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Lill Lindfors på Nordseterhjemmet
Takket være GULLJAZZ som er et ideelt selskap,
fikk beboerne på Nordseter sykehjem og de inviterte fra seks andre sykehjem et fantastisk gjensyn
med Lill Lindfors. Sammen med flere kjente internasjonale stjerner leverte hun en konsert som de
fremmøtte vil leve lenge på.
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Birgit Skogen startet det ideelle
selskapet Gulljazz for å kunne
arrangere konserter og festivaler. Hun har erfart at barn- og
unge gjerne har blitt prioritert
med hensyn til denne type arrangementer og har lenge hatt
en tanke om at eldre mennesker
også burde få et slikt tilbud.
Med tilskudd fra Kavlifondet
og Oslo kommunes trivselsmidler, har hun derfor i samarbeid med Oslo Hazzfestival,
klart å ”tråkle” sammen en
utrolig vellykket opplevelse for
eldre i bydelen.

Konserten

Lill Lindfors er en av Nordens
aller største entertainere og hun
trollbandt publikum i mer enn
en time med kjente pop- og
jazzlåter som hun har fremført
gjennom en 40 år lang karriere.
Hun har mer enn 70 plateutgivelser bak seg og har ikke
tall på hvor mange ganger
hun har stått på en scene, men
gjennomførte en konsert med
profesjonell innsats og glød som
tok pusten fra publikum. Ingen
annen artist kunne være et
bedre valg for åpningskonserten
for Gulljazzz på Nordseterhjemmet.
Ti stilige herrer i kjole og hvitt
under navnet Ophelia Orchestra overtok scenen etter Lill
Lindfors. Dette er et originalt
innslag i norsk musikkliv. Vi
kan trygt si at de behersker all
slags musikk med stiltro arrangementer fra tiden mellom
forrige århundreskifte og frem
til 2. verdenskrig. Ophelia ledes
av pianisten Morten Gunnar
Larsen, og Harald Bergersen
fra Nordstrand var med som
vikar.

Majken Christiansen synger
jazz i tradisjonen etter de store
jazzdivaer, der Ella Fitzgerald
alltid vil være en viktig inspirasjonskilde. Majken har de siste
15 årene vært en av Scandinavias mest populære swingjazzvokalister og fremførte med sin
kvintett en samling Ella Fitzgerald-klassikere som varmet
på ryggen i et litt kjølig sett.
Så overtok Birgits Husband
som betegner seg selv som et
breddeband og spiller nesten
alt, overalt og alltid.
En annen betegnelse er feelgoodband som spiller musikk
som treffer folk i alle aldre. De
har spilt til dans på de aller
fleste sykehjem i Oslo og repertoiret på Nordseter var standard
jazz, 50-talls låter og pop.
De hadde med seg en gruppe
”dansedamer” som stilte med
fargerike paraplyer inspirert
av opptogene i New Orleans
og som har vært secondlinere
under Oslo Jazzfestival i en årrekke.

Gjennomføringen

Sigrun Cabot som er aktivitør og frivillikoordinator på
Nordseter Sykehjem kan ikke
få skamrost Birgit Skogen og
Gulljazz nok. – Her ble det
ordnet med telt langbord og
stoler, servering av mat og
drikke og levert en konsert som
varte i over seks timer uten et
dødpunkt. - Sykehjemmet har
sørget for invitasjonen til seks
andre sykehjem i nærheten og
til beboerne i seniorboligene i
bydelen, og vi har også ordnet
med innkjøpene av mat og
drikkevarer, forteller Sigrun
Cabot, som ber Oslo Syd
overbringe en spesiell takk til

Lill Lindfors har fortsatt godt grep om det hun har gjort i mer enn 40 år. Fra første øyeblikk tok hun et
godt tak i et lydhørt publikum og slapp ikke taket før det var gått mer enn en time

alle de ansatte og frivillige som
gjorde en kjempeinnsats for
med å server de mer en 300 eldre som fikk en uforglemmelig
dag på Nordseter sykehjem.
Spesielt for dette arrangementet var at Sykehjemsetaten
hadde lagt opp utstyr for såkalt
”livestreaming” (direkte TVoverføring) av konserten til
resepsjonsområdet og til alle
rommene på sykehjemmet.
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Allmenntannleger,
spesialister og tannpleiere
tilbyr alle typer
tannbehandling
Ordfører Fabian
Stang ønsket i kjent
og humoristisk
stil beboerne på
Nordseter sykehjem
og alle de inviterte,
velkommen til
GULLJAZZfestivalen og et
møte med en ”gullrekke” av artister

Eventuelt i samarbeid med andre spesialister

Akutt hjelp

Tannleger MNTF:

Bård Andresen
Per Hagen
Arash Sanjabi (rotfylling)
Janicke Liaaen Jensen
(kirurgi og oral medisin)

Tannpleier NTpF:
Elin Anthonisen
Merita Ismailovska
Heidi Øvstrud

