner stadig mer på en konkurranse: Glemte vi at
det også finnes dårlige dager? Mistet vi oss selv i jakten på den
beste jobben og den mest meningsfylte fritiden?
Med seg har han gitaristen Daniel Birkeland.
Sø.27.09. kl.20.00 Vertshuset Skarven kr 200/150

13.-14.10. RAGNAR OLSEN 70 ÅR!
Vår egen Ragnar Olsen fylte
70 i vår, og det må jo feires!
Vi arrangerer derfor en egen
konsert med ham i oktober.
Det blir et dypdykk i hans
store viseproduksjon fra 70tallet til i dag, og han har med seg Inge Kolsvik (piano),
Odd Arvid «Odda» Eilertsen (bass) og Tore Bruvold
(gitar). B
Ti./on.13. og 14.10. kl.20.00 Prelaten Kro & Scene
kr 350/300 Billetter www.tikkio.com

16.10. HABANEROZ
Habaneroz er et Tromsø-basert band
med fire medlemmer som spiller
spansk flamenco-musikk og har eksistert siden sommeren 2017. “Vi
spiller hovedsakelig tradisjonell spansk
folkemusikk i baner som Rumba, Tango, Salsa og Samba. Mye inspirert av Gipsy Kings, Paco de Lucia og andre folketoner og rytmer fra
Spania og Latin-Amerika”, sier de. Vi kan love en forrykende
kveld!
Fr. 16.10.kl.21.00 Vertshuset Skarven - Gratis

24.10. KATIA CARDENAL
Katia er en nicaraguansk-norsk sanger, og har bl.a. gitt ut to album med
Alf Prøysens viser påspansk med
latinamerikanske rytmer. Hun har
gitt ut ialt syv soloalbum i Norge. I
sitt hjemland er hun en svært kjent
artist og en fremtredende kvinnestemme, som startet sin karriere sammen med broren Salvador Cardenal Barquero i «Duo
Guardabarranco». Duoen utmerker seg ved sine vakre harmonier og poetiske tekster om håp, kjærlighet og rettferdighet, og har en stor tilhengerskare i Latin-Amerika.
Lø.24.10. kl.21.00 Hålogaland teater kr 300/250

14.11. FRIDA ÅNNEVIK
Det er bare ett år siden Frida Ånnevik opptrådte hos oss, og nå er hun
tilbake med fullt band! I år feirer
hun 10 år som artist, tekstforfatter
og låtskriver, og har med seg dyktige
musikere som Andreas Løwe på
tangenter, og Haldor Røyne på gitar. I fjor ga hun ut sitt femte album «Andre sanger», som høstet mange femmere og fikk listeplass på NRK P3 og NRK P1!
Albumet består av 10 sanger som betyr mye for henne, hvor
hun har gjendiktet bl.a. Joni Mitchell, Spice Girls, Astrid S, og
Janis Ian. Hennes flotte tolkning av Janis Ians «At Seventeen» i
norsk språkdrakt er veldig kjent. «Frida Ånnevik synger coverlåter, og oppnår målet med sånt: Å få det til å høres ut som et
helt eget, personlig album» – Dagsavisen.
Lø.14.11. kl.21.00 Tromsø kulturhus, hovedscenen
kr 400/350 Billetter www.kulturhuset.tr.no.

10.12. MODDI OG ARKTISK
FILHARMONI - UJUL
Det er klart for en drømmereprise
av en antijulekonsert! Da visesanger Pål Moddi Knutsen inviterte til
UJUL-konsert i fjor vinter, var
veggene på Skarven på bristepunktet med juleskeptikere, adventsmotstandere og vintervemlinger. Denne gangen gjester Moddi Kulturhusets storsal, og
med selveste Arktisk Filharmoni sammen med seg på scenen!
Moddi, Viseklubben Spelt og Arktisk Filharmoni inviterer til
UJUL, et musikalsk pilotprosjekt for et alternativt julebudskap, kjemisk fritt for dombjeller, enebærbusker og O Helga
Natt. På scenen står Moddi med Arktisk Filharmoni, og konserten foregår i Tromsø Kulturhus på hovedscenen.
Billetter selges fra månedsskiftet oktober/november.
To.10.12. kl.18.00 Tromsø kulturhus, hovedscenen
(pris kommer). Billetter Arktisk Filharmoni.

29.12. ROMJULSSPELT BOKNA MUSIKK
Romjulsspelt med Boknakaran ble
i 2017 til Romjulsspelt med bokna
musikk og venner, da Jan-Arvid
Johansen dessverre gikk bort samme høst. Det er fortsatt en populær tradisjon hos Spelt – alltid
utsolgt lenge før konserten – et
nødvendig og etterlengtet avbrekk fra ribbefett og julefilmer.
I tillegg til tidligere repertoar, får vi ofte oppleve slipp av helt
nye tekster, alltid like spennende! Tekst- og låtskriver er
Ragnar Olsen samt poeten Helge Stangnes sine tekster tonesatt av Jan-Arvid Johansen er alltid populært. I tillegg til
Ragnar Olsen og Pål Thorstensen, spiller flere andre av byens
kjente og kjære musikere.
Sø.29.12. kl.21.00 Prelaten Kro & Scene - kr 350/300.
Billetter www.tikkio.com

BILLETTER SELGES VIA

https://viseklubbenspelt.hoopla.no/sales
hvis ikke annet er oppgitt.
Medlemskap ord. kr 300 pr år - stud. kr 200

