


Styreleder

Ann-Christin Andersen har lang industrierfaring både operasjonelt 
og fra styrerommet. 
Hun startet sin karriere i Shell, men har jobbet mesteparten av sin
operasjonelle karriere i leverandørindustrien. 
Kongsberg er en by hun har jobbet i mer enn 25 år, som leder på
forskjellige nivå i både Kongsberg Gruppen og TechnipFMC. 
Ann Christin har hatt en rekke styreverv - både i næringslivet, frivilligheten
og i offentlige virksomheter. 
I dag er hun styreleder i Glitre Energi AS og styremedlem i Rotork Plc,
Maersk Drilling og Quantafuel AS. I tillegg jobber hun som strategisk
rådgiver i 4ADA AS.
Ann-Christin er ingeniør fra Heriot Watt i Scotland (BEng Offshore
Electrical Engineering 1st Class Honors) og har en mastergrad fra IMD I
Sveits (Executive MBA w/Honors).
Ann-Christin har to voksne døtre som studerer i USA og på NTNU. 
Hun bor i Drammen med samboer som deler interesser for
musikk, bil og (mosjonist)sport.



Styret

Hans Marius Graasvold er advokat og partner i Graasvold & Stenvaag.
Han har i snart 20 år arbeidet som advokat, spesielt innenfor kunst- og
kulturrelatert juss.
Har tidligere arbeidet som underdirektør i Forbrukerrådet (2007-2010)
og i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (2002-2007)
Foreleser, sensor og oppgaveskriver innen opphavsrett blant annet ved
UiO og BI, og som foredragsholder i ulike sammenhenger.
Utover dette arbeider Hans Marius mye med personvern og relaterte
emner. Han har siden 2013 sittet som medlem av Personvernnemnda,
og betjener Balansekunstprosjektets rådgivningstelefon.

I tillegg er han mangeårig aktiv utøvende musiker, både som live- og
plateartist innen tradisjonell amerikansk folkemusikk. I 2020 utgir han to
album, som soloartist og med band



Filmbransjeveteran fra Numedal med hytte på Blefjell
Jobbet som lydmann på Kongsberg Jazzfestival på 70/80-tallet 
Tidligere leder av kinoavdelingen i SF studio-Norge
Har siden 1980 jobbet fulltid i forskjellige deler av filmbransjen, senest
som prosjektleder for den norske satsingen som fokusland på
filmfestivalen i Berlin
Tidligere daglig leder og eier i ORO FILM
Erfaring fra salg, marked og innkjøp
Underviser på Den Norske Filmskolen, Lillehammer

Even (44) er kinosjef på Krona Kino, med over 20 års erfaring fra
kinobransjen, derav sju som festivalkoordinator og programsjef for
Barnefilmfestivalen - et av Norges aller største kulturarrangement for
barn og unge. 
Ansvarlig for Jazzfilm-sideprogrammet 2004 - 2020, produsent for
konsertserie under festivalen i 2018. Flittig bruker av konsertene på
Mølla og Smeltehytta
Erfaring fra virkemiddelapparat som medarbeider i trafo.no og Cultiva
Ekspress
God oversikt over politiske prosesser og administrasjonsnivåer innen
kultuforvaltning
Tidligere styreleder i Sørnorsk Jazzsenter og møtende vara til styret i
Norsk Jazzforum
Omfattende musikkinteresse og særlig hjerte for moderne, akustisk jazz



Styret- vara

Erfaren journalist, har mer enn 20-års erfaring fra NRK. Kjenner medie
og kommunikasjonsbransjen godt fra mitt daglige arbeid i Dagsnytt 18,
og Debatten. Også det politiske. Har hatt ulike roller i NRK, både som
redaksjonssjef, og som prosjektleder for store valgsendinger og nye
prosjekt innenfor konstruktiv journalistikk der vi tenkte utenfor boksen
og ble i år nominert til Gullruten for årets nyvinning( Einig) . Liker å tenke
utenfor boksen. Å stille kritiske spørsmål er en del av hverdagen min, og
har fortsatt et varmt hjerte for Kongsberg.

Har en bakgrunn fra mange deler av næringslivet  hvorav tidligere leder
av Nav og sosialtjenesten og de siste årene som leder av Kongsberg
Næringsforum. KNF er en organisasjon som eies av hele næringslivet i
Kongsberg med mål om å skape et best mulig sted å bo, jobbe og
oppleve.
Som person er hun opptatt av gode møteplasser for alle mennesker,
både i jobb og privat sammenheng. 
Jazzfestivalen er en slik arena som bidrar til å skape mange gode
møteplasser og det er bakgrunnen for hennes engasjement inn i styret i
festivalen. 
Veldig glad i musikk, i alle sjangere og former.



ikke på valg- styret



Programkomitéen

Tidligere økonomidirektør i Vinmonopolet
Arbeider nå som prosjektleder på større innføringsprosjekter i Telenor
Begynte sin jazzkarriere i salgsgruppa for 20 år siden
Har vært styremedlem og styreleder
Har sittet i programkomiteen i 7 år og vært konferansier i 6 år 
Er spesielt interessert i det som oppstår i møtet mellom jazz og
tradisjonsmusikk; det være seg norsk folkemusikk, afrikansk, indisk
Snart også formelt bosatt på Rauland
Har spilt mandolin på en plate, «Viser av Asbjørn Elden og Johanna
Schwartz», solgt i minst fem eksemplarer. (Fikk da stå
på scenen på Chateau Neuf med
Lars Klevstrand)



Ståle Liavik Solberg er veldig glad i musikk, og ofte av typen jazz. 
Han er så glad i musikk, og da spesielt denne musikken at han begynte å
spille den også. 
Etter å ha endt sine studier med en utøvende master i Jazz- og
improvisasjonsmusikk i 2010 har han brukt mer og mer av sin tid på å
spille musikk for andre mennesker rundt om i verden. 
Når Ståle ikke spiller musikk selv har han stor glede av å undervise
trommeelever, og han har gjort det i Nesodden Kulturskole siden 2008
Det han antageligvis liker enda bedre enn å undervise er å tilrettelegge
for at andre musikere skal få spilt konserter, og dermed andre
mennesker skal få hørt disse musikerne.
Siden 2010 har han organisert drøyt 500 konserter for Blow Out!
i Oslo, og han har siden høsten 2014 hatt gleden av å være i
programkomitéen til Kongsberg Jazzfestival

Teatersjef, kunstnerisk leder, skuespiller, tekstforfatter, regissør, og
produsent.
Hadde regi på bl.a. Høyer og Hanne Hukkelberg og Høyer og Valkyrien
Jobber til daglig som teatersjef hos Brageteateret
Har tidligere jobbet på Det Andre Teateret og Skavlan for å nevne noe



ikke på valg- programkomitèen



Valgkomitéen

Fra Kongsberg
Frivillig siden 1994
Styret 2004 - 2008 
Gruppeleder salg siden 2005
Advokat i Juristforbundet



Avtroppende direktør ved Norsk Bergverksmuseum (går av med
pensjon) 
Har tidligere jobbet i offentlig kulturforvaltning i kommuner og
fylkeskommune. 
Tidligere kultursjef i Skien kommune 
Har hatt en rekke verv på nasjonalt nivå, bl.a i Norsk Kulturråd og også 
 mangeårig leder av Statens Kunstnerstipend

Mann (34) fra Drammen
Startet karrieren i festivalen som vakt på Energimølla.
Har jobbet i festivaladministrasjonen siden 2014.
Styreleder i Kongsberg Vandrerhjem, og tidligere
kommunestyrerepresentant for MDG i Kongsberg.
Har drevet bluesklubb, verdensmusikkprogramserie, arrangert
barnekonserter.
Har vært Litago-ku på Tusenfryd og danset med Anita Hegerland.


