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Romantisk aften med Salig Blanding

Solid: De 26 sangerne i koret Salig Blanding, leverte suveren og solid korsang på «Romantisk aften» på Eltoft skole. 

Alle foto: Geir Inge Winther

Suverent levert

Sangkoret Salig Blanding fikk oss i det
romantiske hjørnet,
da de suverent leverte ”Romantisk aften”
på Eltoft skole.
Geir inge Winther
red@lofotposten.no

- Ifølge eksperter så er det mange omveier og blindveier innen
kjærlighet, og i kveld håper vi å
gi dere et lite innblikk i dette
håpløse terrenget, sa kveldens
eminente konferansier og dirigent Ken Gøran Mikkelsen til
latter fra 100 fremmøtte publikummere.

Aldeles herlig
Med stor musikalitet, innledet
Salig Blanding konserten på en

aldeles herlig måte. – Jeg var
ung, og visste alt, sang de gjennom Jan Teigens ”Min første
kjærlighet”, og satte solid standard for kvelden.
Koret leverer ballansert og nøyaktig, og teksten når ut til oss
som bare kunne lene oss tilbake og nyte. Herunder nevner vi
at dirigenten hadde arrangert
alle de 12 sangene som var på
plakaten til koret.
Med strålende korsang fra de 26
sangerne, stødig akkompagnert av dirigent Ken Gøran Mikkelsen på piano, ble denne
kvelden like mye nytelsens
kveld som romantikkens kveld.

Fase for fase
Salig Blanding tar oss denne
kvelden gjennom fasene: Forelske, realitetsorientering, der
konferansieren minner oss på
at lykken ikke nødvendigvis

varer evig som vi har lært fra
Disney filmene.
Og før pausen, maktkamp, der
”I will survive” ble avløst av
godsakene på bordet.

Solid innrammet
For det skal Salig Blanding ha
foruten om å levere solid korsang. De hadde virkelig satt en
romantisk ramme rundt konserten med hjertelys, roser,
love hearts, cup cakes og masse
godsaker på bordet. Og for de
som ikke klarte all goddisen, så
kunne man meske seg med salt
pålegg på rundstykker.
Velfortjent trampeklapp
Fasene: Stabilisering, forpliktelse og ekte kjærlighet var på
programmet etter pausen, og
konsertens sangnummer var
millimeterpresise innpasset til
hver kjærlighetsfase.
Når så Salig Blanding avslut-

Stortrivdes: 100 publikummere stortrivdes på «Romantisk aften»
ningsvis gir oss en nydelig utgave av ” Gje meg handa, di
ven”, kunne ikke den rungende
trampeklappen vært mer fortjent.

Vi sier bare: Hurra for Salig
Blanding, og ja, dere ga oss ett
solid innblikk i romantikken.

