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Det ypperste innen lyd og bilde
Luksussal

Torsdag 24.11
Man: 64 85 33 22

Manuell bare i kinoens åpningstid.
Mandag - fredag fra 1500

Lørdag og søndag fra kl 1300

Smurfene 
2D: 16:45
7 år, 1 t. 42 min.

Knerten i knipe
16:40
alle, 1 t. 11 min.

Paranormal Activity 3
21:00
15 år, 1 t. 24 min.

Ole Brumm
16:30
alle, 1 t. 09 min.

Johnny English Reborn
16.45
11 år, 1 t. 41 min.

De tre musketerer 3D
21.00
11 år, 1 t. 50 min.

På eventyr med Tintin: Enhjørnin-
gens hemmelighet
3D: (norsk)18.15
3D original: 19.30
11 år, 1 t. 47 min.

One Day
21.15
11 år, 1 t. 47 min.

Killer Elite
21:20
15 år, 1 t. 56 min.

Varg Veum - I mørket er alle ulver 
grå
18:30, 20.50
15 år, 1 t. 27 min.

Tower Heist
19.00
7 år, 1 t. 46 min.

Ola Froskesnapper 3D
16:15
alle, 1 t. 25 min.

Hodejegerne
19:10
15 år, 1 t. 38 min.

Norgespremiere!
The Twilight Saga
Breaking Dawn part 1
18.00, 20.00 og 20.45
11 år, 1 t. 57 min.

Norgespremiere! 
Blåfjell 2 - Jakten på det magiske 
horn
3D kl 1730
2D kl 1745
Alle,  t. 24 min.

50/50
18:30
11 år, 1 t. 40 min.

F O R E V E R  I S  O N L Y  T H E  B E G I N N I N G

Opplev
Smaalenene

epost: redaksjonen@smaalenene.no

ASKIM: Et av Norges klokes-
te hoder kommer til Senior-
akademiet mandag. Det er
professor Dagfinn Føllesdal,
opprinnelig fra Askim. Han
skal holde foredrag om god
og dårlig argumentasjon i kli-
madebatten. Føllesdal er en

meget ansett fagfilosof både
i Norge og utlandet. Han har
vært professor både ved Uni-
versitetet i Oslo og Standfor
University i USA. Føllesdal har
gitt ut flere bøker, blant an-
net om argumentasjonsteori,
språk og vitenskapsfilosofi.

Dagfinn Føllesdal i Seniorakademiet

Det blir neppe pølser
og gelé. Men garantert
svingende toner når
jazzkafeen feirer sin ett-
årsdag lørdag.

ASKIM: Det er egentlig ingen
vanlig fest. For den hadde de
forrige helg. De sukker litt ved
tanken. Slitsomt. Men moro var
det. For jazzbandet Fritz` Spil-
lerom har holdt sammen i jazz-
kafeen i et år. Og slikt må feires.
Derfor inviterer de alle jazzgla-
de til to timers feiring i kjelle-
ren på Smaalenene Hotel lør-
dag ettermiddag.

Gamle musikere
For ordens skyld må det under-
strekes at verken vokalist Sissel
Kvambe eller musikerne er
gamle. Men en gang var de yng-
re. Og da begynte de å spille.

Noen begynte å synge. Arild
Evenby, for eksempel, har ifølge
Jørn Witzøe, spilt bass i 100 år.
Ikke dårlig, det, siden han bare
er 55 år.

Witzøe selv, har noen flere år
på baken, men får godt skuss-
mål av sine medmusikere. 

– Han er et bevis på at det går
an å lære – selv etter at han har
fylt 50. Selv om han nå bli høy
på pæra, må vi si at han har blitt
svært god det siste året, sier
Evenby og Fritz Hunstad. 

Hunstad skal, ifølge de to an-
dre, være Norges beste på Ham-
mond B3. Det er et orgel fra
1956. I tillegg til å spille i Fritz`
Spillerom, er han medlem av
Ski Storband. Blant annet.

– Slutt å skryte
Men nå får ikke de tre lov til å
skryte mer av hverandre. De må
fortelle hvordan jazzkafeen ble
til. Hvordan bandet ble født. 

For et år siden så altså bandet
Fritz`Spillerom dagens lys på
gamle Øvre Café. Og folk strøm-
met til to timer hver lørdag
ettermiddag for å se og høre
den nyfødtes svingende jazzto-
ner. 

Til slutt ble Jørn Witzøe rent
forskrekket. Gjestene kom tid-
lig og fikk ikke plass. Noen måt-
te gå hjem. Det kunne jo ende
med slåssing og fanteri. Derfor
måtte de flytte. Til kjelleren på
Smaalenene Hotel hvor Witzøe
er sjefen. 

Der stiftet han selskapet
Smaalenene Jazzklubb – hvor
Fritz`Spillerom har fortsatt å
spille to timer hver lørdag etter-
middag. Av og til tropper andre
musikere opp. Noen ganger har
de sågar med seg gjester også.
De flest slipper til på scenen.
Som ettåringer flest er bandet
og jazzkafeen fulle av liv og lyd.
Stikker du innom jubilanten

lørdag ettermiddag, kan du jo
se selv. Og ikke minst høre.

BIRGIT SKOGSTAD
birgit.skogstad@smaalenene.no

970 64 129

Et svingende år 
Ung jazzkafé med voksne musikere jubilerer

OMFORLATELSE, GAMLE ØVRE: Arild Evensen (f.v.), Jørn Witzøe og Fritz Hunstad bøter på sin dårlige samvittighet ved å spille melodien
«Omforlatelse, gamle Øvre«. For det murrer litt i deres musikersjeler etter at de flyttet fra Gamle Øvre Café til i kjelleren på Smaalenene-
Hotel.

FAKTA

■ Sissel Kvambe, vokalist.
■ Fritz Hunstad, hammond-

orgel.
■ Jørn Witzøe, saksofon,

fløyte og klarinett.
■ Arild Evenby, bass.
■ Bjørn Walle, trommer.
■ Jan Sørlie, gitar og fiolin. 

Medlemmer i 
Fritz` Spillerom


