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Rocket for TV-aksjonen
OTTA: Åtte unggutter fra

CARE: Bjørn Ivar Reistad, Nikolai Hjellet, Aleksander Storløkken Melseth, Pål Kvehaugen, Halvor Nyheim, Martin Fauske Tho, Kristian Enkerud Lien og
Sigurd Veggum (ikke tilstede). Prosjektleder Roger
Bakaas, bak.
Foto: Leif Øverland

Otta hadde laget rockelåt
til inntekt for TV-aksjonen
Care
På søndag ettermiddag, i TVaksjonens beste sendetid, var
det urframføring av melodien
på Frivilligsentralen i Otta sentrum.
Prosjektleder og leder for
rockeverkstedet på Otta, Ro-

ger Bakaas forteller at guttene
hadde tatt utfordringen på
strak arm. De hadde nemlig
veldig kort tid på seg siden de
fikk oppdraget tidlig i september. Musiker og tidligere leder
av rockeverkstedet, Ole Jonny
Bekkemellem, har vært konsulent for tekst og melodi, men
guttene har gjort svært mye
selv.

Rockeverkstedet har i øyeblikket til sammen tre band i
aksjon med 13 gutter i alderen
12 til 18 år. Disse tre, «Slackt»,
«Besyde» og «X-terminator»,
framførte i tillegg tre melodier
hver under konserten på Frivilligsentralen på Eben Ezer søndag. Prosjektgruppa til Caremelodien er hentet fra alle de
tre rockebandene.
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Populær
kirkejazz
LILLEHAMMER: Det
var helt fullt av begeistrede tilhørere i Lillehammer kirke lørdag.
Det var veldig mange
som ville ha med seg Fossajazz, Norsk et Lite Kor,
Live Maria Roggen, Lena
Lien og Justin Surdyn.

PERLE: R’arier for en kjole ble en sjelden perle av en forestilling, mener vår anmelder.
Foto: Kristin Søhoel

Spektakulær operaperle
FORESTILLING
R’arier for en kjole
Nonverbal miniopera
Komponist: Synne Skouen
Koreograf: Sølvi Edvardsen
Vokal: Ruth Wilhelmine Meyer
Lillehammer kulturskoles
ungdomskor
korinstruktør: Elisa Robak
Kostymer: Marit Eken Kalager
Teskjekjerrringoperaen,
Norsk Barneopera
Lillehammer Kunstmuseum lørdag

Anmeldt av Kristin Søhoel
JAZZFJES:

Lørdag presenterte Teskjekjerringoperaen en begivenhet på
Lillehammer Kunstmuseum: en

urpremiere på en norsk opera.
Resultatet er blitt en overraskende, original og renskåret
forestilling. Ruth Wilhelmine
Meyer beveger seg elegant og
smidig og behersker kombinasjonen bevegelse/dans og sang
ypperlig. Det unge koret består
av tretten jenter, som imponerer
med sin tilstedeværelse og innlevelse. Forstillingen er blitt en estetisk nytelse, presis og sober.
Den gir mange lag av assosiasjoner fra sakrale stemninger til bisvermer, fra sjelelige tilstander
til ytre konflikter. Den ene stemningen overtar den andre, som
metamorfoser som flettes i hverandre. Det er blitt en sjelden perle av en forestilling.

SYMPATISK: Terje Gewelt på kontrabass, Enrico Pieranunzi på piano og Anders Kjellberg på trommer. Foto: Kristoffer Ø. Andersen.

Treenigheten
KONSERT

Alle foto: Kine Søreng Hernes

KVALITET: Konsertene holdt høy musikalsk kvalitet. Her fra Listen! With Friends.

r DølaJazz

TERJE GEWELT, ENRICO PIERANUNZIog ANDERS KJELLBERG
Kulturhuset Banken

Anmeldt av
Per Ivar Henriksbø
Det var ikke enkelt å finne ledige
stoler i festsalen da landets for tiden kanskje mest spennende jazzbassist Terje Gewelt lørdag kom
med stjernelaget sitt, Enrico Pieranunzi og Anders Kjellberg.
Det vi fikk var en fem kvarter
lang skoletime i hvordan en pianist skal bruke et klaver, hvordan

en batterist bør anvende trommesettet, og hva en bassist greier å få
ut av en kontrabass. Det var rivende trøkk i så vel de melodiøse
som de friere komposisjonene.
En del av konsertstoffet var
hentet fra bandets album «Oslo»,
men vi fikk også høre andre glitrende låter, der hver av de tre
fikk briljere med solopartier i en
gledelig variert meny. Vi som satt
nærmest, hadde spesielt moro av
å studere hvordan Gewelt lekte
med strengene. Noen spenstige
rytmeskift var med på å løfte konserten til «begivenhet».

