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Jan Gunnar Hoff har vært aktiv som profesjonell musiker siden 1979. Han er utdannet som 
jazzpianist ved jazzlinja NTNU og har tatt komp/arr på NMH. Som soloartist og co-leader har 
han gitt ut 23 album med nasjonale og internasjonale besetninger, inkludert 4 solo piano- 
plater på den Grammy- vinnende labelen 2L. Hoff har hatt eget band siden 1993 og mottok i 
2014 Buddy-prisen, norsk jazz sin høyeste utmerkelse. Han er en svært allsidig pianist og 
keyboardist som i tillegg til sitt samarbeid med internasjonale jazzstørrelser som Mike Stern, 
Pat Metheny, Alex Acuña og Maria João, også har spilt med norske artister som Halvdan 
Sivertsen, Terje Nilsen og Jan Eggum. Hoff innehar status som Steinway Artist og han har 
spilt konserter i storbyer som New York, London, Istanbul og LA og turnert flere ganger i 
Japan og Øst-Europa. Hoff er også en allsidig komponist med ca 250 verk og han mottok i 
2004 Edvardprisen fra TONO for jazzmessen Meditatus, et korverk som er framført i mange 
land. Såvidt ulike artister som Alex Acuña, Håvard Gimse og Marianne Beate Kielland har 
gitt ut Hoff- komposisjoner på sine egne plateutgivelser. I tillegg til utøvende virksomhet 
underviser Hoff som professor ved Norges arktiske universitet i Tromsø og på UiA i 
Kristiansand. Han startet i 2011 jazzfestivalen Bodø Jazz Open i sin hjemby, der han var 
festivalsjef fram til 2021.  
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Jan Gunnar Hoff has been active as a professional jazz pianist and keyboardist since 1979. As 
an artist and co-leader, he has released 23 albums including 4 solo piano recordings on the US 
Grammy- winning label 2L. Hoff established his own band, Jan Gunnar Hoff Group in 1993 
and in 2014 he received the Buddy Award, Norwegian jazz's highest award. Hoff is a 
Steinway Artist and he has played concerts in cities such as Tokyo, New York, London, 
Istanbul, LA. In 2004, Jan Gunnar Hoff received the Edvard Prize as a composer for his jazz 
mass Meditatus, a popular choral work. Jan Gunnar Hoff's compositions have been performed 
in his band projects with jazz greats such as Mike Stern, Pat Metheny and Maria João, and 
several of Hoff´s larger works have been recorded. Hoff has collaborated with Alex Acuña 
and bassist Per Mathisen in a trio since 2008 and recorded two albums and a DVD in LA with 
the trio. Artists such as Acuña, Håvard Gimse and Marianne Beate Kielland have included 
Hoff- compositions in their own album releases. Jan Gunnar Hoff works as a professor at the 
Arctic University of Norway in Tromsø and at UiA in Kristiansand.  
 

 


