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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.

Jazzprofessoren

– storstilt feiring med plateutgivelse og jubileumskonsert
I et friminutt på Bankgata ungdomsskole.
En ung gutt sitter ved et slitent piano i musikkrommet. Han leker seg med
tangentene og spiller «Child In Time» av Deep Purple i A- moll. Stadig flere elever
lar seg tiltrekke av de tøﬀe tonene som gjaller i veggene.
Der og da får Jan Gunnar Hoﬀ en viktig åpenbaring.

repor tasje
- 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 verdensberømt 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 pianotimer, men det var mest for å lære meg
det grunnleggende. Da var klassisk musikk den vanlige måten å starte, forklarer 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 professor Hoffs verden siden de yngre dagene
som elev ved Bankgata ungdomsskole i
Bodø. Han er gråere i håret, men lekenheten, kreativiteten og skaperkraften er
sterkere enn noen gang.

- LIVET er en kombinasjon av planlegging og tilfeldigheter. Jeg studerte i
Trondheim og var der noen år. Så døde
pappa i 1989 og mamma i 1990. Søsknene 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 værende i hjembyen.
Han anser Bodø som hjembyen, selv
om foreldrene i sin tid tok steget og forlot sitt kjære Rødøy til fordel for storbyen 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 allerede 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 potensial. Jeg er langt fra noen perfekt musiker. Jeg blir egentlig aldri bra nok. For
meg handler det derfor om å få ut mest
mulig av det jeg har i meg.
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I ÅRENE 1984 og 1985
bodde han i Oslo. Der levde 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 forskjellige klubber, forteller han og påpeker:

jan gunnar hoff

■ 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

– Men, ser du på Oslo i dag og sammenligner 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

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.

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.

■ 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.
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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.

3
2

3
FESTIVALSJEF I Molde den gang, Thorstein 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 skeptisk til spørsmålet.

Skulle vi liksom ta med en «random» fyr
på konsert i Molde? Men, siden Moldejazz spurte, svarte jeg selvfølgelig ja.
Dog, under en viss tvil, og ikke minst litt
skepsis. Etter hvert spurte jeg hva denne

■ 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.

gjesteartisten het?
– Han heter Pat Metheny, svarte festivalsjefen.
– Såpass tenkte jeg da, minnes Hoff.

■ 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,

DET VISTE seg senere at ikke ukjente
Jan Ole Otnæs satt i programkomiteen
for Moldejazz og hadde foreslått et samarbeid mellom Metheny
og Hoffs band. Supergita-

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.
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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.

risten ga følgende tilbakemelding på denne ideen
med konklusjonen: «- I really liked the
Jan Gunnar Hoff- stuff.» Dermed ble
konserten en realitet og høstet da også
strålende omtaler i riksmedia i etterkant.
– Slike opplevelser tar man med seg.
Det er mange oppturer og nedturer i
denne bransjen. Da handler det om å
glede seg over ting som dette, smiler
Hoff forklarende.
JAN GUN NAR Hoff har fått mye ros i løpet av karrieren, både nasjonalt og internasjonalt. Han nøler ikke med å dele ut
verbale roser selv også. På ferden mot
sine første 60 år, så er det klart at en mer
moden og reflekterende utgave av jazzprofessoren tidvis har gjort seg noen
tanker om både det ene og det andre.
Ikke minst når det gjelder byens mest
kjente musikalske aktør, Halvdan Sivertsen.
– DET Halvdan har fått til er fantastisk.
Han har blitt allemannseie i Norge. Men,
når jeg tenker på Halvdan, så er det en
helt annen ting jeg vil trekke fram. Han
har vært en utrolig viktig skikkelse for
svært mange frilansmusikere i denne
byen. Han har i alle år vært svært flink til

FOTO: INGAR STORFJELL

å sette sammen sitt band med musikere
fra Bodø. Jeg var selv med i bandet hans
en periode. Det var en svært lærerik tid.
Det var også Halvdan som etter hvert ga
meg et spark i ræva og sa at jeg nå var
blitt så bra at jeg måtte sy sammen mitt
eget prosjekt innenfor jazzsjangeren,
påpeker Hoff.
Blant de mange musikerne fra Bodøs
musikkmiljø som har fått spille i bandet
til Halvdan ramser jazzprofessoren opp
Henning Gravrok, Geir Sørensen, Rune
Mathisen, Einar Thorbjørnsen og Børge
Petersen-Øverleir.
– Halvdan hadde ikke trengt å satse lokalt. Han kunne hentet de han ville. I
stedet har han i alle år sverget til lokale
musikere fra Bodø og Nordland. Det står
det meget stor respekt av, påpeker Hoff.
DEN 60 år gamle utgaven av Jan Gunnar
Hoff er ingen prototyp på en innadvendt
og sær jazzguru. Trollmannen bak tangentene er mer leken enn noen gang.
Han bobler over av engasjement og glød.
Prosjektene er mange, og de fleste av
dem blir det noe konkret av.
– Jeg er jo så heldig å få jobbe med den
nye generasjonen norske jazzmusikere.
Jobben ved universitetene i Kristiansand og Tromsø er svært givende. Kontakten med mine elever holder meg på

tå hev. Jeg må være på skjerpet for å
henge med ungdommen, forklarer han
med et bredt smil og fortsetter:
– Jeg skal skolere dem i faget jazz, og
sørge for at de får med seg det de skal.
Samtidig får jeg hele tiden med meg
spennende impulser tilbake fra dem.
Dette er en vinn-vinn-situasjon for meg.
DET SIER seg nesten selv at dette er en
ganske så fornuftig tilnærming både til
jobb og sin egen karriere som profesjonell jazzmusiker. Nye navn på vår musikalske stjernehimmel består av blant
annet Emilie Nicolas og Highasakite.
Felles for dem er at de har studert nettopp jazz på veien med å forme musikken som har gjort dem kjent i dag.
– JAZZ handler også om å skape sin egen
identitet med musikken. Et annet band i
så måte er Jaga Jazzist, som i sin tid
skapte nesten sin egen sjanger. Også flere i den gjengen har tatt sin musikalske
utdanning på jazzlinjene, forteller professoren entusiastisk.
Når det gjelder Hoff selv, så har han siden oppstarten med Jan Gunnar Hoff
Group i 1993 hele tiden jaktet på sin egen
sound. Et eller annet kjennemerke innen en såpass vid sjanger som det jazz
og jazzrock faktisk er.

– For meg handler det om å skrive best
mulig låter, sier han.
– Hva vil det i ditt hode si å skape en
god låt?
– Låten bør ha autoritet og power, selv
om det er en rolig låt. Jeg liker å veksle
mellom det melodiøse, rolige og det heftige, eksplosive. En god låt må også ha et
sugende beat og groove, og den bør
framføres av et godt band, forklarer han.
IFØLGE HOFF kan ingen «fake» seg til
jazz. I en samtale med jazzprofessoren,
som av alle ting i verden, er lidenskapelig opptatt av fotball, trekker han stadig
paralleller mellom fotball og jazz:
– Når vi snakker om konserter, så er
det store likhetstrekk. Glimt spiller for
eksempel 4-3-3. For at systemet skal
fungere optimalt bør en spiller fra tid til
annen bryte ut av systemet for å skape
et overraskende element for motstanderen. Det handler om å gjøre dette på rett
sted til rett tid. Det er da det er vanskelig
å forsvare seg mot det som kommer, påpeker Hoff og fortsetter:
– PÅ samme måte er det med en konsert.
Vi har en settliste og en plan for hva vi
ønsker. Så handler det om å framføre låtene litt forskjellig fra gang til gang. Og
det er det jeg mener med gode låter og et
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Globetrotter
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 oppleve 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 andre 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. Hellas føler jeg liksom er okkupert av oss
turister fra Skandinavia og andre vestlige 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 opplevde 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 hverandre, sette pris på ting. Omsorgen disse personene har, selv for totalt fremmede, var overveldende. Vi ble tatt
imot med store hjerter, selv om de visste at vi hadde ting de bare kunne drømme om.

3 STJERNELAG: På Sjøhuskroa i 1982 spilte Jan Gunnar Hoﬀ i Hoﬀensemblet sammen med Arild Andersen på bass, Finn Sletten på
FOTO: PRIVAT
trommer og Nils Petter Molvær på trompet.
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
godt groove. Har man det i bånn, er det
mulig for hver og en i bandet å ta låtene
til en ny dimensjon. Plutselig bryter en
av oss med det vi alltid har gjort. Da må
vi andre henge med på leken og følge
opp. Det er dette som kalles samspill og
overraskelse. Akkurat som i fotball.
Forhåpentligvis kommer alt dette publikum til gode i løpet av en konsert.
For å forsterke ytterligere hva han
mener, trekker jubilanten fram et sitat
fra gitargeniet Jeff Beck:
– «HVIS jeg ikke bryter reglene ti ganger i løpet av en låt, så gjør jeg ikke jobben min ordentlig».
– Der er jeg helt enig. Man må gjøre
noe overraskende fra scenen. Sånn er
det i fotball også. Man skal ha et system
og en ramme å forholde seg til, men må
være fleksibel nok til å bryte ut av systemet når situasjonen tilsier at det vil
være det beste, forklarer han meget entusiastisk, for å si det forsiktig.
60-ÅR IN GEN HAR allerede vært inne
på det med hvor tilfeldig livet egentlig
er. Det var kanskje litt tilfeldig at det
var nettopp jazzmusiker han til slutt
endte opp med å bli.
Høsten 1976 hadde den unge pianisten fra Bodø tatt turen til et jazzsemi-

nar i Mosjøen. Der traff han jazznestoren Torgrim Sollid. Sistnevnte spurte
hva den unge bodømusikeren så for seg
sjangermessig for egen del?
– JEG var mye inne på Ketil Bjørnstad
på den tiden og spilte en låt av Bjørnstad på seminaret. Det var egentlig den
type musikk jeg ville spille, og svarte
nettopp det.
«- Du vet vel at Ketil Bjørnstad ikke er
en fullbefaren jazzmusiker», sa Sollid,
og mente vel at det ikke var så mye å
hente fra Bjørnstad i forhold til å få
mere kunnskap om improvisasjon.
«Kanskje jeg ikke ønsker å bli jazzmusiker», svarte jeg da.
«Nei det kan du jo si», svarte Sollid
lettere lakonisk.
Uansett, Hoff hadde allerede begynt
å eksperimentere med musikken sin på
den tiden. Han var introdusert for jazzen og skjønte at han måtte lære seg en
hel masse om dette. Siden har han på
mange måter vært der. Selv om han i
starten av sin profesjonelle karriere
spilte i bandet til folk som Halvdan Sivertsen, Jørn Hoel og andre.
SELVE 60-ÅRS FEI RIN GEN gjorde han
unna med familien for noen uker siden
i godt vær på den franske riviera. Nå

fortsetter festen på hjemmebane i
Bodø.
Sammen med kremmusikerne Per
Mathisen og Audun Kleive har Jan Gunnar Hoff en rykende fersk utgivelse på
gang sammen med ingen ringere enn
Mike Stern. Dette albumet slippes 18.
november.
Lørdag 24. november skal 60-åringen hylles med egen konsert på Sinus i
regi sine venner i Ad Lib Jazzklubb. Her
medvirker Audun Kleive og Anders Jormin i tillegg til lokale musikere.
– Jeg gleder meg veldig. Jeg er stolt
over nyskiva som snart slippes. Det er
alltid litt skrekkblandet fryd når man
har noe nytt på gang. Jeg ønsker jo at
folk skal like det vi gjør, smiler Hoff og
avrunder:
– Konserten på Sinus er jo en stor ære
å være en del av. Jeg er spent, og jeg er
klar.
OG HAN gir seg ikke med dette. I desember holder han hoff med en rekke
konserter med Stille Lys-konseptet på
plakaten. Da med legenden Terje Nilsen som gjest under konserten i Bodø.

TEKST: FREDDY TORESEN
FOTO: TOM MELBY OG ARKIV

OG LA meg ikke glemme naturen! Å
kunne vandre på de milelange strendene, med krystallblått hav. Å seile gjennom 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 Vietnam. Jeg er veldig takknemlig for tingene 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 besøke 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.

Mathilde
Lairamo
Skoleelev
Skriver om
livet sett
fra de som
er under
19 år

