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Årsmelding for 2018 

Inderøy jazzforum 
 

Om Inderøy jazzforum 
Inderøy jazzforum er en medlemsbasert, frivillig organisasjon.  

Klubbens formål er å:  

 Gi publikum anledning til å oppleve levende musikk, med spesiell vekt på formidling til 

ungdom.  

 Spre kunnskap om, øke forståelse og interesse for jazzmusikk og beslektede 

musikkformer.  

 Samarbeide med andre organisasjoner innen kulturlivet dersom dette kan bidra til en 

styrking av musikkmiljøet.  

Inderøy jazzforum har to hovedoppgaver:  

1. Arrangere jazzklubb-konserter i løpet av hele året 

2. Arrangere Soddjazz, en jazzfestival i uke 17 hvert år.  

Inderøy jazzforum, og dermed både jazzklubben og Soddjazz er medlem av Norsk Jazzforum.  

Medlemstall  

Kjøp av jazzpass samt kjøp av medlemskap som gir rabattert pris ved inngang, gir begge deler 

medlemskap i Inderøy jazzforum, og stemmerett ved årsmøtet.  

Inderøy jazzforum hadde 34 medlemmer våren 2018.  

Per 31.12.2018 hadde Inderøy jazzforum 26 supermedlemmer/Jazzpass og et ordinært medlem.   

Styre 

Styret har bestått av:  

Astrid Moen, leder 

Yngve Henriksen 

Live Strugstad, sekretær 

Stian Westerhus, styremedlem 

Stina Moltu – varamedlem 

Espen Bjarnar – varamedlem 

Bookingansvarlig av artister til klubbkonserter har vært Stina Moltu og Espen Bjarnar. Frivillige elever 
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på jazzlinja ved Sund folkehøgskole har hatt det praktiske ansvaret for gjennomføring av 

klubbkonsertene. Festivalsjef for Soddjazz er Steffen Granly.  

Inderøy jazzforum hadde 5 styremøter i 2018.  

Aktivitet 

Inderøy jazzforum har stor aktivitet. I løpet av 2018 ble det arrangert 17 konserter av høy kvalitet. 

Konsertene ble arrangert på Rødbrygga, i Nils Aas Kunstverksted, på E@ og i Bryggeriloftet ved 

Inderøy Gårdsbryggeri.  

Samlet antall publikum var 481. Tilsammen om lag 80 musikere spilte på klubben. 

Her er programmet for 2018:  

VÅR: 

10.01.2017:   Håvard Volden Solo 

18.01.2018: Siril og Alf  

25.01.2018: Gard Nilssens Acoustic Unity  

01.03.2018: Alberts/Marhaug    

10.03.2018:  Epic Jazz Compilation  

22.03.2018:  Friends & Neighbors 

26.03.2017:   Soddjazz 

HØST  

13.09.2018  Baker Hansen 

27.09.2018  Rønnings Jazzmaskin  

02.10.2018  Ola Høyer solokonsert 

04.10.2018  Wallumrød/Myhr  

18.10.2018  All Included  

25.10.2018  Lars Ove Stene Fossheim solo 

28.10.2018   Alpaca Ensemble med Eirik Hegdal 

31.10.2018  Trondheim Jazzorkester  

08.11.2018  Building Instrument  

13.12.2018  Jazzlinja Sund FHS  
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Publikum 

Fra høsten 2018 har Inderøy jazzforum innført en ny priskategori – elev ved videregående skole. Vi 

ønsker å bygge en god publikumsrelasjon til unge musikere, og selger billetter til kr. 50,- mot 

framvisning av skolebevis.  

For 2018 har vi disse tallene:  

Antall solgte billetter til medlemspris/jazzpass   :  273 

Antall solgte billetter ordinær pris   : 150 

Antall solgte billetter medlemskap   :      4 

Antall solgte billetter til elever ved videregående skole  :      2  

Antall fribilletter     :    52 

Totalt antall publikum i 2018     481 

 

Økonomi 

Klubbdriften til Inderøy jazzforum hadde en omsetting på kr. 201.612,- og et overskudd på kr. 43 

175,-. 

Største utgiftspost var honorar til artistene på kr. 120.620,-.  

Klubbdriften er helt avhengig av offentlig støtte, og får størstedelen av sine inntekter derfra. I 2018 

fikk Inderøy jazzforum kr. 125.000,- fra Kulturrådet, og kr. 25.000 fra Midtnorsk Jazzsenter. 

Billettinntektene var på kr. 56.310,-.  

Soddjazz 2018 gikk med et overskudd på kr. 67 645- . Se egen rapport.  

 

Vi gleder oss til et nytt spennende jazz-år i 2019.  

 

 

 

Astrid Moen 

Inderøy jazzforum 

 

 


