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Hans Marius Graasvold 
(styreleder – på valg)
• Advokat og partner i Graasvold & Stenvaag

• Har i 20 år arbeidet som advokat, spesielt innenfor kunst- og 
kulturrelatert juss

• Foreleser, sensor og oppgaveskriver innen opphavsrett bl.a. ved 
UiO og BI, og som foredragsholder i ulike sammenhenger

• Har tidligere arbeidet som underdirektør i Forbrukerrådet (2007-
2010) og i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 
(2002-2007)

• 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.

• Bor i Skien

• Har sittet i festivalens styre siden 2020, styreleder siden våren 
2021



Åge Hoffart 
(styremedlem – på valg)
• Filmbransjeveteran med hytte på Blefjell

• Jobbet som lydtekniker på Kongsberg Jazzfestival på 70- og 
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 
satsningen som fokusland på filmfestivalen i Berlin

• Tidligere daglig leder og eier i ORO Film

• Erfaring fra salg, marked og innkjøp

• Har undervist på Den Norske Filmskolen, Lillehammer

• Har vært styremedlem i Kongsberg Jazzfestival siden 2020



Luna Lykken Wiik 
(styremedlem – på valg)

• Jobber på Fontenehuset Oslo sentrum, et 
arbeidsrettet lavterskeltilbud for mennesker med 
psykisk sykdom. 

• Før hun flyttet til Oslo tidligere i år jobbet hun som 
nestleder på Fontenehuset Kongsberg, og har mye 
erfaring med stiftelsesarbeid. 

• Luna var prosjektleder sammen med Eldbjørg på 
Jazzboksen helt fra samarbeidet mellom 
Fontenehuset og festivalen startet, med siste reis på 
koronautgaven i bakgården på Christians Kjeller. Hun 
var også prosjektleder sammen med festivalen på 
«Jazzboksen feirer jul» i fjor. 

• Luna elsker å leve, og fyller på med alt som finnes 
innenfor kulturens verden. Det går aller mest i 
jazzkonserter, ofte to-tre i uka. 

• Sitter også i styret på Energimølla.

• Har vært vara i styret siden 2021



Sigrid Røyseng 
(styremedlem – på valg)
• Har sin hovedstilling som professor i kultursosiologi ved 

Norges Musikkhøgskole og en bistilling som professor i 
kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI. 

• Har tidligere vært seniorrådgiver i FoU-seksjonen i Norsk 
Kulturråd og forsker ved Telemarksforsking. Hun har også 
vært ansatt bl.a. ved Høgskolen i Telemark, institutt for 
kultur og humanistiske fag.

• Har gjennom mange års virke som forsker og foreleser og 
gjennom mange verv bygd opp en bred kompetanse på 
kulturpolitikk og kulturledelse

• Lang og omfattende erfaring fra veiledning og vurdering av 
forskningsarbeider både nasjonalt og internasjonalt, og 
sittet i en rekke styrer, råd og komiteer innen et bredt 
kulturområde. 

• Omfattende produksjon av artikler, fagbøker og bidrag i 
offentlige utredninger og forskningsrapporter

• Vært i Kongsberg Jazzfestivals styre siden våren 2021



Anne Katrine Førli 
(styremedlem – ikke på valg)

• Erfaren journalist, har mer enn 20-års erfaring fra NRK. 

• Kjenner medie- og kommunikasjonsbransjen godt fra 
daglig arbeid i Dagsnytt 18, og Debatten. Har også god 
kjennskap til det politiske. 

• Har hatt ulike roller i NRK, både som redaksjonssjef, og 
som prosjektleder for store valgsendinger og nye 
prosjekt innenfor konstruktiv journalistikk, ble i 2022 
nominert til Gullruten for årets nyvinning (Einig) . 

• Liker å tenke utenfor boksen. Å stille kritiske spørsmål er 
en del av hverdagen, og har et varmt hjerte for 
Kongsberg.

• Bor i Oslo, opprinnelig fra Kongsberg



Anne Toril Kasin 
(styremedlem – ikke på valg)

• Bor på Kongsberg

• Jobber i Kongsberg Gruppen med 
kommunikasjon og 
organisasjonsutvikling

• Har mange års erfaring fra festivalen 
med ulike oppgaver; styret, 
sponsorgruppe, Tubaloon, Bebop & 
Business mm

• Veldig glad i jazz og aktiv konsument 
av gode konserter.



Even Thunes Jensen 
(styremedlem – ikke på valg)

• Even 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



Andres Aasen 
(varamedlem styret – på valg) 

• Opprinnelig fra Nore og Uvdal, bor nå i Kongsberg 
og i Stavanger

• Utdannet ingeniør fra HiBu

• Har erfaring fra bl.a. Norsk Jetmotor, FMC, 
ConocoPhillips, Det Norske Oljeselskap, Aker BP

• Er nå QA og Risk Advisor i Vår Energi

• lang erfaring som musiker innen flere sjangere, 
som R&B, jazz og folkemusikk

• Har tidligere vært funksjonær og styremedlem i 
festivalen

• Kjenner kulturlivet, festivalen og næringslivet på 
Kongsberg godt

• Entusiast og brobygger når det trengs



Trude Eick 
(varamedlem styret – på valg) 

• Har vært funksjonær i festivalen i to 
omganger: Fra 1988 til midten av 90-tallet, 
og senere fra 2013 og til i dag

• Mastergrad fra Norges Musikkhøgskole som 
hornist og pedagog

• Bred kompetanse som utøvende musiker i 
alle sjangre, blant annet fra Trondheim 
jazzorkester, Kringkastingsorkesteret, som 
skapende musiker i blant annet Eick/ Viddal 
duo, som pedagog blant annet ved 
Musikhøgskolan Ingesund, Toneheim, og som 
leder av prosjekter. 

• Siden 2020 er hun leder av musikklinjen på 
Edvard Munch videregående skole i Oslo.



Lars Ljosland 
(leder programkomite – på valg)

• 47 år fra Kongsberg

• Tidligere daglig leder for EnergiMølla, nå 
kontraktsleder i Nettpartner. 

• Har sittet i styret i Kongsberg Jazzfestival, og 
jobbet også i administrasjonen i KJF i en periode i 
2002-2003. 

• Har også sittet i styret i Norsk Rockforbund (nå 
Norske Kulturarrangører) og har et godt nasjonalt 
nettverk innen kulturfeltet

• Går ofte på konsert, enten det er rock eller jazz, 
eller noe imellom, og holder seg oppdatert på hva 
som rører seg på musikkfeltet.

• Fritida fylles med løping og på øvingsrommet med 
bandet Månerakett



Nils Petter Mørland 
(programkomité – på valg)

• Teatersjef for Brageteatret, 
kunstnerisk leder, skuespiller, 
tekstforfatter, regissør, og produsent

• Hadde regi på bl.a. Høyer og Hanne 
Hukkelberg og Høyer og Valkyrien 

• Har tidligere bl.a. jobbet på Det 
Andre Teateret og Skavlan 

• Har vært i programkomiteen siden 
2020



Ståle Liavik Solberg 
(programkomité – på valg)

• Musiker

• Utøvende master i jazz og improvisasjon fra 
Universitetet i Stavanger 

• Underviser trommeelever ved Nesodden 
kulturskole

• Jobber som produsent i Kongsberg 
Jazzfestival

• Annenhver uke står han bak konsertserien 
Blow Out i Oslo, i tillegg til den årlige 
festivalen Blow Out hver august

• Har vært i festivalens programkomité siden 
2014



Marit Stokkenes 
(programkomité – ikke på valg)

• Marit Stokkenes er fagansvarlig i ØKS (Østafjelske 
kompetansesenter for musikk)

• Medeier i arrangørselskapet Romfarer United og 
koordinator for Kulturnatt Drammen. 

• Hun er medforfatter av håndboken "Mangfold i 
kulturlivet", og har tidligere jobbet som 
markedsansvarlig og prosjektleder for Interkultur 
(nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell 
formidling) og vært markedsansvarlig på Union 
Scene. 

• Marit har vært med programkomitéen i Kongsberg 
Jazzfestival siden 2019 og er kursholder for NKA i 
temaet mangfold og publikumsutvikling.



Tore Flesjø 
(valgkomite)
• Tidligere festivalsjef i Kongsberg 

Jazzfestival

• Tidligere leder for Norsk 
jazzforum og Galleri F15

• Har også sittet i styret for bl.a. 
Glogerfestspillene på Kongsberg

• Har et stort hjerte for festivalen 
og byen



Jenny Ulleland 
(valgkomite)
• 31 år fra Oslo

• Jobber i dag med booking i selskapet 
Flott Gjort, som driver utesteder og 
scener over hele Oslo

• Har tidligere jobbet med booking på 
andre store steder i Oslo, som 
Røverstaden og Kulturhuset

• Jobbet en kort periode i platebransjen, 
herunder Sony Music og Petroleum 
Record

• Brenner for musikk av alle sjangre og 
former



Joar Bølstad (valgkomite)

• Født og oppvokst på Kongsberg. 

• Mangeårig funksjonær og 
styremedlem i jazzfestivalen. 

• Joar jobber til daglig med 
teknologirådgivning, prosjekt-
og endringsledelse. 

• Han har et nettverk innen kultur 
og næringsliv.


