24.07.2015

PRESSEMELDING FRA SILDAJAZZ 2015
Sildajazz kan ønske velkommen til den 29. festivalen i rekken. Vi vil fortsette å fokusere på
festivalens opprinnelige ide om en kvalitetsrettet klubbfestival med gode opplevelser på de
tradisjonelle arenaene. Festivalen har samlet artister med et mål om å gi publikum gode og
varierte konsertopplevelser.

MEZZOFORTE kommer til Sildajazz og spiller under dobbelt konserten med Light
of love fredag 7 august kl. 20:00 Maritim Hall.

Den islandske fusion-musikkgruppen Mezzoforte hadde sitt store gjennombrudd på slutten
av åttitallet. I 2013 var de nominert til Nordisk råds musikkpris. Gjennom en serie utgivelser
plasserte de seg på verdenstoppen blant de orkestre som ga seg i kast med en
musikksjanger som både appellerte til lytterne og til et dansende publikum.
Gruppen har, som de fleste band som holder seg levende over mange år, hatt en del
utskiftinger i mannskapet under veis. Likevel har de klart å opprettholde sin aktualitet også
for nye publikumsgrupper basert rett og slett på sin kompromissløse dyktighet. Bandet består
i dag av: Eythor Gunnarsson keyboard, Johann Asmundsson bass, Gulli Beim trommer,
Bruno Muller gitar, Sebastian Stundnitsky trompet og Jonas Wall saksofon.
MEZZOFORTE stiller med et knallsterkt 6-manns lag på scenen, og vil sammen med LIGHT
OF LOVE lage en festkveld i Maritim Hall.

MEZZOFORTE kommer inn som en sterk erstatter for Ole Edvard Antonsens TOUR DE
FORCE som måtte melde forfall.

Sildajazz mottok torsdag en uttalelse fra managementet til Ole Edvard Antonsen, Stageway
Talent:
«Det er med største beklagelse vi må melde at det blir endringen i konsertene med Ole
Edvard Antonsen «Tour DeForce Revisited» i Elverum 6. august og Haugesund 7. august
dessverre må avlyses. Dette på grunn av et benbrudd med komplikasjoner og påfølgende
sykehusopphold. Ole Edvard og bandet er svært lei seg for det inntrufne. De hadde alle sett
fram til å spille disse konsertene for publikum i Elverum og Haugesund. Vi håper muligheten
kommer tilbake på et senere tidspunkt.»
Med vennlig hilsen Ole Edvard Antonsen, Tour DeForce Band og Stageway Talent



Allerede kjøpte billetter til konserten med Tour De force og Light of Love kan
fortsatt benyttes.

Av andre artister som kommer til årets Sildajazz, kan nevnes Grammy-vinner Gregory
Porter (US) som holder åpningskonserten onsdag 5.august kl.19:00 i Maritim Hall. Den
prisbelønte bluesgitaristen Knut Reiersrud & Billie Van , Heine Totland og Haugaland
Storband, Nils Økland Band, Hamilton De Holonda Trio (BR) , Svein Olav Herstad Trio,
Shannon Powell&his Norwegian Jazz Quintet, Eliane Elias (US/BR) , Lido&Kork, Frode
Alnæs Trio m.fl.
Linker : Mezzoforte | Facebook

Sildajazzen arrangeres i perioden 5.-9 august 2015
Vi ønsker velkommen til fem svingende dager i Sildabyen Haugesund.
Billetter: www.sildajazz.no/ticketco.no
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