
 Talent Produksjon AS ble startet av Arve Sigvaldsen i november 1972. Treff-platene og andre utgivelser ble 

solgt i store opplag etter norske forhold, og de dannet det økonomiske grunnlaget for det som skulle bli 

Talent Studio.  

Våren 1974 begynte Arve Sigvaldsen for alvor å tenke på eget studio. Jeg var da lydtekniker i Arne 

Bendiksens studio og vi jobbet en del sammen. Vi mente begge at tiden var inne for et nytt studio i Oslo, og 

vi bestemte oss for å sette i gang. Vårt mål var at studio ikke på noen måte skulle ligge tilbake for det som 

allerede fantes av grammofonstudioer i  Norge.  Den største bakdelen med de allerede eksisterende studioer 

syntes vi var at  de var for små. Skulle man ta opp et stort orke4ster, ble dette gjort i flere etapper med 

pålegg av hver enkelt instrumentgruppe. Først komp, så blås, så stryk osv. Dette syntes vi låt sterilt og vi ble 

enige om at studioet burde være på 250 – 300 kvm med kontrollrom på 50 – 60 kvm.  

Vi hadde jobbet med 16 spor en god stund, og vi følte at dette ofte var for lite. Vi ble derfor enige om å satse 

på 24 spor. Vi tok sikte på å komme i gang med studio våren 1975, men det skulle vise seg å by på problemer 

å finne et egnet lokale. Vi reiste rundt og så på mange lokaler, fra gamle låver til nedlagte teatre. Omsider, i 

januar 1975, kom vi over et gammelt nedlagt mekanisk verksted på Kampen i Oslo. Vi skjønte fort at det 

skulle bli litt av en jobb, men vi satte i gang med friskt mot. I april hadde vi alle planer, byggemeldinger osv. 

klare og byggingen kunne starte.  

Vi hadde kalkulert med ca. 1 mill. kroner i utstyr og 800.000 i innredning. Den 15. september, 5 mnd. Og 2,5 

mill. kroner senere åpnet vi studioet for første opptak. I tre måneder, fram til jul, ble det spilt inn ca. 25 LP-

produksjoner, og vi fikk bevis for at det virkelig var behov for vårt studio. 

Jan Erik Kongshaug, Innledningen fra hans foredrag i Nordisk Symposium mai 1976. 

 



Gamle Kampen mek. Verksted
Kjølberggaten 29, Oslo i 1974

Arve Sigvaldsen og Erik Bøhler vurderer mulighetene
Det var smeden Lars Engebretsen, kalt «Kampe-Lars», som grunnla 
Kampen Mekaniske Verksted i 1861.  Den opprinnelige bygning er 
oppført  i 1840. Bedriften leverte deler til steinknuseranlegg og 
sildoljeanlegg, samt jernstøpegods til Akers Mekaniske.  

I året 1907 kom Ing. H. A. Hartner inn som aksjonær og direktør og  
ledet bedriften frem  til  1956 - da han overdro som gave, sine og 
bedriftens  samtlige  500 aksjer til Røde Kors - som i sin tur solgte disse 
til Akerkonsernet. 

Oslo Kommune kjøpte eiendommen i 1973, 
og leide den ut til Talent Studio.

Kilder: Mona Larsen/Torstein Hjelmeng
Studiofotos: Arve Ringen



1975 …

Studiorom på 270 kvm, 
takhøyde inntil 5,5 meter, 
kontrollrom på 60 kvm og 

Helios custombuilt
24 spors consolle.

Fotos: Arve Ringen





Talent Studio - utstyrsliste

Svein Engebretsen ved multitrackmaskinen



En skikkelig ”ild-dåp” av 
studio med  
”gamlekongen ”
Jens Book-Jenssen og 
stort orkester



Det ble gjort en 
rekke musikalske 
TV-produksjoner, 
for NRK og andre



TREFF-serien var en viktig bidragsyter til studioets oppstart og utvikling



VOODOO

Terje Rypdals VOODOO fremført av Inger Lise og Jahn Teigen,
kom på 2. plass i den norske GP finalen i 1976. Plateversjonen ble

gjort i Talent Studio dagen etter, med hele 25 mannsbandet på én gang,
og innspillingen var klar til miksing etter én time.



Seriesuksessene FREM FRA GLEMSELEN og COUNTRYFEST var milepæler for Talent studio



Stein Ingebrigtsen var meget aktiv i Talent Studio med mange hits på flere språk



Gammeldans og 
Folkemusikk

Sven Nyhus var sterkt delaktig i å bringe fine kunstnere til studioet



Innspilt LIVE i Talent Studio på én oktoberdag,
i 1977, rangeres av mange ”Rocky Horror” 
kjennere som beste album versjon 
utenfor England.

http://www.rockymusic.org/album/norsk.php
http://www.rockymusic.org/album/norsk.php


Tramteatret – Pelle Parafins Bøljeband

Tramteatret/Pelle Parafins Bøljeband kom til Talent Studio og  gjorde albumene 
BACK TO THE 80’S og PELLE PARAFINS BØLJEBAND



Per Borthens Swing Dept gjorde 
2 album i 
Talent Studio,
først med Laila Dalseth som 
vokalist (bildet t.v.), og senere 
med Karin Krog (bildet over m. 
Lars Otto Wollum (t.h.) som 
produsent - og 
Ola Johansen og Svein 
Engebretsen bak spakene.



De står bak en rekke av jazzhistoriens fineste innspillinger

Manfred Eicher, ECM og Jan-Erik Kongshaug i studiokonsentrasjon



Talent Studio

1975 - 1982

Torleiv Bolstad (født 25. oktober 1915 i Øystre Slidre, 
død 10. februar 1979) var en spelemann fra Valdres. 
Han vant Landskappleiken fire ganger, i 1947, 1957, 1970 og 1971.



Pat Metheny (guitar, 12-string guitar, 15-string harpguitar)
Lyle Mays (piano)
Eberhard Weber (bass)
Dan Gottlieb (drums) 



Innspilt i Talent Studios, Oslo, 26. og 27. mars 1977.
Tekniker: Jan Erik Kongshaug Produsent: Frode Thingnæs



Det er nok en spøk, men plate til 
Kongen ble det – og Spellemannspris 
attåt











www.rb.no







Foto: Jan Greve, Scanpix/VG







Gunnar Wiklund















www.jazzbilder.se



Per Vollestad startet sin 
karriere som rockesanger 
med Pelle  & Promille



Emne: Henry Hadaway

Dear friends and colleagues,

On Her Majesty The Queen’s Jubilee Birthday 

honours, 2013, our Chairman Henry Hadaway 

has been awarded Member of the Order of The 

British Empire, the MBE, for his achievements in 

the creative industries.

We are both proud and delighted by this and 

would like to take this opportunity to thank 

everyone who assisted in Henry receiving this 

prestigious honour from Her Majesty The Queen. 

Kind Regards,

Sarah Hadaway
HHO |Unit 4, Mill Hill IE |Flower Lane | London NW7 

2HU



www.musikalske.net























Producer, Engineer – Jan Erik Kongshaug 



(c) NRK Erling Wicklund

























23 kretsmersterskap friidrett i senior og juniorklassen
800 meter Norgesrekord for 14-åringer på 2.16.5 sto i hele 14 år
«Frøken Norge»- finalist i 1976. 
politisk engasjert, plass i Skien bystyre. 
bibelstudier i USA. 
Frelsesarmeoffiser
Har gitt ut en rekke album 



Foto: Bjørn Opsahl



Talent Studio

1975 - 1982

http://www.talent.as/

