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KORPS: Moen Musikkforening startet konserten med et spennende  
repertoar. Her er det Guro Westhagen Sandmo og Tron Johan Stubberud 
som er solister. 

Etter at flere lokale 
musikere hadde impo-

nert stort i kultur- 
salen, fikk publikum 
en forrykende fore-

stilling av Gisle Børge 
Styve Trio.� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � ��  � � � � �  � � � � � �  � � � � � � � � �
GRAN: Dersom en god latter for-
lenger livet, slik det blir hevdet, 
fikk mange livsforlengende me-
disin fredag kveld. Gisle Børge 
Styve og hans to medmusikan-
ter, Helge Harstad og Per Willy 
Aaserud, sørget nemlig for at 
lattermusklene ble godt trimmet 
da de spilte i Hadeland kultursal. 
Ablegøyer, morsomme historier, 
anekdoter og sprø innfall gjorde 
kvelden til en fantastisk opple-
velse. Og mellom alt dette fikk 
vi servert vakker og god musikk 
med en finstemt instrumentering 
og gode arrangementer, krydret 
med nydelige koringer.

Aaserud fra Grymyr
Aaserud er født og oppvokst på 
Grymyr, noe Gisle Børge Styve 
ikke lot gå upåaktet hen. Han vis-
te imponerende lokalkunnskap da 
han på velklingende hadelending 
fortalte at Aaserud har vokst opp 
like i nærheten av «Gviinhauen».

– Det merkelige er at det skri-
ves Hvinden. Dere sier mye rart 
her på Hadeland, slo han fast. 

Musikalsk bød trioen både på 
egenproduserte låter og spen-
nende tolkninger av kjente co-
verlåter. De sto blant annet for en 
neste ti minutter lang og svært 
fornøyelig utgave av låta «Short 
people» av Randy Newman. 

Etter et spørsmål som visst-
nok kom fra Rigmor, som ønsket 
å være anonym, gikk trioen inn 
på en forklaring på et av instru-
mentene Aaserud brukte under 
konserten, en munnharmonika. 

Eller «trynorgel», som Harstad 
fra Gjøvik kaller det. 

I godt over en time holdt ban-
det på, og de fikk selvsagt ikke 
lov å gi seg uten ekstranummer. 

Mye bra lokalt
Trioen sørget for en perfekt av-
slutning på kvelden, men tidli-
gere på kvelden hadde publikum 
også fått mye god, lokal musikk. 
Det var Hadeland Jazzforum som 
sto bak arrangementet, der målet 
også var å vise fram lokale kref-
ter. Først ut var Moen Musikk-
forening, som overrasket mange 
med et spenstig og utradisjonelt 
repertoar, som rett i forkant av 
17. mai var helt uten marsjer. 
Musikkorpset viste gode takter, 
og fikk dessuten vist fram flere 
dyktige solister. 

Neste lokale ut, var to unge 
gutter med hver sin gitar. Mag-
nus Sørumsbrenden og Lars 
Ramberg gjorde en god innsats. 
Både hver for seg og sammen. 
De var innom både blues og pop, 
før de avsluttet med ZZ Top.

De siste lokale innslaget sto 
Mette Leira Asprusten for. Jenta 
har, sin unge alder til tross, alle-
rede gjort seg bemerket ved flere 
anledninger her på Hadeland. 
Både gjennom kulturskolen, 
UKM og Fabu. Denne gangen 
hadde hun fått med seg to med-
elever fra musikklinja på Gjøvik 
videregående skole. 

– Vi har skrevet alle låtene 
selv, og håper dere liker dem, sa 
Asprusten. 

Og publikum likte musikken 
svært godt. Trioen hadde noen 
svært gode melodier på repertoa-
ret, og de ble framført med stor 
innlevelse og dyktighet. Asprus-
ten har også en svært vakker 
stemme, som kledde de jazzin-
spirerte låtene veldig godt. 

Alt i alt ble dette en lang og 
hørverdig kveld med jazzklub-
ben, for første gang i Hadeland 
kultursal. Det blir forhåpentligvis 
ikke siste.

Lekende og vakkert
Gisle Børge Styve Trio i storform     Lokale talenter imponerte

POSERTE: Bandet poserte til ære for fotografen.  Fra venstre Helge Harstad, Gisle Børge Styve og Per Willy 
Aaserud.

TALENTER: Lars Ramberg (til venstre) og Magnus Sørumsbrenden  
imponerte både alene og som duo. 

FLOTT STEMME: Mette Leira  
Asprusten gjorde seg bemerket 
med sin vakre røst. 


