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I et fri mi nutt på Bank ga ta ung doms sko le.  
En ung gutt sit ter ved et sli tent pia no i mu sikk rom met. Han le ker seg med  

tan gen te ne og spil ler «Child In Time» av Deep Purp le i A- moll. Sta dig fle re ele ver  
lar seg til trek ke av de tøff e to ne ne som gjal ler i veg ge ne.  

Der og da får Jan Gun nar Hoff en vik tig åpen ba ring.

Jazz pro fes so ren 
– stor stilt fei ring med pla te ut gi vel se og ju bi le ums kon sert

re por ta sje
 - DET var et minneverdig øyeblikk, det 
der. Jeg hadde tatt klassiske pianotimer i 
flere år, men jeg hadde aldri sett for meg 
at jeg skulle bli noen stor verdensbe-
rømt klassisk pianist. Jeg var begynt å 
oppdage progrock og etter hvert Deep 
Purple. Jeg satt ved pianoet og lekte 
med Jon Lords flotte riff på Child In 
Time. Jeg merket ikke alle som etter 
hvert fulgte med inne i musikkrommet, 
og i gangen på utsiden. Da slo det meg 
plutselig altså, fanken Hoff, kanskje kan 
det bli noe av denne musikken likevel?

Selv om han hadde hatt klassisk opp-

læring i flere år allerede, hadde han aldri 
sett for seg noen framtid for egen del i 
den sjangeren.

– Jeg kommer fra en ganske musikalsk 
familie. Jeg begynte tidlig å ta pianoti-
mer, men det var mest for å lære meg 
det grunnleggende. Da var klassisk mu-
sikk den vanlige måten å starte, forkla-
rer han. Og mye av det tekniske og 
klangmessige på klaver som jeg besitter, 
skylder jeg den opplæringen, mener 
Hoff.

DET HAR skjedd ufattelig mye i profes-
sor Hoffs verden siden de yngre dagene 
som elev ved Bankgata ungdomsskole i 
Bodø. Han er gråere i håret, men leken-
heten, kreativiteten og skaperkraften er 
sterkere enn noen gang.

- LIVET er en kombinasjon av planleg-
ging og tilfeldigheter. Jeg studerte i 
Trondheim og var der noen år. Så døde 
pappa i 1989 og mamma i 1990. Søskne-
ne mine hadde allerede forlatt Bodø. 
Spørsmålet som dukket opp var om jeg 
skulle gjøre det samme. Det ble til at jeg 
overtok barndomshjemmet og ble væ-
rende i hjembyen.

Han anser Bodø som hjembyen, selv 
om foreldrene i sin tid tok steget og for-
lot sitt kjære Rødøy til fordel for storby-
en og Bodø.

Det var et levende musikkmiljø i Bodø 
på 70-tallet, og Jan Gunnar Hoff fikk 
raskt ry på seg for å traktere tangentene 
på en bra måte. Dermed fikk han flere 
tilbud om å begynne i band. Det gikk 
mest i progrock i starten.

- JEG kom med i mitt første band allere-
de i 1974. Det var Odd «Bolla» Ellingsen 
som var initiativtakeren, minnes 
60-åringen.

Tanken om å gjøre karriere med base i 
Oslo, eller ute den store verden, har 
streifet ham fra tid til annen. Til tross for 
dette har han forblitt trofast til Bodø, og 
60-åringen må sies å ha klart seg meget 
bra karrieremessig likevel.

- JEG kunne stukket til Los Angeles eller 
andre steder. Målet mitt som musiker 
har alltid vært å maxe ut mitt eget po-
tensial. Jeg er langt fra noen perfekt mu-
siker. Jeg blir egentlig aldri bra nok. For 
meg handler det derfor om å få ut mest 
mulig av det jeg har i meg.

1 STEINWAY & SONS: Hjemme i Professor Schyttes gate 14 b har professoren rigget 
seg til med eget musikkrom. Der kan han slå seg på sin vaskeekte Steinway & Sons, samt 
en rekke andre leketøy som Mini Moog, Oberheim og Virus.
2 TRE UTGIVELSER: Jan Gunnar Hoff er produktiv som få. Bare i løpet av 2018 kan han 
vise til tre utgivelser på cd og vinyl.
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I ÅRENE 1984 og 1985 
bodde han i Oslo. Der lev-

de Hoff ut litt av spenningen musikalsk 
sett i en større setting enn i hjembyen.

– Det var et veldig levende miljø for 

jazz i Oslo på den tiden. Jeg ble kjent 
med Ole Giørtz og fikk gjennom ham 
skaffet meg masse frilansjobber på for-
skjellige klubber, forteller han og påpe-
ker:

– Men, ser du på Oslo i dag og sam-
menligner med den gang, så er det knapt 
klubber igjen. Det er mulig å spille litt på 
Herr Nilsen, men ikke så mye mer. Det 
forteller meg at det kanskje var like greit 

å satse med base i Bodø.
Han har fått oppleve mye i løpet av 

karrieren. Høydepunktene er mange. Et 
artig øyeblikk i så måte var en spillejobb 
på Molde Jazzfestival i 2001.

 ■ Født 22.10.1958 i Bodø.
 ■ Hadde klassisk pianoundervisning fra 10-årsalderen.
 ■ Fikk på ungdomsskolen interesse for progrock-grupper 
som ELP, Pink Floyd og FOCUS, og begynte å spille i 
band ca 1974.

 ■ Debuterte på Ad Lib Jazzklubb i 1976 og spilte året 
etter i en lokal trio på Ad Lib med den internasjonalt 
kjente trommeslageren Jon Christensen.

 ■ Aktiv som freelancemusiker fra 1978 bosatt i Bodø, 
Bergen, Oslo og Trondheim.

 ■ Tok formell musikkutdanning på Bodø lærerhøgskole, 
NTNU og NMH.

 ■ Har vært distriktsmusiker i Bodø og Sørfold og 

landsdelsmusiker i Nord-Norge.
 ■ Gjorde debutkonsert under Harstad FINN 1992 med 
egne komposisjoner.

 ■ Ga ut debutplaten Syklus på den nasjonale labelen 
Odin Records i 1993.

 ■ Etablerte eget band Jan Gunnar Hoff Group som bl.a 
spilte på Vossajazz i 1995, på London Jazzfestival og 
Moldejazz 1996 og med gitarstjernen Pat Metheny på 
Moldejazz 2001.

 ■ Var ansatt som lærer/lektor på Bodø videregående 
skole MDD 1995-2005.

 ■ Spilte duett med verdensstjernen Chick Corea på 
Harstad FINN 1995.

 ■ Fikk Stubøprisen 1997 for sin innsats for nordnorsk 
jazz.

 ■ Har skrevet 250 verk og fikk Edvardpris fra TONO for 
jazzmessen Meditatus i 2004.

 ■ Skrev Tingingsverket (hovedverket) til Vossajazz i 
2005.

 ■ Var musikalsk ansvarlig i The Groove Valley jazzcamp i 
Beiarn 2005-2009.

 ■ Har undervist på Norsk Jazzforums nasjonale 
jazzkurs1993, 1994, 2018.

 ■ Framførte bestillingsverket Magma med gitarlegenden 
Mike Stern på Musikkfestuka 2006 og har turnert med 
Stern i Norge, Ukraina og Estland 2007 - 2018.

jan gunnar hoff
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FESTIVALSJEF I Molde den gang, Thor-
stein Granly, lurte på om Hoff og bandet 
kunne ta med en gjesteartist i løpet av 
konserten de selv var booket til å spille.– 
Jeg var jo litt skep tisk til spørs må let. 

Skul le vi lik som ta med en «ran dom» fyr 
på kon sert i Molde? Men, si den Mol de-
jazz spur te, svar te jeg selv føl ge lig ja. 
Dog, un der en viss tvil, og ikke minst litt 
skep sis. Et ter hvert spur te jeg hva den ne 

gjes te ar tis ten het?
– Han he ter Pat Metheny, svar te fes ti-

val sje fen.
– Så pass tenk te jeg da, min nes Hoff. 

DET VIS TE seg se ne re at ikke ukjen te 
Jan Ole Ot næs satt i pro gram ko mi te en 
for Mol de jazz og had de fore slått et sam-
ar beid mel lom Metheny 
og Hoffs band. Su per gi ta-

jan gunnar hoff
 ■ Fikk Nordlysprisen 2006.
 ■ Spilte duo med portugisiske Maria Joao i Norge og 
Frankrike 2006-2008.

 ■ Ansatt som professor i rytmisk musikk/jazz på UiA 
Agder og UiT Tromsø i 2008.

 ■ Turnérte i Norden, USA og Peru med Alex Acuna og 
Per Mathisen 2008-2011.

 ■ Initierte Bodø Jazz Open høsten 2010 og har vært 
festivalsjef siden 2011.

 ■ Var arrangør, pianist og musikalsk leder på 
innspillingen Quiet Winter Night, som    ble nominert 
til US Grammy Awards 2012.

 ■ Fikk Buddy-prisen, norsk jazz sin høyeste utmerkelse 
i 2013.

 ■ Nominert til Spellemannpris for albumet Fly North i 
2014.

 ■ Fikk status som Steinway & Sons Artist i 2014. 
 ■ Var Ingmar Bergman-stipendiat i Bergmans hjem på 
Fårö i 2014.

 ■ Har gitt ut flere solo piano- album på labelen 2L og 
turnert solo i Japan 2014-2016.

 ■ Har spilt med musikere og artister som Pat Metheny, 
Mathias Eick, Arild Andersen, Marilyn Mazur, Audun 
Kleive, Jan Akkerman, Halvdan Sivertsen, Jørn Hoel, 
Jan Eggum, Terje Nilsen, Finn Sletten, ASA, Tore 
Johansen, Unni Wilhelmsen, Marianne Beate Kielland.

 ■ Har spilt konserter i Los Angeles, New York, Lima, 
London, Paris, Zagreb, Moskva, Kiev, Stockholm, 

Istanbul, Havana, Riga, Vilnius, Tokyo, København m.fl.
 ■ Har siden 1993 gitt ut 19 plater som artist og/eller co-
leader og har også medvirket på mange plateutgivelser 
med andre artister innenfor jazz, pop, viser.

 ■ I 2018 har Hoff gitt ut Polarity med Hoff Ensemble 
(Hoff, Audun Kleive, Anders Jormin) og Barxeta II med 
Horacio Hernandez og Per Mathisen. 18.november  
slippes albumet Jan Gunnar Hoff Group feat. Mike 
Stern.

 ■ Spiller jubileumskonsert på Sinus 24.november med 
Jan Gunnar Hoff trio.

 ■ Gjør konserten Stille Lys med Terje Nilsen i Stormen 
16.desember.

1 SENTRUM: Jan Gunnar Hoff stortrives i huset sitt som ligger midt i hjertet av Bodø 
sentrum. Der nyter han roen og atmosfæren, samtidig som han til stadighet pønsker ut 
noe prosjekter å realisere.
2 FOTBALL: 60-åringen er lidenskapelig opptatt av fotball. I løpet av en musikalsk 
samtale med Jan Gunnar trekkes det ofte fram paralleller mellom det å spille en 
fotballkamp og det å spille en konsert.
3 MAKSPOTENSIAL: Jan Gunnar Hoff ønsker å ta ut maksimalt av potensialet med sitt 
eget talent, i en sjanger man ifølge Hoff aldri blir utlært. Da handler det om å ha god kjemi 
med eget instrument.
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ris ten ga føl gen de til ba ke-
mel ding på den ne ide en 

med kon klu sjo nen: «- I real ly liked the 
Jan Gun nar Hoff- stuff.» Der med ble 
kon ser ten en rea li tet og høs tet da også 
strå len de om ta ler i riks me dia i et ter-
kant. 

– Sli ke opp le vel ser tar man med seg. 
Det er man ge opp tu rer og ned tu rer i 
den ne bran sjen. Da hand ler det om å 
gle de seg over ting som det te, smi ler 
Hoff for kla ren de.

JAN GUN NAR Hoff har fått mye ros i lø-
pet av kar rie ren, både na sjo nalt og in ter-
na sjo nalt. Han nø ler ikke med å dele ut 
ver ba le ro ser selv også. På fer den mot 
sine før s te 60 år, så er det klart at en mer 
mo den og re flek te ren de ut ga ve av jazz-
pro fes so ren tid vis har gjort seg noen 
tan ker om både det ene og det and re. 
Ikke minst når det gjel der by ens mest 
kjen te mu si kals ke ak tør, Halv dan Si-
vertsen.

– DET Halv dan har fått til er fan tas tisk. 
Han har blitt al le manns eie i Norge. Men, 
når jeg ten ker på Halv dan, så er det en 
helt an nen ting jeg vil trek ke fram. Han 
har vært en utro lig vik tig skik kel se for 
svært man ge fri lans mu si ke re i den ne 
byen. Han har i alle år vært svært flink til 

å set te sam men sitt band med mu si ke re 
fra Bodø. Jeg var selv med i ban det hans 
en pe ri ode. Det var en svært læ re rik tid. 
Det var også Halv dan som et ter hvert ga 
meg et spark i ræva og sa at jeg nå var 
blitt så bra at jeg måt te sy sam men mitt 
eget pro sjekt in nen for jazz sjan ge ren, 
på pe ker Hoff.

Blant de man ge mu si ker ne fra Bo døs 
mu sikk mil jø som har fått spille i ban det 
til Halv dan ram ser jazz pro fes so ren opp 
Henning Grav rok, Geir Sørensen, Rune 
Mathisen, Ei nar Thor bjørn sen og Bør ge 
Petersen-Øver leir.

– Halv dan had de ikke trengt å sat se lo-
kalt. Han kun ne hen tet de han ville. I 
ste det har han i alle år sver get til lo ka le 
mu si ke re fra Bodø og Nordland. Det står 
det me get stor re spekt av, på pe ker Hoff.

DEN 60 år gam le ut ga ven av Jan Gun nar 
Hoff er in gen prototyp på en inn ad vendt 
og sær jazz guru. Troll man nen bak tan-
gen te ne er mer le ken enn noen gang. 
Han bob ler over av en ga sje ment og glød. 
Pro sjek te ne er man ge, og de fles te av 
dem blir det noe kon kret av.

– Jeg er jo så hel dig å få jobbe med den 
nye ge ne ra sjo nen nors ke jazz mu si ke re. 
Job ben ved uni ver si te te ne i Kris tian-
sand og Tromsø er svært gi ven de. Kon-
tak ten med mine ele ver hol der meg på 

tå hev. Jeg må være på skjerpet for å 
hen ge med ung dom men, for kla rer han 
med et bredt smil og fort set ter:

– Jeg skal sko le re dem i fa get jazz, og 
sør ge for at de får med seg det de skal. 
Sam ti dig får jeg hele ti den med meg 
spen nen de im pul ser til ba ke fra dem. 
Det te er en vinn-vinn-si tua sjon for meg.

DET SIER seg nes ten selv at det te er en 
gan ske så for nuf tig til nær ming både til 
jobb og sin egen kar rie re som pro fe sjo-
nell jazz mu si ker. Nye navn på vår mu si-
kals ke stjer ne him mel be står av blant 
an net Emi lie Nicolas og Highasakite. 
Fel les for dem er at de har stu dert nett-
opp jazz på vei en med å for me mu sik-
ken som har gjort dem kjent i dag.

– JAZZ hand ler også om å ska pe sin egen 
iden ti tet med mu sik ken. Et an net band i 
så måte er Jaga Jazzist, som i sin tid 
skap te nes ten sin egen sjan ger. Også fle-
re i den gjen gen har tatt sin mu si kals ke 
ut dan ning på jazz lin je ne, for tel ler pro-
fes so ren en tu si as tisk.

Når det gjel der Hoff selv, så har han si-
den opp star ten med Jan Gun nar Hoff 
Group i 1993 hele ti den jak tet på sin egen 
sound. Et el ler an net kjen ne mer ke in-
nen en så pass vid sjan ger som det jazz 
og jazz rock faktisk er. 

– For meg hand ler det om å skrive best 
mu lig lå ter, sier han.

– Hva vil det i ditt hode si å ska pe en 
god låt?

– Lå ten bør ha au to ri tet og power, selv 
om det er en ro lig låt. Jeg li ker å veks le 
mel lom det me lo di ø se, ro li ge og det hef-
ti ge, eks plo si ve. En god låt må også ha et 
su gen de beat og groove, og den bør 
fram fø res av et godt band, for kla rer han.

IFØL GE HOFF kan in gen «fake» seg til 
jazz. I en sam ta le med jazz pro fes so ren, 
som av alle ting i ver den, er li den ska pe-
lig opp tatt av fot ball, trek ker han sta dig 
pa ral lel ler mel lom fot ball og jazz:

– Når vi snak ker om kon ser ter, så er 
det sto re lik hets trekk. Glimt spil ler for 
eks em pel 4-3-3. For at sy ste met skal 
fun ge re op ti malt bør en spil ler fra tid til 
an nen bry te ut av sy ste met for å ska pe 
et over ras ken de ele ment for mot stan de-
ren. Det hand ler om å gjø re det te på rett 
sted til rett tid. Det er da det er van ske lig 
å for sva re seg mot det som kom mer, på-
pe ker Hoff og fort set ter:

– PÅ sam me måte er det med en kon sert. 
Vi har en sett li ste og en plan for hva vi 
øns ker. Så hand ler det om å framføre lå-
te ne litt for skjel lig fra gang til gang. Og 
det er det jeg me ner med gode lå ter og et 

1
1 GODE VENNER: Jan Gunnar Hoff og Mike Stern har samarbeidet tidligere. Her fra en konsert sammen under Bodø Jazz Open i 2016. Om svært kort tid slippes Jan Gunnar Hoff 
Group featuring  Mike Stern på cd og vinyl.  FOTO: HENRIK DVERGSDAL

2 DEBUT: En ung og hårfager Jan Gunnar Hoff på sin første konsert i regi av Ad Lib Jazzklubb med Bjørn Jensen på trommer og nabo Jens Hasselberg på bass. Jensen hadde etter hvert 
stor suksess med Dance With a Stranger. FOTO: INGAR STORFJELL
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UNGE I dag reiser i gjennomsnitt mer 
enn før. Dette er en utrolig flott ting, vi 
lærer veldig mye og opplever nye ting. 
For eksempel om nye kulturer og natur. 
Jeg personlig mener det er viktig å opp-
leve slike ting i ung alder. Du vokser og 
blir mer belyst om tingene rundt deg. 
Familien min tar meg med til et nytt 
land hvert år vi får tid. Dette har formet 
meg som person. 

REISENE HAR for eksempel skapt en 
hjemlengsel til land jeg bare har besøkt 
bare én gang. Vi drar også gjerne til land 
som ikke er så normale, for oss såkalte 
turister. Kanskje har dette gitt meg et 
annet perspektiv på verden mange an-
dre på min alder ikke har. Vietnam var 
det første landet jeg fikk oppleve på en 
av disse familieturene, om jeg ser bort i 
fra en tur til Hellas da jeg var liten. Hel-
las føler jeg liksom er okkupert av oss 
turister fra Skandinavia og andre vestli-
ge land, slik som mange storbyer er det. 

I VIETNAM var det både likt og ulikt; 
menneskene og naturen var noe helt for 
seg selv. På en måte følte jeg meg også 
da som en vestlig okkupant da jeg opp-
levde de fattigste strøkene i Vietnam. 
Som liten forsto jeg mens jeg vandret 
gjennom disse strøkene at viktigere ting 
enn dyre biler, kjøpesenter og mobiler 
fantes. Her gjaldt det om å kjenne hver-
andre, sette pris på ting. Omsorgen dis-
se personene har, selv for totalt frem-
mede, var overveldende. Vi ble tatt 
imot med store hjerter, selv om de vis-
ste at vi hadde ting de bare kunne drøm-
me om. 

OG LA meg ikke glemme naturen! Å 
kunne vandre på de milelange strende-
ne, med krystallblått hav. Å seile gjen-
nom øyene i Ha Long Bay, det kan ikke 
beskrives. Det må oppleves. Året etter 
fikk jeg oppleve kontrastene til dette i 
de høyteknologiske landene Sør-Korea 
og Japan. Men jeg vil aldri glemme Viet-
nam. Jeg er veldig takknemlig for tinge-
ne jeg har opplevd, og håper det er noe 
alle får mulighet til en gang i livet. Noe 
jeg også tror er viktig er å reise alene. 

DETTE KAN være terapeutisk og også 
viktig for å finne seg selv. Jeg håper selv 
på å dra ut på en lang reise, prøve å be-
søke så mange land som mulig. Kanskje 
de som er litt mer uvanlig å reise til, 
kanskje til og med litt risikable. 

EN NY form for spenning.
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godt groove. Har man det i bånn, er det 
mu lig for hver og en i ban det å ta lå te ne 
til en ny di men sjon. Plut se lig bry ter en 
av oss med det vi all tid har gjort. Da må 
vi and re hen ge med på le ken og føl ge 
opp. Det er det te som kal les sam spill og 
over ras kel se. Ak ku rat som i fot ball. 
For hå pent lig vis kom mer alt det te pub-
li kum til gode i lø pet av en kon sert.

For å for ster ke yt ter li ge re hva han 
me ner, trek ker ju bi lan ten fram et si tat 
fra gi tar ge ni et Jeff Beck:

– «HVIS jeg ikke bry ter reg le ne ti gan-
ger i lø pet av en låt, så gjør jeg ikke job-
ben min or dent lig». 

– Der er jeg helt enig. Man må gjø re 
noe over ras ken de fra sce nen. Sånn er 
det i fot ball også. Man skal ha et sy stem 
og en ram me å for hol de seg til, men må 
være flek si bel nok til å bry te ut av sy-
ste met når si tua sjo nen til si er at det vil 
være det beste, for kla rer han me get en-
tu si as tisk, for å si det for sik tig.

60-ÅR IN GEN HAR al le re de vært inne 
på det med hvor til fel dig li vet egent lig 
er. Det var kan skje litt til fel dig at det 
var nett opp jazz mu si ker han til slutt 
end te opp med å bli.

Høs ten 1976 had de den unge pia nis-
ten fra Bodø tatt tu ren til et jazz se mi-

nar i Mo sjø en. Der traff han jazz nes to-
ren Tor grim Sol lid. Sist nevn te spur te 
hva den unge bodø mu si ke ren så for seg 
sjan ger mes sig for egen del?

– JEG var mye inne på Ke til Bjørnstad 
på den ti den og spil te en låt av Bjørn-
stad på se mi na ret. Det var egent lig den 
type mu sikk jeg ville spille, og svar te 
nett opp det.

«- Du vet vel at Ke til Bjørnstad ikke er 
en full be fa ren jazz mu si ker», sa Sol lid, 
og men te vel at det ikke var så mye å 
hen te fra Bjørnstad i for hold til å få 
mere kunn skap om im pro vi sa sjon.

«Kan skje jeg ikke øns ker å bli jazz-
mu si ker», svar te jeg da.

«Nei det kan du jo si», svar te Sol lid 
let te re la ko nisk. 

Uan sett, Hoff had de al le re de be gynt 
å eks pe ri men te re med mu sik ken sin på 
den ti den. Han var in tro du sert for jaz-
zen og skjøn te at han måt te lære seg en 
hel mas se om det te. Si den har han på 
man ge måter vært der. Selv om han i 
star ten av sin pro fe sjo nel le kar rie re 
spil te i ban det til folk som Halv dan Si-
vertsen, Jørn Hoel og and re.

SEL VE 60-ÅRS FEI RIN GEN gjor de han 
unna med fa mi li en for noen uker si den 
i godt vær på den frans ke ri vie ra. Nå 

fort set ter fes ten på hjem me ba ne i 
Bodø.

Sam men med krem mu si ker ne Per 
Mathisen og Au dun Klei ve har Jan Gun-
nar Hoff en ry ken de fersk ut gi vel se på 
gang sam men med in gen rin ge re enn 
Mike Stern. Det te al bu met slip pes 18. 
no vem ber.

Lør dag 24. no vem ber skal 60-år in-
gen hyl les med egen kon sert på Si nus i 
regi sine ven ner i Ad Lib Jazz klubb. Her 
med vir ker Au dun Klei ve og Anders Jor-
min i til legg til lo ka le mu si ke re.

– Jeg gle der meg vel dig. Jeg er stolt 
over ny skiva som snart slip pes. Det er 
all tid litt skrekk blan det fryd når man 
har noe nytt på gang. Jeg øns ker jo at 
folk skal like det vi gjør, smi ler Hoff og 
av run der:

– Kon ser ten på Si nus er jo en stor ære 
å være en del av. Jeg er spent, og jeg er 
klar.

OG HAN gir seg ikke med det te. I de-
sem ber holder han hoff med en rek ke 
kon ser ter med Stil le Lys-kon sep tet på 
plakaten. Da med le gen den Ter je Nil-
sen som gjest un der kon ser ten i Bodø.

TEKST: FRED DY TORESEN 
FOTO: TOM MEL BY OG AR KIV

3 STJERNELAG: På Sjøhuskroa i 1982 spilte Jan Gunnar Hoff i Hoffensemblet sammen med Arild Andersen på bass, Finn Sletten på 
trommer og Nils Petter Molvær på trompet. FOTO: PRIVAT

4 JAMSESSION: Jan Gunnar Hoff i dyp konsentrasjon under en jamsession i Sparebankens lokaler i 1975. FOTO: INGAR STORFJELL

5 KONTAKT: Hoff fikk nærkontakt med fotografen under samme jam i 1975. FOTO: INGAR STORFJELL


