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Sangkompagniet er tilbake, 
etter ett års pause. 

harstad: Koret består av 
34 sangglade. Stort sett sam-
me gjeng som sang sammen 
for omlag et år siden, med 
unntak av noen nye ansikter.

– Vi har det veldig sosialt 
og gøy, og samholdet i koret 
er meget godt. Alle har der-
for ventet tålmodig på å få 
ny dirigent på plass sånn at 
vi kunnen begynne å synge 
sammen igjen, sier Kristoffer 
Moen Pedersen og Elisabeth 
Schytte Hagebakken, hen-
holdsvis leder og nestleder i 
koret.

– Det er ikke bare å få tak 

i dirigent med god kompe-
tanse og tid. Derfor har vi 
brukt det siste året på å lete 
etter ny.

Nettopp mangel på diri-
gent var årsaken til at koret 
måtte ta pause. Nå har det 
imidlertid fått seg ny musi-
kalsk leder i Wolfgang Sch-
mitt. 

– Vi er heldige som har fått 
tak i Wolfgang, mener Schyt-
te Hagebakken. 

– Han stiller høye krav til 
det musikalske, og det er 
positivt for den videre utvik-
lingen av koret. 

Sangkompagniets siste 
opptredener før pause var 
advent 2012. Da hadde koret 

blant annet en julekonsert 
med Lisa Stokke og egen 
julekonsert.

– Tidligere la koret vekt på 
solister og band, nå skal vi 
satse mer på musikaler og 
større verk. Det er nytt, utvi-
klende og positivt for koret, 
tror nestlederen. 

Phantom of the Opera 
og Løvenes konge er blant 
det som står på repertoaret 
utover våren. Sangkompag-
niet har plass til flere sang-
glade, og spesielt ønskelig 
er det å få utvidet tenor- og 
bassrekka i koret. 

Alf Fagerheim

Synger igjen

saNGGLEdE: Wolfgang Schmitt (i midten bak) har påtatt seg oppgaven med å løfte Sangkom-
pagniets 34 korister til nye musikalske høyder. Foto: Alf Fagerheim

Lena P. Jinnegren stør i 
dag rundt seg med jazz, 
tango og svenske viser.

harstad: I formiddag inn-
tar den allsidige vokalisten, 
sammen med gitarist Odd-
mar Amundsen, kulturhus-
foajeen med konserten Jazz-
basillen. 

Fra tidligere er det mange 
som kjenner Jinnegren fra 
gruppa Fotefar og som front-
figur i tangoforestillinga 
Glød. 

Til dagens konsert har 
hun valgt seg glad og kjent 
musikk fra 50- og 60-tallet, 
blandet med friske sven-
ske viser og litt tango. Blant 
mange står Augustin, Lyck-
liga gatan og Memories of you 
på repertoaret. 

Gitarist Oddmar Amund-
sen regnes som en solid all-
round-gitarist. Han har sam-
arbeidet med en rekke artis-
ter – som Pussycats, Steinar 
Albrigtsen, Atle Sponberg, 
Chris Lyngedal - og sammen 
med Jinnegren i blues-fusio-
nbandet Manband. 
Med Jazzbasillen håper de  å 
skape musikalske mimringer 
og kribling i dansefoten.

Etter dagens formiddags-
konsert i Harstad, forflytter 
de seg til nye scener. I mor-
gen kveld får Bryggeriet Pub 
i Lødingen besøk. Lørdag 
venter konserter i Skånland 
kommune, gjennom Den 
Kulturelle spaserstokken.

Bente-Lill Dankertsen
476 09 921 - bld@ht.no 

Sprer jazzbasiller

aLLsidiG: Lena P. Jinnegren 
henter fram glad og kjent 
musikk fra 50- og 60-tallet til 
dagens foajékonsert. 

Lotte slotterøys 
pennestrøk hen-
vender seg til liden-
skap, fantasi og 
samvittighet. i mor-
gen åpner hun sin 
første separatut-
stilling i harstad.
harstad: Bak utstillings-
tittelen Journey Through the 
Impossible venter 12 blekk-
penntegninger, seks av dem 
aldri tidligere vist. 

Med Lotte Slotterøys bilder 
på veggene, er mange års dår-
lig samvittighet hos Harstad 
kunstforening fjernet.

– Verd å se
– Slotterøy er en av disse abso-
lutt-verd-å-se-kunstnerne, og 
vi er utrolig glad for endelig å 
ha landet en utstillingsavtale 
med henne. Hun har stått på 
ønskelista lenge, sier kunstfo-
reningsleder Merete Kamsøy.

Kunstneren, opprinnelig fra 
Lurøy på Helgeland, har tidli-
gere vært vist i Harstad, men da 
som del av Nordnorsken. Fram 
til 13. april skal tegningene 
hennes tale for seg selv.

Grenseland
–  I mine arbeider strever jeg 
etter å komme mennesket 
nærmere. Bildene er grafiske 
redskaper til å huske og forstå 
hendelser, sier Slotterøy selv. 

– Jeg kombinerer deler fra 
maskiner, menneskekroppen, 
naturen og nyhetsbildet. Dette, 
forent med organiske og meka-
niske deler fra fantasien, blir 
satt inn i et grenseland hvor 
man ved første øyekast ikke 
helt kan være sikre på hvilke 
deler som er hentet fra virkelig-
heten. 

Slotterøys arbeider fremstil-
ler virkeligheten på nytt, sam-
tidig som virkeligheten ankla-
ges. 

samvittighet
– Jeg vil at mine arbeider skal 
henvende seg til indre men-
neskelige kvaliteter, som 
lidenskap, fantasi og samvit-
tighet, sier hun. 

Utstillingstittelen har hun 
hentet fra Jules Vernes tea-
terstykke Journey Through 
the Impossible fra 1882. Styk-
ket er et redskap for Verne 
der han spør seg selv og sine 
lesere om vitenskap og tek-
nologi, om jakten på kunn-

Fremstiller en ny realitet

aNkLaGEr: – I Journey Through the          Impossible fremstilles virkeligheten på nytt, samtidig som virkeligheten 
anklages, sier Lotte Slotterøy om egen       utstilling. Alle foto: Bente-Lill Dankertsen 

utsNitt: Utsnitt fra kunstverket ”My mothers shoes”. 
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Fremstiller en ny realitet

aNkLaGEr: – I Journey Through the          Impossible fremstilles virkeligheten på nytt, samtidig som virkeligheten 
anklages, sier Lotte Slotterøy om egen       utstilling. Alle foto: Bente-Lill Dankertsen 

moNtEriNG: – 12 tegninger. De største på 123x83 centimeter, sier 
kunstneren som brukte gårsdagen til montering av utstillinga.

skap og utvikling er bra eller 
dårlig. Spørsmål som er like 
viktige i vår samtid. 

håper på reaksjoner
Lotte Slotterøy er inspi-
rert av kunstnere som Time 
Lane, Jaakko Pernú, Bjarne 
Melggad, Nathalia Eden-
mont samt filmene til Pedro 
Almodovar.

– Jeg håper ikke bare på 
godt besøk, men også på 

reaksjoner, sier Slotterøy 
som selv skal være til stede 
under morgendagens utstil-
lingsåpning.

Utstillinga åpnes for øvrig 
av Kirsten Evjen, mens kla-
rinettist Inga Helene Juul 
stiller med et knippe kultur-

skoleelever og kun-
steriske innslag.

Bente-Lill Dankertsen
476 09 921 - bld@ht.no 

Håvard Lund får hjelp av 
Kringkastingsorkesteret når 
egen musikk til kriminaldra-
ma skal spilles inn .
Det er snakk om musikk til kri-
minalfortellingen Den mørke 

arven som skal dramatiseres på 
Gildeskål gamle kirkested i juli. 
Bak står krimforfatterne Nils 
Nordberg og Tor Edvin Dahl. 
Mandag møttes manusforfat-
tere, komponist, regissør og 
produsent på kirkestedet - for 

øvrig i Håvard Lunds hjem-
kommune.

Dramatiseringen omhand-
ler familieforbannelser, uekte 
barn og rykter om nedgravde 
skatter. Bakgrunnen er Gilde-
skål gamle kirkes tilknytning til 

mordet på biskop Thomas Bec-
ket av Canterbury i 1170, som 
ble kanonisert etter sin død. 

Musikken til dramaet er 
komponert av Håvard Lund og 
skal spilles inn av Kringkas-
tingsorkesteret.

Krim-komponist

krim-kompoNist: Kultur i 
Troms-ansatte Håvard Lund.

www.harstadkulturhus.no

Billettluke 77 06 78 90 // 12.00-14.00

i dag

KLaSSiSK

MEd ENgEgÅRd

Forsvarets musikkorps 

Nord-Norge

// Kl. 19:30 Storsalen

// Billetter: 250,-

/200,- Forsvarsansatte

/150,- DV, student

 i dag

JaZZBaSiLLEN

// Kl. 11:30 - Foajé 2. etg.

Billett: 100,- inkl. kaffe/te

doBBELtfoREStiLLiNg

LøRdag 5. apRiL 

// Billettpriser per forestilling: 190,-

/150,- honnør/140,- gruppe

/130,- student/100,- ungdom 15-25

// Pakkepris for begge 

forestillinger: 260,-

 ▼

MaNNEN 

SoM Stoppa 

HURtigRUta

av Simone Grøtte

// 19.00 Lillesalen

Æ HaR REtt

av og med 

Trine Lise Olsen

// 20.30 Lillesalen

fREdag 4. apRiL

BJøRN EidSVÅg

// Kl. 19.30 Storsalen

// Billetter: 400,-

▲ 01. MARS - 05. APRIL 2014

RAPPORTERINGER

Sissel Fredriksen

Tegninger // Salgsutstilling

// ÅPNINGSTIDER: Tors 15.00-18.00,

Fre 12.00-18.00, Lør 12.00-15.00

// FRI ENTRÉ

▲ 15. FEBRUAR - 05. APRIL 2014 

DET NYE LYSET

Daniel Rybakken  

Lysdesign // Nasjonalgalleriet


