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—Alt begynte med Doris Day, avslø-
rer haldensangerinnen Dina Billington 
(født 1985).  

Det kan trygt sies at det er en 
setning du sjelden hører i 2015. Ame-
rikanske Doris Day het egentlig Doris 
May Ann Kappelhoff (født 1922 eller 
1924!), men tok sitt artistnavn fra 
sangen «Day after Day», og gjorde 
det stort som filmskuespiller og san-
ger, før hun fikk sitt eget TV-show, 
«Doris Day Show», i 1968. Altså len-
ge før Dina ble født. 
—Da jeg bare var tretten år gammel 
ble jeg invitert av en lokal musiker til 
å synge med et partyband, vi spilte 
blant annet på Halden Klubb. 
Pappa sa at det var jazz vi gjorde, så 
da måtte jeg finne ut av jazz. Det ble 
Ella Fitzgerald, Dinah Washington, 
Billie Holiday og Frank Sinatra. 
—Den lokale musikeren ga meg også 
Monica Zetterlunds «Jazz på svens-
ka». Selv om jeg hørte på rock og 
pop, var det som om jazz bare var min Foto: Raymond Mosken
musikk. Jeg likte at jeg var alene om det
blant mine jevnaldrende. 
—Allerede som femtenåring var jeg dypt inne i jazzens standardrepertoar, og akku-
rat da kom også Silje Nergaards «Port of Call» (2000), som jo blandet jazz og pop. 
Det ble en viktig plate for meg, akkurat som stemmen og formidlingen til Monica 
Zetterlund er det. 

I august gikk Dina i det som ansees som et av Skandinavias beste studioer 
for ensemble jazzinnspillinger, Haldens Athletic Sound, for å feste sitt første soloal-
bum til analog tape. Med seg hadde hun sin faste trio, bestående av Ove Billington 
(piano), Jens Fossum (bass) og Hermund Nygaard (trommer). I tillegg medvirker 
Kevin Dean (trompet), Ole Hermann Huth (fiolin) og Ole Morten Gimle (cello). Ove 
Billington står også for arrangementene. 

—Selv om jeg fortsatt befinner meg innen jazzfeltet, har ikke Hun som 
drømmer blitt et strengt jazzalbum. Jeg hadde med meg fjorten egenskrevne san-
ger i studioet, alle med norske tekster. Elleve av dem havnet på albumet.
Dina forteller at hun har fått hjelp av poeten/ tekstforfatteren Håvard Rem (Cohen 
på norsk, Dylan på norsk, Hustavler) til å gå over tekstene. 



—Ambisjon min var å få til et personlig sound, et uttrykk som reflekterer mitt eget 
liv, som i stor grad farges av at jeg bor i Halden. På passe avstand til hipsterne på 
Grünerløkka i Oslo, ler Dina.
—Det handler om å stoppe opp i en tid der alt går alt for fort. Litt som tjuren Ferdi-
nand, lukta på blommorna, undre seg, se det fine i de små tinga. 
Jeg er en romantikker, så jeg vil inn i romantikken, der vakre melodier er sentrale. 

Dina er oppvokst i en familie der musikk og scenekunst har vært sentralt. Mo-
ren, Sol Nordsjø, har stått bak en rekke musikaloppsetninger i Halden. 
I 2003 flyttet Dina til Oslo for å studere billedkunst. Men hun har hele tiden holdt 
musikken ved like, og har samarbeidet både med en rekke kjente norske jazzmusi-
kere og med lokale musikere som Claes Neeb og Leo Leonardsen, samt den kjente 
koreografen Thomas Glans. 
Dina har opptrådt på et stort antall klubber, konserthus og gallerier rundt om i Nor-
ge, så det er en erfaren artist som har laget Hun som drømmer sammen med stu-
diotekniker/ produsent Kai Andersen.  

«Selv om Dina har samarbeidet med mange flotte musikere på platen, føles det 
som om dette helt og holdent er Dinas verk..Endelig, vil mange si, kommer det en 
skikkelig jazzplate fra Halden, med egenprodusert tekst og musikk av en kunstne-
risk, flott sanger som Dina Billington.»
—Halden Arbeiderblad, Terningkast 5.

 


