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Fire forskjellige kor
fra Vestvågøy server-
te ei «salig blanding»
av helnorske hits fra
nåtiden i Borge kirke
fredag.

Dag Kajander
red@lofotposten.no

Det var god, gammeldags korstem-
ning da samarbeidsprosjektet Blan-
da Blandakor innbød til felles kor-
konsert i Borge kirke fredag kveld. 
Over en kaffekopp før jul ble diri-
gent Mari Therese Martinussenog
kantor/dirigent Ken-Gøran Mik-
kelsenenige om å arrangere en felles
korkonsert med kjente norske sang-
er fra norske musikere som tema. De
hentet fram 13 helnorske «hits», som
de selv arrangerte og tilpasset de re-
spektive kor – og vips – så var reper-
toaret klart for felleskonserten.

Sprekt arrangement
Stamsund sangkor fikk æren av å
starte konserten med klassikeren
«Den du veit» av Marius Müller og
«Optimist» av Jahn Teigen, noe som
ga en fin flerstemt innledning til kor-
kvelden. Så fulgte Mannskoret Lo-
fotr opp med megahiten til Ola
Bremnes; «Har du fyr» og «Venner»
av Halvdan Sivertsen til en rungende
applaus. Men de litt rustne herrer ga
seg ikke, og fikk opp forsterkninger
som ble til Felles Mannskor som
gjorde Halvdan Sivertsens udødeli-
ge «Ti tusen tommeltotta» i et sprekt
arrangement enda mere udødelig
med «molto fortissimo» i de sterke
partiene – til publikums fornøyelige
jubel.

Etter dette var det pause hvor det
ble servert de lekreste kaker og snit-
ter til kaffe og åresalg. 

Smeltet publikum
I andre akt var ikke kvinnene dårli-

gere, og stilte opp med Felles Dame-
kor hvor den gamle slageren «Susse-
bass» smeltet publikum som smør,
og gjorde sitt til at koret fikk udelt
oppmerksomhet fra begge kjønn.

Opdøl Blandakor gjorde en rø-
rende og vakker versjon av Einar
Skjæraasens «Danse mi vise» og
Lars Bremnes’ «Å kunne æ skrive». 

Tørrvittig konferansier
En viktig ingrediens i konserter av
denne typen er jo konferansieren
som denne kvelden var Jarl Salo-
monsen. Han bandt det hele sam-
men med sine tørrvittige replikker
og godlynte humor. 

Under avslutningen med det store
felleskoret var det litt av en utfor-
dring å holde kor(t) ene fra hveran-
dre. Etter at «Salig Blanding» hadde
framført «Min første kjærlighet» og
«Engler i sneen», vokste de fire ko-
rene sammen til et felles kor under
navnet «Blanda blanda kor» for å av-
slutte forestillinga. Det gjorde de på
en utmerket måte, med blant annet
Hellbillies’ «Den finaste eg veit».
Her stemte både kor og publikum i,
så det runget i den flotte Borge kirke.

Blanda drops f

Blanda Blandakor avsluttet konserten i Borge kirke med Hellbillies-låta Den finaste eg veit.

■ Felles korkonsert med Stam-
sund Sangkor, Mannskoret
Loftr, Opdøl Blandakor og
Salig Blanding.

■ Borge kirke fredag 25. april 

■ Dirigenter: Mari Therese
Martinussen og Ken-Gøran
Mikkelsen

■ Korarrangement: Mari The-
rese Martinussen og Ken-Gø-
ran Mikkelsen

■ Publikum: 180
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STAMSUND: For tredje år på rad
skal en gruppe ungdommer fra
Stamsund blogge under Stam-
sund Teaterfestival i slutten av
mai. Viggo Skarby, Celine Kris-
toffersen, Camilla Jensen,
Stein-Vidar Hågensen og Jo-
hann Krüger driver bloggen The
Talking Shop i samarbeid med

den irske kunstneren og peda-
gogen Chrissie Poulter, og hol-
der til i Velferden i Ytre Stam-
sund. Bloggen skal ha et under-
søkende blikk på festivalen, og
være et bindeledd mellom pu-
blikum, artister og forestilling-
ene, skriver festivalen i pro-
gramheftet.

Unge øyne på festivalen

Stamsund Sangkor.Sangkoret Salig Blanding i aksjon.
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fra blandakor

De to initiativtakerne til felleskonserten: Dirigentene Mari
Therese Martinussen og Ken Gøran Mikkelsen.

Jarl Salomonsen var en vittig konferansier og sanger.

Erik og Kriss
kommer til
Lekneshallen i
juni.

Pressefoto:
Olav Stubbe-
rud.

28. og 29. juni arrangerer IL
Blest Lofotmessa i Lofothal-
len og som vanlig blir det
også arrangert fest.

-Lofotmessa feirer 35-årsju-
bileum i år, og markerer dette
med fest for lofotværingene i
Lekneshallen både fredag 27.
og lørdag 28. juni. Den vel-

kjente rap/popduoen Erik og
Kriss kommer til Leknes og
Lekneshallen fredag 27. juni.
DJ Nellson vil også spille,
opplyser leder i messekomite-
en, Thomas Elvebakk i en
pressemelding. Lørdag blir
det irsk aften med The Rovers
og Fifth Gear i Lekneshallen.
-I tillegg arrangerer vi fest for

ungdom under 18 år fredag
ettermiddag i Lekneshallen,
med DJ Nellson som trekk-
plaster. Ellers blir det sport og
fritidsmesse i Lofothallen lør-
dag og søndag. Lindstrøms ti-
voli holder åpent ved Lofot-
hallen fredag, lørdag og søn-
dag, opplyser Thomas Elve-
bakk. 

Erik og Kriss
til Lofot-
messa på
Leknes

Publikum storkoste seg i Borge kirke fredag.

Opdøl Blandakor sang vakkert.


