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Peter, Petter og Per: I dag, 29. 
juni, kan Peter, Petter og Per feire 
navnedag. Både Peter og Per er former 
av det gresk-latinske Petrus som betyr 
berg, klippe. Petter er en variant av 
Peter.

naVnedag
Frank Johansen
Vaktsjef
930 16 062
frank.johansen@op.no

Klar For sPillelista: Andreas Oxholm steppet inn på kort varsel og flytter nå inn i Munken sammen med resten av Spillelistagjengen når sommerens utgave har premiere 
19.juli.  Foto: stig BJerKe

Da bassisten i Spille-
lista brakk fingrene, 
fant artistene rednin-
gen på Østre Halsen. 
Nils-Erik kvammE 
nils-erik.kvamme@op.no

Alt har gått på skinner for artis-
ter og musikere i Spillelista. I år 
har de sågar løftet forestillin-
gen inn i Munkens gamle kino-
sal, og for tredje gang har de 
som mål å løfte gamle og nye lå-
ter til nye høyder. Men under 
arbeid som sjauer, klarte bas-
sisten John Stark å brekke to 
fingre på venstre hånd. De lot 
seg ikke under noen omsten-
digheter lege på tre uker, og 
dermed var gode råd dyre.

– Vi har flere ganger tidligere 
prøvd å få med oss Andreas Ox-
holm fra Østre Halsen, men det 
har aldri passet for ham. Jeg 

kjenner han fra vi studerte i Li-
verpool, og vet hvor dyktig han 
er. Og tenk så kunne han! jubler 
Hedda Aronssen som dermed 
kan se øvingsperioden og fore-
stillingene fra 19. juli   lyst i 
møte.

strålende fornøyd
Bassisten selv er også strålende 
fornøyd med å bli en del av 
Spillelista, og setter nå av som-
meren til prosjektet.

– Jeg så forestillingen for før-
ste gang i fjor, og falt både for 
stemningen og det personlige 
preget artistene satte på låtene. 
Det var egentlig ganske magisk, 
sier Andreas.

Han har nylig gitt ut sin aller 
første EP, «The New York Expe-
rience», et instrumentalt album 
i sjangeren contemporary jazz 
der nettopp bassen er hovedin-
strumentet.

Og selv om Spillelista er gan-
ske langt unna jazzsjangeren, 
byr det på få problemer.

Vært innom alle sjangre
– Jeg har spilt all slags musikk 
for andre artister helt fram til 
jeg ga ut min egen EP. Så jeg har 
vært innom alle sjangre. Dessu-
ten tolker Spillelista låtene på 
sin måte og jeg har skjønt at det 
er lov å komme med innspill, 
sier Andreas og røper at han 
skal få utfolde seg med et par 
bass-soloer i løpet av konser-
ten.

– Jeg vet låtutvalget i store 
trekk og jobber nå på spreng for 
å stå til standarden, sier han. 

Når sommeren går mot høst, 
setter Andreas Oxholm seg på 
flyet til San Francisco. Der hå-
per han å løfte både musikken 
og seg selv et hakk videre.

– Jeg har ikke gjort noen avta-

ler, har ingen å lene meg til når 
jeg kommer. Amerikanerne er 
veldig «face to face» folk, så jeg 
håper å få vist meg fram og for-
håpentligvis vist både meg og 
musikken fram til mange, sier 

han og er glad for at han har fått 
bo hjemme dette året og samlet 
seg opp en liten startkapital. 

Men først er det «all in» på 
det han håper skal bli årets 
sommerforestilling i Larvik. 

Fikk sjansen da  
kollega brakk fingrene 

sPillelista: Denne gjengen har premiere på nytt show 19. juli i 
Munkens gamle kinosal. F.v. Hedda Aronssen, Magnus Brekke Aalbu, 
Christian Roger Beharie og Liv Neslowe.


