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Stein Halvorsen

Allsidig. – Storbandmusikk
handler om følelser. Det er jo
ikke akkurat det jeg driver
med til daglig i rollen som
Scott i «Hotel Cæsar», sier
sangeren og skuespilleren
Håvard Bakke.

På familiehotellet i TV2-serien hersker og
kontrollerer Håvard Bakke i rollen som
usympatiske Scott. På scenen i Bærum
Kulturhus – sammen med Sandvika Stor-
band, medvokalist og tidligere «Idol»-del-
tager Maria Haukaas Storeng og Oslo
Danse Ensemble – innrømmet den allsi-
dige kunstneren at han var nervøs før
gårsdagens forestilling «Swingtime».

– Jo, jeg var fryktelig nervøs, forteller
Bakke som debuterte som storbandvoka-
list.

Og 31-åringen fra Kolsås trollbandt et full-
satt Bærum Kulturhus fra første tone.

– Dette var fryktelig moro. Det er moro
å få være med og leke med nye genrer og
utvide horisonten, legger Bakke til. Han
har musikalsk bakgrunn fra pop og rock.

Privilegert
Bakke åpnet det timelange showet med
legendariske «Feelin’ good» sammen med
dansere fra Oslo Danse Ensemble og stan-
darden var satt. Deretter fulgte «I’m
gonna live till I die».

– Jeg har jo ikke den skolerte bakgrun-
nen for denne genren av musikk, så kan-
skje jeg kan tilføre den noe annet. Men for
all del, dette var ikke bare mitt show, sier
han.

– Folk flest assosierer meg med rollefi-
guren Scott og betrakter med som usym-
patisk. Det er bare moro.

Bakke har nylig forlenget sitt engasje-
ment på «Hotel Cæsar» med ytterligere
en sesong, frem til mai neste år.

– Det holder egentlig i massevis. Men

samtidig er dette morsomt. Jeg føler meg
privilegert som blir spurt om å synge sam-
men med dyktige Sandvika Storband.
Kanskje jeg en gang i fremtiden kan gjøre
dette til min livsstil. Det er moro når ting
bare dukker opp. Jeg har god tid. Jeg er jo
ikke mer enn 31 år, sier Bakke som tidli-

gere har både rocket, spilt musikal, strip-
pet og danset på scenen.

– Det blir ikke julaften uten den tradi-
sjonsrike opptreden på Sandvika rockete-
ater i år heller, sier han.

Jazzdans
Første gang var det også for Oslo Danse
Ensemble; å gjøre en produksjon sammen
med levende storbandmusikk.

– Ideen ble klekket ut da vi feiret tiår-
sjubileum i fjor, forteller produksjonsle-
der for Oslo Danse Ensemble, Merete Lin-
gjærde. Til daglig er Asker-kvinnen første-
lektor på kunsthøyskolen i Oslo.

– Dette er the real thing. Her kommer
jazzdansen til sin rett. Dette gir dansen en
helt annen energi, sier hun.

– Jeg håper vi kan gjøre samme forestil-
lingen, dog kanskje noe videreutviklet,
med de samme artistene i desember igjen,
legger hun håpefullt til.
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SANG: Den allsidige kunstneren Håvard Bakke debuterte med å synge sammen med Sandvika Storband under forestillingen «Swingtime» for et fullsatt Bærum Kulturhus. Og publikum
klemte den debuterende storbandsangeren til sine bryst. ALLE FOTO: TORE GURIBY

TONER: Sandvika Storband anført av sin musikalske leder og dirigent Frank Brodahl svingte seg gjennom 60
minutter.

ALLSIDIG: Tidligere «Idol»-deltager Maria
Haukaas Storeng koste seg med
storbandmusikk.

Bakkes 
nervøse
debut

SVINGENDE: Oslo Danse Ensemble ga en smak av både Hollywood,
Paris og Las Vegas.


