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 NORDPROFILPRISUTDELING 
 

TID: Lørdag 29. oktober 2011 
 Klokken 19.00   

STED: Frivillighetens Hus 
 C.J. Hambros plass 5, 
 inngang fra Pilestredet 
 Trikk: Tinghuset 
  
 

UNDERHOLDNING: NORDLÆNDINGERNES FORENINGS KOR 
 Skuespiller Henny Moan fra Gratangen i Troms 
 Tenor Helge Rønning fra Utskarpen i Rana kommune 
 Pianist Dimitris Kostopoulos fra Bodø 
 Fiolinist Magnhild Skomedal Torvanger fra Harstad 
 Trubadur Trond Trudvang fra Harstad 
 Jazzsanger Kjersti Stubø fra Narvik 
 Jazzgitarist Håvard Stubø fra Narvik 
 Kontrabassist Roger Arntzen fra Bodø 
     

DANSEMUSIKK: Yngvar Gregersen 
  

 Presentasjon av kulturaktørene på neste side! 
 

HONORERING: Nordprofilprisen 2011 
 

SERVERING: Forrett: VESTFJORDSKINKE 
 Hovedrett: BACALAO 
 Dessert: MULTEKREM 
 
  FRIELE KAFFE 
 

  HAAKON SPESIALØL 
 Eventuelt ARCTIC WATER 
 

PRIS: Kr. 475,- pr. person 
 

PÅMELDING: Bekreftet påmelding skjer til Nordprofil, 
  Postboks 1685 Vika, 0120 OSLO, 
  på bankgiro 4750 17 06864 
 

PÅMELDINGSFRIST: Mandag 10. oktober 2011 
 

ANTREKK: Slik du er til hverdag og fest! 
 

MEDBRAKT: Nypussede dansesko og godt humør! 
 
 

                        Hovedsamarbeidspartnere: 
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KULTURAKTØRER 2011 
 

 NORDLÆNDINGERNES FORENINGS KOR 
 

HONORERING: Nordprofilprisen 2011 deles ut for 22. gang. Artist Sverre Kjelsberg fikk prisen i 2010. 
SERVERING: VESTFJORDSKINKE av hvalkjøtt fra LOFOTPRODUKT AS på Leknes. BACALAO laget av nordnorsk klippfisk, poteter, løk, 
tomater og krydder i olje, leveres av ART NOR AS på Silsand. MULTEKREM er laget av årets bær fra Finnmark. Det serveres FRIELE kaffe 
fra ICA Distribusjon Narvik A/S og HAAKON SPESIALØL eller ARCTIC WATER fra MACKS ØLBRYGGERI i Tromsø. 
Nordprofil har egen bar med hyggelige priser. Medbrakt er ikke tillatt. Det er kun 100 sitteplasser. 
Påmeldingene blir registrert fortløpende og ”Først til mølla” gjelder. 
Har du spørsmål angående arrangementet, vennligst kontakt sekretær Kirsten Lunde på 90 85 30 22 (M). 
Hvis du ønsker å få neste års invitasjon elektronisk, sender du e-postadressen til Kirsten Lunde: kirsten.lunde@jpl.no 

fylte 65 år i fjor. Koret består av 32 
glade  sangere fra Nord-Norge og har 
flere ganger deltatt på landsfestivaler 
for kor. I tillegg har de vært på kon-
serter og arrangementer i inn- og ut-
land. Koret holder sin årlige advents-
konsert i Frogner kirke søndag 27. 
november. 
 

HENNY MOAN debuterte i 1956 og var 
fast tilsatt ved Det Norske Teatret i 30 år. 
Hun har et stort og betydelig  repertoar som 
karakterskuespiller. Henny Moan filmdebu-
terte i 1955 og spilte i Arne Skouens "Ni 
Liv" i 1957 (Oscar-nominert). I tillegg til 
mange hovedroller har hun også spilt flere 
mindre biroller i hele 23 filmer. Henny Moan 
fikk Nordprofilprisen i 2007 og Amandas 
ærespris i 2010. 
 

HELGE RØNNING  har studert sang ved 
Musikkonservatoriet i Oslo og Operahøg-
skolen i København.Han har opptrådt ved en 
rekke operahus i Skandinavia og Europa. På 
Den Norske Opera har han gjort en rekke 
roller, med tittelrollen i ”Titus” av Mozart 
som et høydepunkt. Helge arbeider for tiden 
som frilanse opera- og oratoriesanger, samt 
som sanglærer på Operahøgskolen i Oslo. 
 

DIMITRIS KOSTOPOULOS studerte med 
den tsjekkiske professoren Jiri Hlinka ved 
Barratt Due Musikkinstitutt. Høsten 2006 
vant han 3. pris i den internasjonale Grieg-
konkurransen for pianister. Dimitris har 
markert seg i norsk musikkliv gjennom en-
gasjementer på mange norske festivaler og i 
tillegg har han gitt konserter over hele ver-
den. Han er nå pianist i MiNensemblet ved 
Musikk i Nordland. 
 

MAGNHILD SKOMEDAL TORVANGER 
holder for tiden på med en Master i utøvende 
fiolin ved Barratt Due Musikkinstitutt. Gjennom 
sin Bachelor studerte Magnhild med Stephan 
Barratt-Due. Som solist har Magnhild spilt med 
anerkjente orkestre i bl.a. Portugal og Russland. 
Hun har spilt i Oslo Camerata siden 2006 og 
siden da bl.a. vært med på to cd- innspillinger 
for Naxos og turnéer til Spania og Brasil. 

TROND TRUDVANG er musikant, 
historieforteller, låtskriver og plateartist med 
sin sang og gitar. Debutalbumet "Trond 
Trudvang" kom ut 18. januar 2010. Etter 
det har Trond hatt betydelig radio-suksess 
med låter som "Lisa, Lisa", "Houston vi har 
et problem" og i sommer med ”Gråværs-
tur”. Oppfølgeralbumet ”Gode sko” kom-
mer 2012. 
 
KJERSTI STUBØ har i snart to tiår vært en av 
Norges ledende jazzvokalister. Hun har gjennom 
årene samarbeidet med mange nasjonalt og 
internasjonalt kjente jazzmusikere - som f.eks Herbie 
Hancock, Palle Mikkelborg og Doug Raney. De siste 
årene har Kjersti turnert mye i inn- og utland med 
sin egen kvartett ”Kjersti Stubø Quartet” – og også i 
samarbeid med MiNensemblet (Musikk i Nordland). 
Kjersti har gitt ut og medvirket på flere plater, og i 
høst  ble hennes nyeste plate – How High Is The Sky 
– utgitt på selskapet Bolage. 
 
HÅVARD STUBØ fullførte i 1995 fire år 
ved jazzlinja i Trondheim og er nå profe-
sjonell musiker. Han spiller i mange faste 
ensembler og har spilt med flere av landets 
fremste jazzmusikere. Trioen Jupiter, som 
ledes av Håvard Stubø, lanserte CD´en 
”Ignition” i 2004, og plata fikk meget gode 
kritikker. Han er nå aktuell med sin kritiker-
roste nye kvartett, med bl.a. saksofonist-
legenden Knut Riisnæs. 
 
ROGER ARNTZEN er utdannet ved 
Musikkhøgskolen i Oslo. Han er en mye 
brukt frilans-musiker i Oslo og landet for 
øvrig. Roger spiller i trioen ”In The 
Country”, som ble kåret til ”Årets unge 
jazzmusikere 2004”. Han ble våren 2006 
uteksaminert med mastergrad i jazz/-impro-
visasjon sammen med ovennevnte trio. 
Roger Arntzen har opptrådt på jazzklubber 
og festivaler i Norge, Europa, Russland, 
USA, Canada og Asia. 
 
YNGVAR GREGERSEN er aftenens 
taffel- musiker. Han er mangeårig 
dansemusiker og profesjonell underholder 
og har bl.a. skrevet låter til et stort antall 
norske artister. Han er selv plateartist. 
Låter som ”820 venner” og ”Når jeg blir 
stor er” er titt og ofte å høre i norsk 
radio. 
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