
Averøy Ungdomskorps har i
mange år hatt vårkonsert i kir-
ka. 

Midt oppe i litt fram og til-
bake for hva de egentlig ville
dette året, kom en telefon fra
vennene på Frei, og brikkene
falt på plass. 

– Det er en stund siden vi had-
de vårkonsert med gjester, men
nå er vi altså her, og dette tror
jeg blir kjempebra. Frei Horn-
musikk er flinke folk, vi har tro
på det vi gjør, og nå strømmer
det på med folk, smilte Halldis
Nørdsti minutter før det hele
braket løs. 

Variert � Nørdsti er leder i
Averøy Ungdomskorps og kun-
ne fortelle at det går en irsk bøl-

ge gjennom korpset akkurat
nå. 

– Vi skal til Irland på korpstur
til høsten, og det gleder vi oss
til. Noe av det vi skal spille i
kveld er derfor litt irsk og irsk-
inspirert. 

Det var gjestene fra Frei som
fikk æren av å åpne konserten.
Det gjorde de med en marsj fra
Frelsesarmeens rikholdige
repertoar. 

«Roussau» var friske toner,
men dette var ikke Frei Horn-
musikk på sitt beste. Her var
det rusk i maskineriet som
gjorde at intensiteten i marsjen
av og til dabbet litt av. 

Korpset fortsatte med en pas-
torale og en suite i tre satser,
der den melodiøse midtsatsen
virker var flott å høre på. 

Frei avsluttet med «The Boy
from Menaem». Et stykke der
tittelen ikke sier oss så mye,

men så snart de muntre musi-
kerne satte i gang var det kjen-
te toner, som er brukt i mange
sammenhenger verden over. 

Vertskapet � Etter kaffe og
deilige kaker, inntok vertska-
pet rampelyset i Bådalstun. 

De åpnet ambisiøst med et
Stomp-inspirert stykke. 

Midtveis la blåserne ned sine
instrumenter for å bidra med
klapp og tramp. Publikum satt
bare og smilte. 

Stykke nummer to fra de godt
over 30 averøymusikerne var i
et uvant tonespråk for Ola
Nordmann.

Stykket het «Orient», og titte-
len sier vel egentlig alt om sti-
len. 

Et drømmende og vakkert
stykke, med et arrangement
der alle instrumentene kom
godt fram. 

Grovmessing � Så ble det
popmusikk, vise og litt jazz, før
publikum fikk en smak av
korpset fascinasjon for Irland.
Skjønt, det var ikke hele korp-
set som bidro. 

Den irske vuggesangen ble
framført av grovmessingen,
tuba og trombone.  

En kombinasjon vi ikke hører
så ofte, men som fungerte vel-
dig godt. All ære til de fire med
det tyngste instrumentet som
fikk melodien god fram.   

Konserten ble avsluttet som
den startet, med en marsj. 
Averøy Ungdomskorps er ikke
et marsjkorps, men det hindret
dem ikke i å levere et stykke
det virkelig svingte av. 

ELLEN-MARIE PEDERSEN-GUSTAD
ellen-marie.pedersen-gustad@tk.no

KLASSE 6B på Hasle skole i Oslo gikk
til topps i Nasjonalbibliotekets språk-
konkurranse for barn og unge.

Sjetteklassingene på Hasle skole vant i
sin aldersgruppe med filmen «språk-
detektiv» – en film juryen mener både
er godt komponert og kreativ.

Det var i fjor høst Nasjonalbiblioteket
inviterte elever på 5.- 7. trinn, 8.-10 trinn
og elever i videregående skole over hele

landet til en stor språkkonkurranse i
forbindelse med Språkåret 2013.

Temaet for konkurransen var språk
og identitet. Elevene skulle dokumen-
tere de ulike språkene og dialektene de
møter i hverdagen, og fikk ganske frie
hender. I tillegg til å ta for seg språk
som eksempelvis norsk, urdu eller
norsk tegnspråk, kunne de også konsen-
trere seg om ungdomsspråk. (NTB)

Fornøyd: Hall-
dis Nørdsti,
leder i Averøy
Ungdomskorps,
forteller om
korps i vekst
som har mange
spennende ting
på programmet
i tiden som
kommer.

Trommer: Geir Fjeldvær, Randi Stavik, Geir Rugset og Odd 
Kjetil Rugset holdt styr på rytmeavdelingen.

Gjester: Gjestene Frei Hornmusikk vartet opp med både en marsj og en suite.

Irsk bølge i korpset

Vant konkurranse med «Språkdetektiven»
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AVERØY: Averøy 
ungdomskorps skal 
til Irland i høst. Det 
bar søndagens konsert 
preg av.

Fløyte: Lill Helen Wenstad er
fløytist i Averøy Ungdom-
skorps.

OSLO: Endelig klarte Øya å hake til seg
artisten de lenge har prøvd å lokke til
Middelalderparken – selveste Cat
Power.

– Hun er en artist vi har ønsket oss til
Øya i en årrekke, sier presseansvarlig
for festivalen, Jonas Prangerød.

Chan Marshall ble oppdaget av blant
andre Steve Shelley fra Sonic Youth, og
har siden midten av 1990-tallet gitt ut

skiver under artistnavnet Cat Power. I
fjor kom det sterke albumet «Sun», og
hun blir å se torsdag på Øya.

Øya melder videre at de har sikret seg
det de kaller for «det heteste nye soul-
navnet i England», nemlig Laura Mvula.

Siste navneslipp ut på tampen av april
er den nye folkpopduoen Mona & Maria,
som slapp debutalbumet «My Sun» i for-
rige uke. De opptrer lørdagen.

Øyas nye damer


