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LEKEN JAZZ: Live Foyn Friis Kvartett var fredag tilbake i jazzklubbens skybar. (f.v.) Thomas Torstrup, Trygve Fiske,
Jakop Janssøn og Live Foyn Friis

«Live Foyn Friis
kvartett» tilbake
Jazzmusikere i særklasse le, kunne nok de fleste forstå
er ingen overdrivelse når hvorfor.
Leken jazz
det kommer til Live
Foyn Friis Kvartett. Fre- Kvartetten består av utvilsomt
dyktige musikere, henholdsvis
dag var de tilbake i høy- Thomas Torstrup på klaver, Trygve Fiske på bass, på trommer,
den.
For en drøy
måned siden gjestet de jazzklubbens lokaler på
toppen av Rica
Saga Hotel.
Fredag kveld
var de invitert til- INGRID VARVIN
HJELSENG
bake, og da Live
Foyn Friis kvartett begynte å spil-

Jakop Janssøn, og Live Foyn Friis
selv, med en nydelig og enormt
kontrollert vokal.
Fremførelsen så ut som en lek,
men kvartetten hadde likevl en
musikalsk kontroll uten like.
Musikerne fremførte standarlåter, men også eget materiale.

hvem som helst i jazzverdenen.
Hun er plateaktuell, med en
nær utsolgt plate, med Foyn Trio!,
«Joy Visible» og to nye plater,
med andre ensembler, i år.
For nevnt plate var Foyn Trio!
nominert til dansk spellemannspris for «Årets danske vokaljazzutgivelse».
Live ble også kåret til «Årets
unge jazzkomponist» under «Danish Music Awards» for låta
«Lady Light» som publikum var
så heldig å få høre fredag kveld.
telefon: 69 11 11 11
e-post: redaksjonen@sa.no

Merittert
Live Foyn Friis er nemlig ingen

«Oz»-filmen får oppfølger

● RESULTATER
Østfoldmesterskapet i
korps
1. divisjon amatørkorps:
1. plass: Sarpsborg Janitsjarkorp.
2. plass: Greåker musikkorps
2. divisjon skolekorps
1. plass (eneste deltaker):
Sarpsborg jente- og guttekorps.
3. divisjon skolekorps
3. plass: Hafslundsøy skoles
musikkorps
4. plass: Hornnes skoles musikkorps og Sandbakken skolekorps

Storfilmen «Oz: The Great and
the Powerful» har USA-premiere
denne helgen.
Men det blir ikke siste gang vi
får reise til Oz.
Allerede nå er det klart at filmskapere vil fordype seg i dette
eventyrlige universet og smir planer for en nummer to—film. Det
bekrefter filmselskapet Disney til
filmbransjebladet Hollywood Reporter.
Junior/aspirant-klasse
«Pris for beste gjennomføring» til Sarpsborg jente- og
guttekorps, junior
«Tøffeprisen» til Sarpsborg
jente- og guttekorps, aspirant
«Utholdenhetsprisen» til
Hafslundsøy skoles musikkorps
«Klangprisen» til Hornnes
og Sandbakken juniorkorps
«Fremtidsprisen» til Lande
skolemusikkorps

Mannen som skrev manuset til
førstefilmen, Mitchell Kapner,
har fått oppdraget med å koke
sammen en ny fortelling om
Oscar Diggs, som spilles av James
Franco.
«Oz: The Great and the Powerful» bygger på L. Frank Baums
klassiske bøker om landet Oz.
Allerede i 1939 ble universet første gang lagt i filmstøpeformen,
under tittelen «The Wizard of
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Oz» – og med Judy Garland i hovedrollen.
Handlingen i den nye filmen
utspiller seg før denne.
«Oz: The Great and the Powerful» er regissert av Sam Raimi og
har ved siden av James Franco
også skuespillere som Mila
Kunis, Rachel Weisz og Michelle
Williams om bord.
Filmen får norsk premiere 15.
mars. (ANB—NTB)
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