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Chick Corea i Kongsberg 2018.  Annonsering KJF.



Arild Andersen, Palle Danielsson og Karin Krog. Kongsberg kino, 6. juli 1968. 
Foto: Arthur Sand. NJA_F4654.

•



Kongsberg Internasjonale Jazzfestival



Mer om KJF og historien rundt

o Jazz Evidence

o Jazzweekend 1964

o Per Ottersen og Kjell Gunnar Hoff

o 1965: Kongsberg Internasjonale Jazzfestival

o «Jazz på trass»

o Festival for «moderne», eksperimentell jazz

o Presenterer de fremste norske og internasjonale 
jazzutøvere

o Ny musikk og jazz 1968-1976

o Workshop og storband

o Barnivalen, musikkprisen og bestillingsverk

o 1995: Stiftelsen Kongsberg jazzfestival

o I dag regnet som Norges største jazzfestival



Prosjekthistorie

o Modningstid

o 2016: Avtale og oppstart

Kongsberg jazzfestival avtale.doc


Kongsberglyden og oppstarten

• Utviklingen av teknisk gruppe
• Per Ottersen og Kristian Ludvik-Bøhmer jobbet på 

Oslo tekniske skole
• Per dro Kristian med som teknisk sjef
• Utviklingsprosjekt med bygging av mikser
• Fokus på lyd til publikum
• Ønske om å dokumentere mest mulig





Teknisk gruppe

• Utstyr fra leverandører, institusjoner og
arbeidsplasser (lån og leie)

• Private og entusiaster: Alle jobbet som 
frivillige, ubetalte funksjonærer

• Blanding av amatører og profesjonelle

• I starten ca. 20 medarbeidere, flere fra 
NRK

• Både lys og lyd

• I dag er opptaksgruppa en del av 
mediegruppa



Lydgruppa anno den gang



Hvordan ble arkivet skapt?

• I gamle kontrakter var opptak til eget arkiv 
spesifisert

• Muntlige avtaler, noen utenlandske med 
skriftlig avtale

• Tilpasset det praktiske på hvert enkelt 
spillested. Dokumentasjon!

• Eget kabelopplegg i Kongsberg kino

• Bygging av ny mikser



Jobben

• Tapning fra PA (også multikanal)

• Fransk mikrofonpar på stativ eller oppheng

• Eget mikrofonoppsett (huff!)

• Splitting med PA/NRK

• Kabel fra NRK-buss

• Kopi fra NRK

• DAT fra 1990-2011

• Filbasert fra 2011 (Zoom 4-kanal)



Pavescenen
Markering av de gamle gutta ☺



Howlidgården
Er det musikere her?



Naufgården
Frijazz med ivrige tilhørere



Festivalgata
Folkefest



Lydarkivet
• Ca. 400 spolebånd

• Ca. 500 DAT-kassetter

• Over 1000 lydfiler. Tilvekst ca. 50GB/år



!ngenmetadata=ingen gjenfinning



Relativt gode metadata til spolebånd



Mer utfordrende med DAT

Andre utfordringer rundt født digital lyd



Noen hensyn og vårt veivalg

o Samarbeid betyr også bruk av felles plattformer

o Registrering og digitalisering medfører også ny produksjon 
av metadata både fra KJF og NB

o Spesielle krav i forhold til digitalisering og sikring av 
materialet

o Katalogiseringsregler

o Kompleksitet

o Excel+Mavis



Kongsberg jazzfestival_arkiv_tape_2b_sept_2018.xlsx






Noen erfaringer og utfordringer

o Ikke alltid at festivalprogrammet er korrekt, f.eks. hva gjelder 
musikerne. 

o Flere navneformer er av mer konstruert karakter i forhold til hvem 
som spilte, f.eks. Sonny Rollins Quartet med bl.a. Arild Andersen og 
Jon Christensen.

o Verifisering av innhold ved lytting er tidkrevende og fordrer solid 
fagkunnskap.

o Innholdet er ikke homogent, f.eks. kan en konsert eller jam gå over 
flere bånd.

o Gode metadata om det lydtekniske, f.eks. om antall lydspor og 
lydkanaler, er viktig for å sikre korrekt avspilling og digitalisering.

o Kontinuerlig registrering og oppdateringer i to ulike system er 
ressurskrevende (men nødvendig).

o Noen tilpasninger og endringer underveis har også ført til at enkelte 
poster har blitt registrert på nytt i Mavis.



Formidling og tilgjengelighet

o Begrensninger pga. 
opphavsrettigheter

o Muligheter for påhør i 
Nasjonalbibliotekets lokaler

o Ved å klarere rettigheter til enkelte 
innspillinger er det mulig å publisere 
dette materialet


