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Konsertkos med
Kvam og korpset

Det er
blitt en
god tradisjon,
som startet
lenge før jeg ble
med
Egil Lysebo, dirigent

■ TØNSBERGS

BLAD
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Sarah Jessica Parker:
– Vil eldes naturlig
LOS ANGELES: Skuespilleren,

produsenten og moteikonet
Sarah Jessica Parker snakker
Hollywood midt imot.
I et nytt intervju med magasinet Elle sier den populære
skuespilleren, mest kjent for
rollen som Carrie Bradshaw i
TV-serien «Sex og singelliv»,
at hun ikke vil legge seg under
kniven for å pynte på utseendet.
– Jeg vet ikke hva jeg kan
gjøre med aldring. Ja, jeg blir
eldre. Jeg eldes hele tiden.
Men hva kan jeg gjøre? Operere meg til å se ut som en tulling, spør hun i intervjuet – og
understreker at det ikke er
NTB
hennes stil.

MUSIKALSK JUL: Linda Kvam skapte julestemning sammen med Tønsberg janitsjarkorps.
TØNSBERG: En fullsatt

Søndre Slagen kirke fikk
julestemningen inn med
blank messing og ru
røst i går.
Ralf Haga
481 81 761
ralf.haga@tb.no

– Endelig har vi fått med oss Linda Kvam på julekonsert, sier
Tønsberg janitsjarkorps’ dirigent

Egil Lysebo. Korpset åpnet konserten med ikke så veldig julete
instrumentalnumre av James
Curnow og Richard Strauss, men
også den definitivt mer julete
«Jul, jul, strålande jul» av Gustaf
Nordquist.

Nye arrangement
Kvam takket for introduksjonen
med å gå rett på «Marys Boychild», før hun fulgte opp med
«God Bless the Child» (Billie Ho-

liday), den gamle John Farnhamhiten «You’re the Voice» og ikke
minst Lennon/Onos juleklassiker «Happy Christmas».
Chris Johnson fra Sandefjord
videregående skole hadde sørget
for at sangene fremsto i ny drakt,
og publikum så ut til å sette pris
på det de hørte.
I alt elleve musikalske numre
fikk de med seg på Tønsberg janitsjarkorps etter hvert så tradisjonsrike julekonsert.

Foto: Harald Strømnæs

– God tradisjon
– Det er blitt en god tradisjon,
som startet lenge før jeg ble med,
og jeg har vært med i ti år nå, fortalte Lysebo.
Det tallrike publikummet spaserte ut i desemberkvelden etter
at «Deilig er jorden» hadde fylt
kirkerommet.

Forløst formidling med julens toner
KONSERT

Stuvende fullt var det i Nøtterøy
kirke, på tidligkvelden lørdag, da
Valen-koret innbød til den første av sine tre julekonserter i
Vestfold. Programtittelen «I
denne søte juletid» anga kveldens innhold og musikalske profil, altså det vi i positiv forstand
kunne omskrive til gjenkjennelsens glede.

helt opp i halsen, eller kanskje
enda verre: Vi slutter å legge
merke til dem. Da var det befriende å høre at Valen-koret, i
samarbeid med sangsolist Marius Roth Christensen, Sandefjord Strykekvartett og pianisten
Ingegerd Kemkers, ledet av Bård
Bonsaksen, klarte å forløse
skjønnheten og framfor alt ektheten i dette velkjente repertoaret. Det er slett ikke alltid vi føler
at en konsert ikke må ta slutt, at
det bare må vare ved, men slik
hadde vi det denne gang i Nøttery kirke. Ja, det var faktisk også
noe her som appellerte til barnet
i oss. «Og da har jeg det godt»,
som det også lyder i en av våre
kjære julesalmer.

I tiden fra nå av og fram til jul

Det vil føre for langt å gi en de-

nærmest tyter det ut julemusikk
gjennom alle slags kanaler og
medier. I denne strøm av musikalsk informasjon kan disse små
melodiske perler, for ikke å si
klingende kunstskatter som hører advents- og juletiden til, lett
bli trivialisert slik at vi får dem

taljert omtale av konsertens ialt
tjuefem forskjellige innslag.
Noen hovedinntrykk vil vi imidlertid gjerne komme med: Valen-koret besitter en lykkelig
evne til å formidle farger. I så
henseende har de en rikholdig
palett å spille på til beste for det

«I denne søte juletid»
Valen-koret
Marius Roth Christensen – tenor
Sandefjord strykekvartett
Ingegerd Kemkers – klaver
Bård Bonsaksen – dirigent
Nøtterøy kirke

Anmeldt av

Svein Erik Tandberg

musikalske uttrykket. Som vokalensemble evner de å utpensle
de lyriske og dempede sider ved
musikken, og samtidig holde
fast ved det intense. Helt sentral
i korsammenheng er naturligvis
klangen. Den framsto som både
elegant og lett, samtidig som
den i fulltonende utladninger
grep skikkelig fatt i oss. Og Marius Roth Christensen er åpenbart fortsatt i ferd med å legge
nye alen til sin stemmeprakt, og
da er ikke minst Adolphe Adams
«Julsång» (O, helga natt), eller
også Jean Sibelius «Julvisa», noe
å fleske til med i høyderegisteret, som nå er skikkelig briljant.
Sandefjord strykekvartett gjorde en gjennomgående fin jobb i
strykearrangementene som var
signert Bård Bonsaksen. Og
minst et dusin roser fortjente pianisten Ingegerd Kemkers.
Hvert eneste anslag fra hennes
side opplevde vi som et ønske
om å trenge dypt inn i musikken,
noe hun absolutt lyktes i. Sikkert
og uttrykksfullt.

KUNNE BARE FORTSATT: – Det
er slett ikke alltid vi føler at en
konsert ikke må ta slutt, at det
bare må vare ved, men slik hadde vi det denne gang i Nøtterøy
kirke, skriver Tønsbergs Blads
anmelder. Foto: Harald Strømnæs

Norge vil ikke
ha Ole Bull-arv
OSLO: Staten takker nei til et
tilbud om å overta arven etter
Ole Bull, som i dag er et museum i USA.
Norge feiret 200-årsjubileum for fødselen til fiolinisten og komponisten fra Bergen da Inez Stewart Bull (89)
døde i USA i februar i år. Hun
var musikklærer og sanger og
hadde utpekt den norske stat
og delstaten Pennsylvania
som arvinger til sitt Ole Bullmuseum.
Fornyings- og administrasjonsdepartementet har nå instruert det norske generalkonsulatet i New York om å takke
nei til å motta arven på vegne
av Norge, skriver Aftenposten.
– Det er litt for mye usikkerhet knyttet til den kulturhistoriske verdien av museet, i tillegg til at noen amerikanske
arvinger skal ha hevdet at testamentet er ugyldig. Den norske stat ønsker ikke å bli involvert i en rettslig arvetvist i
USA, sier seniorrådgiver
Trond Rakkestad i Fornyingsog administrasjonsdeparteNTB
mentet.
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OSLO: Staten har inngått en ny
avtale med TV 2. Den innebærer at kanalen skal ha hovedkontor i Bergen i de fem årene
avtalen løper.
Avtalen mellom kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap)
og administrerende direktør
og sjefredaktør Alf Hildrum i
TV 2 ble undertegnet i Kulturdepartementetfredag ettermiddag.
Kanalen får status som «formidlingspliktig allmennkringkaster».
TV 2 forplikter seg til fortsatt å ha hovedkontor i Bergen. Kanalen skal dessuten tilby seerne en bestemt andel
norskspråklige programmer
og egenproduserte nyhetssendinger. Til gjengjeld vil TV 2
motta en større andel av distributørenes inntekter enn i
dag. Forhandlingene med distributørene skal skje på markedsmessige vilkår, opplyser
NTB
kulturministeren.
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TV 2 og staten
enige om ny avtale

