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Vennligst ikke mat bjørnene.

JAZZET OPP: «Misty», «All of me» og andre kjente melodier strømmet ut fra gjengen som underholdt
på Gamle Øvre Cafè lørdag. F.h. Jørn Witzøe, Arild Evenby, Sissel Kvambe og Bjørn Walle.
På kino i

Dro stinn
brakke
En svingende jazzettermiddag
– Helt strålende. Vi behøver jo ikke å dra til
Oslo for å høre fin musikk, sier Oddvar og
Bjørg Moberg.
ASKIM: Ekteparet var blant de
mange som storkoste seg med
levende jazz på Gamle Øvre
Cafe i Askim lørdag ettermiddag.
Jørn Witzøe har funnet fram
saksofonen, klarinetten og
fløyta igjen. Sammen med
Bjørn Walle (trommer), Sissel
Kvambe (sang), Arild Evenby
(bass) og Fritz Hunstad (orgel)
sørget han for topp stemning i
salen.
– Vi er de glade amatører og

kaller oss for Fritz Spillerom.
Det er fordi vi øver hjemme i
leiligheten hos Fritz Hunstad.
Han har så mange orgler at det
nesten ikke er plass til noe annet, smiler Witzøe.
Witzøe spilte mye til dans
fram til han var 25. Men så ble
det mye kvinnfolk og styr, som
han sier, og instrumentene
havnet på loftet. Helt til han ble
utfordret til å gjøre comeback
på en kirkekonsert i fjor. En utfordring han takket ja til.
Jazzkafeen holdes hver siste
fredag i måneden. Folk strømmer til. Inngangen er gratis, og
mange hygger seg med et godt
måltid, en øl og en vin.
– Nå er spørsmålet om vi skal
fortsette me d stinn brakke eller flytte den månedlige kon-
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FAKTA
Jazzkaffe
Gruppa Fritz Spillerom
består av følgende fem:
■ Fritz Hunstad (orgel)
■ Jørn Witzøe (saxofon, klarinett, fløyte)
■ Arild Evenby (bass og kapellmester)
■ Sissel Kvambe (sang)
■ Bjørn Walle (trommer)
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serten til større lokaler. Vi er i
tenkeboksen, sier Witzøe.
GUNNAR FJELLENGEN
gunnar.fjellengen@smaalenene.no
69 81 61 33

PÅ KINO
21. JANUAR

ORGELMANN. Fritz Hunstad elsker orgler. Og vet
også hvordan man skal spille på dem. Hans B3
regnes som orglenes Rolls-Royce.

BÅSTINGER: Båstingene Eivind Martinussen
(t.v.) og Jan Skughei var blant gjestene som
hygget seg med trivelige toner.
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