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Blandakoret Salig Blanding serverte en salig, artig og underholdende konsert på Eltoft skole lørdag kveld.

Begge foto: Jarl Salomonsen

Salig stund
Korsang og filmmusikk sto på programmet da sangkoret Salig Blanding inviterte
til konsert lørdag.
Atle Smedsund

ha Sivertsen, gode historier, hvor
det ble «sagt uten å si det» av Per
Johan Høyen, og ikke å forglemme et fantastisk solospill på trompet av korets dirigent Ken-Gøran
Mikkelsen som framførte «Con te
partiro». Alt sydd sammen på en
humoristisk måte av Jarl Salomonsen. Samtlige av dem som
opptrådte er medlemmer av koret.

red@lofotposten.no

Og salig, artig og underholdende
ble det da undertegnede, sammen
med en nesten fullsatt gymsal på
Eltoft skole, spanderte lørdagskvelden for å overvære det som
det kunne være fristende å kalle et
korsjov som de hadde kalt
«Sound of Salig Blanding»
Første avdeling, før kaffen, kakene og åresalget, ble mesterlig
rodd i land med dyktig framført
korsang, vi fikk høre «Yesterday» og «The Drunken Sailor».
Solosang ved søskenparet Mona
Nordstrand Hammer og Ole Magnus Nordstrand akkompagnert på
gitar av deres far Dagfinn Nordstrand, opplesning av Anne Gret-

Sang i 45 minutter i strekk
Etter pausen og etter trekning av
det som føltes som et hundretall
gevinster var det klart for kveldens høydepunkt. Koret ved sin
dirigent Ken-Gøran Mikkelsen
har over en tid øvet inn et knippe
filmmelodier som spenner fra James Bond til Pinocchio, 16 i tallet. Når så musikken og sangen
ble framført, mens vi så klipp fra
filmene, så ble det en 45 minutters flott forestilling. Og bare det
å synge sammenhengende så
lenge uten pause er i seg selv en
stor prestasjon. Så ære være korets dirigent som hadde kommet
på ideen, plukket ut sangene og
filmklippene og satt dette sam-

men til den seansen vi fikk oppleve. At den samme dirigentens datamaskin brøt sammen noen dager før framføringen, slik at alt
måtte settes opp på nytt, gjør ikke
prestasjonen og engasjementet
noe mindre.

Ny forestilling til høsten
For øvrig sies det at organisten i
Borge kirke og korets dirigent
Ken-Gøran Mikkelsen har et musikalsk øre som man ikke finner
maken til nord for Ekvator, det
var i hvert fall det konferansieren
sa. Så får vi bare håpe at den «store verden» ikke oppdager dette,
slik at vi får beholde ham på øya
og som dirigent for Salig Blanding i mange år framover.
Når koret setter opp denne forestillingen en gang ut på høsten bør
alle som er interessert i denne
type underholdning kjenne sin
besøkelsestid.

Familien Nordstrand – f.v. Dagfinn, Mona og Ole Magnus – framførte solosang.

Inviterer til musikalsk drømmereise
Kristi himmelfartsdag serverer
Vestlofoten Damekor en musikalsk drømmereise på Ramberg
Gjestegård.

Sangene som framføres står alle, i
en eller annen form, i tilknytning til
drømmer: Nattlige drømmer, dagdrømmer, livsdrømmer og drømmen om en bedre framtid.

– Sangene, så vel som drømmene, er varierte i karakteren og
spenner stilistisk fra middelalderen
fram til vår egen tid, heter det i en
pressemelding.
Koret får tonefølge av Steinar
Nygård og Henrik Klaveness på gitarer og Kristina Karlsen på kontrabass. Jürg Leutert, som også er korets musikalske leder, blir også å

høre på diverse andre instrumenter.
– Velkommen til en kveld med
musikk og mat man bare kan drømme om. Etter konserten kan publikum ta en tur på den spektakulære
Rambergsstranda for å oppleve
midnattsola. En opplevelse som er
en drøm i seg selv, lokker koret i
pressemeldingen.

Vest-Lofoten
damekor inviterer til en
drømmerik
konsert torsdag.

