
KA
SKJER?
Bli med i oversikten over
kulturdager i Midt-Troms.

Hver dag!

Registrer ditt arrangement
på www.folkebladet.no

E-post: kp@folkebladet.no
Tlf. 980 97 337

40%
rabatt til lag, foreninger,
kulturorganisasjoner.
Gjelder ikke bedrifter.

Mai
«Vårstemning» med
Finnsnes korforening
og gjester
Hvor: Finnsnes kirke
Når: 25. mai

Juni
Botnhamn dagene
Hvor: Botnhamn
Når: 1.–3. juni

Nord-Norsk
Villmarksmesse
Hvor: Bardu
Når: 15.-17. juni

Bjorelvnesdagan
Hvor: Bjorelvnes
Når: 23.-24. juni

RossfjordRocken
Hvor: Rossfjord
Når: 28. juni – 1. juli

Juli
Skrolsvikdagan
Hvor: Skrolsvik
Når: 5.-8. juli

Mefjordagan
Hvor: Mefjordvær
Når: 6.–8. juli

Tranøydagan
Hvor: Tranøya
Når: 14.–15. juli

August
Husøydagan 2018
Hvor: Husøy, Senja
Når: 24.–26. august

Bardumartnan
Hvor: Bardu
Når: 31. aug – 02. sep

September
Loppemarked
Hvor: Rønningen,
Aspelund
Når: 15.–16. sept

Forskningsdagene
2018
Hvor:Midt-Troms
Når: 19.–30. sep

Oktober
Høstmarked
Hvor:Grasmyr bygdhus
Når: 6.–7. oktober

November
Bakemesse
Hvor: Rønningen,
Aspelund
Når: 17. november
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Bandet «Vintage» fra 
Balsfjord hyller gamle 
helter hele helgen på  
Ottos. 
For de som er glad i vaskeek-
te rock’n roll er det bare å 
begynne å glede seg til kom-
mende helg.

Da står blant annet Deep 
Purple, Whitesnake og Led 
Zeppelin på setlisten til ban-
det «Vintage», og dermed 
skulle alt ligge til rette for en 
helg med ekte classic rock, 
der bandet selv har lovd at 
det vil ikke bli èn låt nyere 
enn 1979, smiler Krister Vi-
ken i uRock Productions:

– Vi er veldig glade for å få 
et av de tøffaste bandene vi 
har her nord, til Finnsnes. 
Hvis dette er fristende mu-
sikk for et rockehjerte, lover 
Vintage å levere sakene i god 
retro-stil!

Vintage fra Balsfjord/Trom-
sø består av Tom-Vidar Sa-
langli på vokal, Sverre 

Aarøen på gitar, Bengt Nilsen 
på bass og  Kenneth Søren-
sen på trommer. Samtlige 
med lang fartstid fra andre 
band. 

ARNE IVAR HANSSEN
952 25 650
redaksjonen@folkebladet.no

Klassisk rock’n roll i helgen på Ottos

«Som den gylne sol frembryter» 
er noe så sjeldent som en CD-
utgivelse fra Kvindelige Stu-
d e n t e r s 
Sangforening – verdens eldste 
akademiske damekor.

Resultatet er blitt en vakker CD, 
med klokkeklar, ren produk-
sjon. Kvindelige Studenters 
Sangforening ble stiftet så tid-
lig som i 1895 og inngår der-
med som verdens eldste 
akademiske damekor. I 2015 
ble de rangert som verdens 
beste damekor av Interkultur, 
ifølge utgivelsens presseskriv. 
Koret ledes i dag av dirigent 
Marit Tøndel Bodsberg Wey-
de. 

Tanken bak en slik CD-utgivelse 
er nettopp å favne så mye av 
den identiteten som har fulgt 
koret i sitt 120-årige historie. 
Det preger også repertoaret, 
der folketoner og nasjonalro-
mantikk, men også studenter-
sang og brudemarsj har vært 
arrangert spesielt for koret: 
Per Winge, som har arrangert 
«Studentersang», var selv diri-
gent for koret fra 1912 til 1928. 

CD
Som den gylne sol 
frembryter
Kvindelige Studenters 
Sangforening
Dirigent: Marit Tøndel 
Bodsberg Weyde
Lawo Classics 2018

«Som den gylne sol frembryter» 
er Kvindelige Studenters 
Sangforenings femte album 
og deres fjerde utgivelse på 
Lawo Classics. Selve tittelspo-
ret er et bestillingsverk fra 
2011, opprinnelig skrevet for 
koret i forbindelse med en 
korkonkurranse, og som si-
den har vært på deres reper-
toar. Henrik Ødegaard skrev 
melodien etter en folketone 
fra Kvikne i Nord-Fron med 
tekst av Thomas Kingo. 

Flere svenske sanger, deriblant 
«Brudmarsch från Jämtland» 
og «I denna ljuva sommartid» 
symboliserer også et forso-
nende trekk med tanke på ti-
den koret ble dannet i. Og den 
tradisjonelle «Bruremarsj frå 
Lødingen» er arrangert av 
Idunn Vindspoll Arnesen, 
som selv synger i koret.

Ønsker du å høre ren korsang, 
og samtidig ane et musikalsk 
tverrsnitt fra mye av det som 
vokste frem i nasjonsdannelse 
på 1900-tallet, finner du nep-
pe noe mer representativt 
enn akkurat denne utgivel-
sen. Det er høytidsstemt og 
sakralt, men med et verdslig 
preg, ikke minst gjennom ko-
rets solide posisjon som en 
viktig del av universitetsinsti-
tusjonen i hovedstaden.

 
ARNE IVAR HANSSEN
952 25 650
redaksjonen@folkebladet.no

Vakker korsang

SOM DEN GYLNE SOL FREMBRYTER: Kvindelige Studenters 
Sangforening, stiftet i 1895, nå med sitt femte album. Koret 
ledes i dag av dirigent Marit Tøndel Weyde. 

haugen – og etter et treffpunkt 
gjennom en konsert i Finns-
neskirke som Frelsesarmeen 
arrangerte, kom også finnsne-
sværinger til. 

Øvingslokale
– Opprinnelig øvde vi i kirken i 
Vangsvik, men flyttet etter 
hvert ned i bomberommet på 

skolen for å ikke kollidere med 
andre opplegg. 

– Der øver vi nå én kveld i 
uken – og siden det er øvings-
lokale for de andre bandene 
også, står alt opprigget og klart 
for oss, smiler Erling Svegre. 
ARNE IVAR HANSSEN
952 25 650
redaksjonen@folkebladet.no

 • Senja Gospel:

Første helaftens konsert – med nyanser av gospel

FØRSTE HELAFTENS KONSERT: Et genuint ønske om å synge gospelmusikk var bakgrunnen for at Senja Gospel, her samlet sammen med bandet,                               ble etablert i september 2016. Neste søndag, den 13. mai, 
holder de sin første helaftens konsert i Vangsvik kirke. Der blir det Shades of Gospel – gospel og musikk som har nyanser av gospel i seg.  Foto: Rune Ottarsen


