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I mørket kommer
kattene frem
og spiller oss inn 
i evigheten.

1. 4800 kr
Yarret og Yazzer 
imponerer 
med sine improvisasjoner. 

2. 4800kr 
Ella synger låvv sångs 
med sin nye 
dyre mikrofon.

3. 4800 kr
…og i bakgrunnen,
høres jazzens røtter.

4. 4800 kr

Niels Arild spiller 
på lag med tida
med sin nye 
svanemerkede
svanebass.

5. 4800 kr
Even i himmelen
er det jazz!?

6. 4800 kr
Stanislav har 
mista nøkkelen 
til instrumentet.

7. 4800 kr
Benny innser at mor og 
far ikke hadde rett
om talentet.

8. 4600 kr

Gudbrand er velsignet
med talent,
spiller som katta
på det meste.

9. 4800 kr
To av de frivillige.
Gir alt for festivalen.

10. 4800 kr
Kenn kjenner 
berømmelsen 
på kroppen.

11. 4800 kr
Are har 
fått seg en
startrøkk.

12. 4600 kr

Alle priser over 2000 kr. +5% Kunstavgift



“When the moon hits 
your eye
Like a big pizza pie. 
That’s amore.”
(Dean Martin)

Clyde er forelska.

13. 4600 kr
Roger svever 
på bølger 
av godlyd.

14. 4600 kr
Med erfaring er det 
utrolig hva man kan få til, 
sa Ram,
og tok en fisk i lufta.

15. 4600 kr
Poppy er alltid klar 
når det er festival.
Jazz? Samma det.

16. 4800 kr

Beate er begeistra.
17. 4400 kr

Tove er på plazz
når det er jazz.

18. 4400 kr
Anne Laila 
endelig!
Heftigste piercing 
in town.

19. 4800 kr
Stemningen er høy.
Stein er høy.

20. 4800 kr

Ståle får piassavapels 
av piggtrådjazz.

21. 4400 kr
Både Luggen og 
Harke har 
absolutt gehør 
og hører  
sure toner.

22. 4800 kr
Elias fikk ødelagt sitt 
talent da han fikk høre at
jazz og felespill var
djevelens musikk.
Nå tar han faen meg
fela fram igjen.

23. 4800 kr
Å jazzå! 
Gunndis følger nøye med 
på det som skjer.

24. 4600 kr

Alle priser over 2000 kr. +5% Kunstavgift



Kasta ut og 
katta ut og.

25. 4400 kr
Joboras papegøye.
Den andre papefløy. 

26. 4400 kr
Enda en av disse 
designhundene.
Harehund.

27. 4800 kr
... og enda ei 
designbikkje. Blanding 
av småfolk, fuglehund og 
golvteppe.
Skjære galskap.

28. 4800 kr

Gaute er fra 
grisgrendte strøk. 

29. 4800 kr
Oh man, that cat can 
play!

30. 4800 kr
Snurrebassen.
31. 4800 kr

Gudinna venter 
på krukkefyll.

32. 4800 kr

Bodvald sitter,
sitter, sitter,
venter på 
lyset.

33. 4400 kr
Kona hadde fått ham 
med på yoga,
men Kesse sliter med
å sitte i lotus.

34. 4400 kr
Giovanni trodde seg 
mann for sin hatt, men 
hvor er Giovanna?

35. 4400 kr
Coconora med sine to
blå ilder, Jazze og Blues.

36. 4400 kr

Alle priser over 2000 kr. +5% Kunstavgift



Lasse har livet foran seg.
Sitter alltid i 
fartsretningen.

37. 4400 kr
Men etter at han 
traff Kobbe,
la han ned harpunen

for alltid.

38. 4800 kr
Børre vil gjøre det selv. 
Nå har han lest at det 
han har i hånda er en 
skiftenøkkel,

men hvordan åpne ei 
flaske?

39. 4800 kr
Det er som med oss, 
tenker Armin,
plantene trives best med 
omsorg og
i fri luft.

40. 4800 kr

Brødrene Vebjørn og 
Vegard på småbruket 
Bortegrå.
Som gravd ut av bakken 
de står på.

(selges bare samlet.)

41. 7000 kr
Helter er ikke lenger 
helter,
tida snur ting på hodet.
Rottent?

42. 4800 kr
Miss har begynt 
å chicke 
på gutta.

43. 4200 kr
Marmæle (havmann) 1
44. 8000 kr

Marmæle (havmann) 2
45. 8000 kr

Hunden og huset,
det eneste som er igjen,
eller kanskje..?

46. 7000 kr
Stig faller fra 
karrierestigen.
Plutselig.

47. 4800 kr
Størmer må alltid hente 
Olde ned fra veggen når 
det er jazzfestival.

48. 4800 kr

Alle priser over 2000 kr. +5% Kunstavgift



Tryggve er 
høy på pæra,
men han har 
et stort hjerte.

49. 4800 kr
Cæsar’n setter seg 
alltid innerst i hjørnet.

50. 4800 kr
Boas blir truffet 
av blåtonene
fra blåserekka.

51. 4400 kr
Byplanlegger Bertram 
Babel har høye tanker om 
seg selv,
men ikke om de
som skal bo i blokkene.

52. 12 000 kr

Dr. Matteo Stabile ved 
universitetet i Tromsø, 
gjør en 
bemerkelsesverdig 
innsats for bevaring 
av den rødlista 
arten Gubbefugl, fra 
traktbyggerfamilien.

53. 12 000 kr
Mor Univers sender 
sine hvite fugler ut
for å hjelpe 
en villfaren klode.

54. 12 000 kr
Alle vet hvem Madam 
Drøi er,
men ingen kjenner henne.

55. 11 000 kr
Rottka var den eneste 
rotta som turte å gå på 
jazzklubb.

56. 2500 kr

Formidler av stillhetens 
og langsomhetens 
visdom.

57. 9000 kr
Thale er på vei til sin 
første jobb.

58. 4800 kr
Hva er det som egentlig 
skjer her ute, pus?

59. 4800 kr
Hans Erik, leder i 
foreningen Fritt Hanegal:
Hvem bråker egentlig 
mest her i verden?
Mann eller hane?

60. 4800 kr

Alle priser over 2000 kr. +5% Kunstavgift



Kyrre Willy har så mye å 
fortelle at han ikke kan 
sitte stille.

61. 4600 kr
Tvillingsky
62. 6000 kr

Gudleiv Nielsen, født 
på Senja i 1938. Gudleiv 
kunne aldri glemme sin 
barndoms øy. Der var 
hans sjel og drømmer.

63. 13 000 kr
Håvard Staute er vant 
med sterke vinder fra alle 
kanter, men han står fast 
på sitt.

64. 13 000 kr

Portrettbyste av forfatter og 
riksprovokatør Conrad Kverre, kjent 
for sitt sterke samfunnengsjement og 
prisbelønte romaner.
Bysta var en bestilling fra Kverrefjord 
kommune, men ble senere trukket 
tilbake da det kom frem at Kverres 
farfar var på tyskernes side under 
krigen.

65. 13 000 kr

Even
66. 

Sevat
67. 

Klemens
68. 
Morra

69. 

Villvingesjeler | Porselen | 1900 per stk.

Alle priser over 2000 kr. +5% Kunstavgift



Lana
70. 

Edgar
71. 72. 73. 

74. 75. 76. 77. 

78. 79. 80. 81. 

Tara Sune

Øystein Moria Lotte Grunn

Blaff Xari Mimmo Slovan

Rømte noter fra et slitt partitur | 1600 per stk.



Taske
86. 

Sim
87. 88. 89. 

90. 91. 92. 93. 

Bork Jørn

Ole Morten Frakk Sing Kolbein

82. 83. 84. 85. 
Vingle Nick Helge Fia

Rømte noter fra et slitt partitur | 1600 per stk.



Cobin
98. 

Doffen
99. 100. 

Dill Dylan

Csilla Bill Bård Bessy

94. 95. 96. 97. 
Carlos Eføy Filas Annar

Rømte noter fra et slitt partitur | 1600 per stk.

101. 

102. 103. 104. 105. 



Fivrell Flem Folke Fimbul

Sartre Vibbre Myssa Lancelot

Ask Gunnar Gregory Gabi

Rømte noter fra et slitt partitur | 1600 per stk.

114. 115. 116. 117. 

110. 111. 112. 113. 

106. 107. 108. 109. 


