Bamsefar kom
12

Borge kirke var arena da sangkoret Salig Blanding med barnekor
leverte en begeistrende familiekonsert, fullpakket av kjente og
kjære barnesanger.
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- Et kor medlem kom marsjerende, sang første gruppe
sangere fra Salig Blanding da de entret kirkerommet. Til
slutt hadde tre grupper sunget seg inn i kirken etter egen
tekst til den kjente barnesangen «Tre elefanter kom marsjerende».
- Jeg blir lykkelig av å høre på sangen deres, sa konferansier Wenche Bolle.
Det hadde hun all grunn til, for dette ble en spesielle og
enestående konsert som flere enn 63 betalende publikummere burde ha fått med seg.

Fanget unge og tilårskomne
Familiekonserten fanget unge og litt tilårskomne med
sine 20 udødelige barnesanger.
Bamsefar kom i egen person i selskapet sitt, Pippi, Ole
Brum, politimester Bastian, nøtteliten, trollet i Senja - ja
et vell av kjente og kjære skikkelser fra barnesangene var
representert på konserten.
- Som på musikal i London
Konserten klimaks kom da Salig Blanding fremførte Elton Johns følelseladde sang «Can you feel the love tonight» fra filmen «Løvenes konge». Forsterket med filmklipp på lerret fra filmen, ble denne storslagne sangen aldeles nydelig fremført.
- Det var jo som å være på musikal i London, sa Wenche
Bolle begeistret.
- Kjempefin konsert
I pausen bød arrangøren på kaffe, saft og boller, og Kristin Tjønndal fra Leknes, sønnen Kristian, og datteren Johanna var kjempefornøyd.
- Så langt har dette vært en kjempefin konsert, og det er
ikke ofte en konsert fanger de små slik som denne. Johanna sang blant annet med på Pippi sangen, sa Kristin.
Honnør til arrangøren
Allsang var det også på konserten, og de voksne og barna fikk det til å fungere strålende da de vekselvis sang
spørsmål og svar på Knutsen og Ludvigsens ”Hallo, Hallo”.
Vi gir honnør til arrangøren Salig Blanding, og sier som
i sangen; Gøy på landet, gøy på landet, sånt no ha’kke vi
i by’n.
FAMILIEKONSERT

Borge kirke, 20 barnesanger
Arrangør: Salig Blanding med barnekor
Konferansier: Wenche Bolle
Lengde: 1t. 40 min. inkl. pause
Publikum: 63 (barn under 12 gratis)

SEND INN TIPS OG BIDRAG TIL: red@lofotposten.no
Bamsefar var selvfølgelig på plass da Salig Blanding og barnekoret sang îBamsens fødselsdagî på familiekonserten i Borge kirke.

63 betalende publikum var på konserten. Barn under 12 år slapp gratis
inn.

Dirigent for Salig Blanding, Ken-Gøran Mikkelsen, hadde det musikalske
arrangementet på konserten, og fikk blomst av politimester Bastian.

Arrangøren Salig Blanding, leverte en
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Barnekoret får øye på bamsefar.

Familiekonserten hadde også allsang på programmet.
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strålende familiekonsert.

Publikum smilte fornøyd, mens de applauderte.

Som far så sønn kan man si om lille Isak da han prøvde seg som pianist
sammen med mamma Kristin. Det etter at pappa Ken-Gøran Mikkelsen
hadde gitt konserten musikalsk tonefølge.

Åse Brennesvik hadde det gøy på landet.

