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From 1955-65 the historian Eric Hobsbawm took the pseudonym 'Francis Newton' and wrote a monthly
column for the New Statesman on jazz - music he had loved ever since discovering it as a boy in 1933 ('the
year Adolf Hitler took power in Germany'). Hobsbawm's column led to his writing a critical history, The Jazz
Scene (1959). This enhanced edition from 1993 adds later writings by Hobsbawm in which he meditates
further 'on why jazz is not only a marvellous noise but a central concern for anyone concerned with
twentieth-century society and the twentieth-century arts.' "All the greats are covered in passing (Louis
Armstrong, Billie Holiday), while further space is given to Duke Ellington, Ray Charles, Thelonious Monk,
Mahalia Jackson, and Sidney Bechet ...Perhaps Hobsbawm's tastiest comments are about the business side and
work ethics, where his historian's eye strips the jazz scene down to its commercial spine." (Kirkus Reviews).
06.08.2015 Kids in jazz 2015 : Det er festivaltid i Oslo, og torsdag 6.august braker Kids in Jazz-festivalen løs
med første konsert på Barnas jazzhus ved Carl Berner. Ikveld blir det slippfest for et stort verk med mektig
orkester! Skrap er den fremoverlente og fantasifulle duoen som vant pris og framførte bestillingsverket sitt.
Terje Rypdal – 70 år! med Palle Mikkelborg. Vi feirer en gigant i norsk jazz! I 2012 kunne Cosmopolite feire
20 år. I løpet av disse årene har Cosmopolite vært et utstillingsvindu for norsk og internasjonal jazz,

verdensmusikk og crossover. Bare Jazz AS er Skandinavias største spesialforretning for jazz på CD. LIVE PÅ
BARE JAZZ. I kaféen kan du med jevne mellomrom høre levende musikk. Ofte jazzartister som presenterer
sine nye prosjekter og spiller smakebiter for. Torsdag 25.mai kl.
19.30 – Lancelot – fri entré.
Ian & the Jazz Heads. Den britiske saksofonisten Ian Trewhella har vært en del av jazzscenen i UK, USA.
Fredrikstad Blues & Jazzklubb - gratis lørdagskonserter på Havnelageret i Fredrikstad - For booking, se
"Kontakt". Vi inviterer til en festkveld på Union Scene, fylt med interessante kvinner, mat og fantastisk
musikk. Et gratis arrangement for jenter og kvinner fra 13 år og opp. Søndag 18.06.17 BIRTHDAY – PAUL
MCCARTNEY 75 Lars Lillo-Stenberg Paal Flaata Lars Saabye Christensen Pål Angelskår Jan Eggum Rita
Eriksen Tom Mathisen

