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Strand/Dalhaug/Lervåg Trio
(også kjent som Ketil Strand Band og WBBK*)

        Ketil                             Børre                        Bjørn-Helge   

                     
Historikk: 
Bandet debuterte på utescena under Moldejazz 1995 under navnet ”Ketil Strand Band”, 
og har siden dette hatt div. konserter i Ålesund (under forskjellige navn.. ), bl.a. på Arbeider´n, Teaterfabrikken, 
Mølla,"Scena"/ "Pizza'n" , og Ålesund JazzForum. 
* I november 2003 utvidet vi for anledningen "Strand/Dalhaug/Lervåg trio" til en kvartett under navnet 
"WBBK", med saxofonist Webjørn Sæther (se PUNSJ) som et ekstra tilskudd til bandet. 
WBBK spilte på Vikingen Pub i Ulsteinvik og på Ålesund Jazzforum (Parken Hotell)         
(lydklipp)
Musikken til dette bandet bærer preg av medlemmenes musikalske allsidighet og bakgrunn. 
Vi spiller kun eget materiale skrevet av bandmedlemmene selv, og  undertegnede står bak de fleste låtene.  
Disse spenner over et ganske vidt felt,  med elementer fra jazz, latin, rock/heavy, 
ballader og  klassisk.     Musikken kan karakteriseres som noe i retning av: 
instrumental gitarbasert groove-musikk med innslag av lyriske ballader .... 
Nærmere presentasjon av de andre i bandet:
Børre Dalhaug, trommer 
Utdannet fra jazzlinja ved Norges Musikkhøgskole. 
Er også utdannet dataingeniør, og har "datajobb" ved siden av spillingen.  
Børre er en etterspurt og rutinert trommeslager på landsbasis, og var bl.a. i flere år fast trommis i The Real Thing.   
Med disse har han gjort flere hundre  spillejobber over hele Skandinavia og resten av verden, og han har også 
bidratt med flere låter til bandet.
Børre har bl.a. også spilt med Staffan William-Olsson sextet, Paul Wagnberg Organ Unit, Tower of Power-tribute-
bandet Bunch Of Chops, Sandvika Storband, vært spillende musikalsk leder  for det lokale storbandet Big Band 
Blast, samt flere andre lokale band.    Børre spiller på cd-ene "New Wrapping" og ”Deluxe” med The Real Thing , 
og har også skrevet flere av låtene på disse platene.   I tillegg spiller han på platene ”Smile” og ”Oak Road 
Boogaloo”  med Staffan William-Olsson, og har også medvirket på flere andre plateinnspillinger.  
Børre arrangerer også låter for storband og lignende. 
I 2004 ga Børre ut soloplata "Big Band Blast!" med bare egne låter, og med et skikkelig stjernelag av 
norske musikere som gjesteartister.  Plata ble også nominert til Spellemannsprisen for beste norske jazzplate 2004!
Bjørn-Helge Lervåg, bass 
Bjørn-Helge og Børre er gamle kompiser, og spilte allerede som ganske unge i heavy-band sammen, der 
Iron Maiden og KISS var noen av forbildene…. 
Børre og Bjørn-Helge har også spilt sammen i flere andre sammenhenger. 
Bjørn-Helge er ikke uten grunn en av byens mest etterspurte bassister, og har vært med i flere lokale band, 
revyer, cabareter o.l., samt div. andre musikalske prosjekter.
Jeg og Bjørn-Helge har spilt mye sammen ellers også, både med VOXING, Ålesund Storband, div. andre lokale kor 
etc.     Av yrke er Bjørn-Helge multimediadesigner, og driver sitt eget BHIP studio.  Han spiller også bl.a. i show-
bandet "To tette og ei Badehette" og i Horizons Project.
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WBBK plakat - november 2003; (f.v. 
Webjørn, Bjørn-Helge, Børre, Ketil)

"Ketil Strand Band"  i aksjon på 
"utescena" under Moldejazz 1995

Bilder fra Ketils 40-årsfeiring med bandreunion 2004:
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