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Korbesøk i Sveggen

Kristiansund Operakor tar turen til Averøy i kveld for å
spre julemusikk i Sveggen.
Operakoret er vi mest vant til å se og høre i Festiviteten under Operafestukene. Men koret tar selvfølgelig
ikke pause de periodene i året hvor det ikke er operaforberedelser eller operaframføringer.
To ganger tidligere har de vært i Sveggen, men da var
det vårkonserter som sto på programmet. Dette blir den
første julekonserten.
– Vi skal synge norske julesanger, men også noen
amerikanske. Det blir også smakebiter fra musikalvarieteen vi skal ha i februar, sier Elin Marie Rånes.

Klar for nye land

Frode Gryttens roman «Brenn huset ned» er solgt for
utgivelse i Frankrike og Kroatia.
Grytten har fått strålende kritikker for sin nyeste
roman om The Clash, «Brenn huset ned». Nå er boken
solgt til Frankrike og Kroatia. Forlaget Buchet/Castel
skal utgi boken på fransk og i Kroatia har forlaget
Hrvatsko filolosko drustvo kjøpt rettighetene, melder
Forlaget Oktober.
Her hjemme skrev anmelderne glødende om
musikkromanen. Dagbladets kritiker kvitterte med at
«Grytten har klart å ta med seg rocken over i prosaen og
dermed skrevet en roman som synger».

Et nytt eventyr

- Noen vil synes det er meningsløst herk, sier en
storfornøyd «Kill Buljo 2»-regissør Vegar Hoel - som
hoppet etter Wirkola da han tok Jompa Tormann med ut
på nye eventyr.
Det var med den vennegjeng-lagde 2007-forløperen
at eventyret om Tommy Wirkolas vei til Hollywood og
storfilmene startet. Men Wirkola hadde det for travelt til
å ta tømmene når reinsdyrene til Tormann ble drept, og
jakten førte hevneren – igjen spilt av Stig Frode Henriksen – fra Finnmark til potensmiddelmiljøet i Thailand.
Men Wirkola er å finne i filmen, med en bart sleskere
enn de fleste, i godrollen som Sid Wisløff.

Lunt og trivelig: Aasmund Nordstoga og Frei Hornmusikk slo an tonen fra første låt i Frei kirke.

Stemningsfullt fra Aasmund Nordstoga og Frei Hornmusikk

Bekymret for nissen
!

Aasmund Nordstoga
tror nissen går en
tøffere framtid i møte
når vi nå har fått ny
regjering.

For 10 år siden
hadde vi aldri
tatt sjansen på
å holde en slik
julekonsert. Men folkemusikken er på frammarsj.
Stein Åge Sørli
dirigent

Julekonsert
Eilif Odde
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u får ikke de mest typiske julesangene når du
går på konsert med Aasmund Nordstoga og Frei Hornmusikk.
Bevares – vi fikk høre både
«O helga natt», «Det lyser i stille grender» og Julverset. Men

solist: Synnøve Flemmen ledet
an i «Have Yourself a Merry Little
Christmas».

Solist: «O helga natt» kan
utmerket framføres med korps,
viste Martin Vorpvik.

ikke slik som vi er vant til å
høre dem.
Dermed ble det en annerledes konsert, hvor fokuset var
mer på den folkelige varianten
av midtvinterfeiringen. Hvor
nissen og dompapen er like

viktig som budskapet man ellers får i kirkene på denne tida
av året.

Skaper stemning
Aasmund Nordstoga trenger
ikke si mange ordene får du

kommer i «jolestemning». Du
skal lete lenge før du finner en
flottere og mer musikalsk dialekt enn den brødrene Nordstoga har.
Aasmund har heller ingen
grunn til å skjemme seg over
sangstemmen. Han er folkemusiker av rang, og synger «Et
lite barn så lystelig» og «Den fagraste rosa» på en måte som få
andre.
Flott var det også å høre «12
dager i jola», en glad og stemningsfull julemelodi hvor tek-

stinspirasjonen er kommet fra
Det gamle testamente.

Sterkt og vakkert
Frei Hornmusikk bidro vesentlig til at søndagskvelden i Frei
kirke ble den hittil fineste musikalske førjulsopplevelsen for
mitt vedkommende.
Et brassband i samspill med
vokalist og gitarist (Åsmund
Reistad) kan fort bli rått parti.
Og noen ganger ble korpset
kanskje litt for ivrig.
Men jevnt over var balansen
bra. Og når hornmusikken intonerer så bra som de gjorde
søndag og i tillegg leverer
trøkk, tempo og intensitet, er
det bare å gi seg musikken i
vold.
Ros til solistene Synnøve
Flemmen og Martin Vorpvik,
samt medarrangører Rune Tylden og Stein Åge Sørlie.

