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Huskonsert med
unge musikere

FLINKE MUSIKERE: Fra huskonserten til de yngste i Kongsgårdmoen
skolekorps.

FOTO: PEDER SEBASTIAN MARTINSEN

ta
stilt opp på galleri TiK, for å vise fram sine flotte mesterverk. Tema var fugler og de hadde lånt
utstoppede fugler som de brukte som modeller.
Både Vebjørn og Sigmund synes det er kult at
maleriene deres er på en kunstutstilling. Sigmund hadde malt etter en vakker, hvit ugle.
Begge guttene hadde brukt cirka en måned på
dette verket.

Marit Aakre.

De aller yngste i Kongsgårdmoen Skolekorps har hatt huskonsert for foreldre, søsken og besteforeldre.
Det var mange som hadde møtt
opp for å høre sine håpefulle.
Noen av dem begynte å spille i
høst og dette var deres første
konsert og en fin anledning til å
få vise fram hva de har lært.
Rekrutter, aspiranter og juniorer spilte sammen og i tillegg
var det mange solister.
De nye aspirantene har vært
på korpsseminar og på huskonserten var det tydelig å høre at
de hadde lært mye der og at de
er flinke til å øve hjemme. Det
var stor variasjon i det de spilte.
Korpset øver fram til en større
konsert på Mølla i mars neste
år. I slutten av november skal
de som ønsker det få en liten
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DUETT: Silje Bettine Halle Edh og
Marte Moen spilte på konserten.
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smakebit på aktiviteten i korpset. Da er det konsert med dansemusikk og merkeutdelingsfest etterpå.

Magi i operaen
Veldig gøy
På utstillingen var det til og med fuglelyd og en
stemme som sa hvilken fugl det var.
Kristine Kasin (7) synes det også er veldig gøy å
stille ut maleriet sitt.
Disse bildene kan du se på galleri TIK til og med
neste uke.
Etter utstillingen kunne du gå på Christians
Kjeller og høre masse kjempebra musikk fra
kulturskolens elever og lærere.

Alexander Hesselberg Hatzikiriakidis.

Magiker Kristine
Hjulstad dukket opp
som overraskelse på
scenen i Den Norske
Opera.
| BRITA SØRUM
redaksjonen@laagendalsposten.no

Hun var overraskelsen som
entret scenen etter den spesielle
operaforestillingen
«Jenny- en annerledes opera» med aktører fra Dissimilis.
– Det var utrolig flott å bli
invitert til å være med på
dette. Ikke minst at magien
blir tatt med når det vises
andre kunstformer, sier magikeren fra Kongsberg.
Hun viste det samme programmet som hun opptrådte med i Skottland i fjor da
hun fikk sitt internasjonale
gjennombrudd. Der er det
både fingerferdigheter, teater, dans og litterære tekster.
For øyeblikket studerer
hun blant annet drama ved
høyskolen i Notodden. Spesielt artig synes hun det var
å bidra ved en forestilling
av Dissimilis som til de grader har vist at det går an å få
til mye, selv om man er litt
annerledes.
Det er Kai Zahl, mangeårig leder av Dissimilis,
som hadde ideen til opera-

I OPERAEN: Tryllekunstner
Kristine Hjulstad viste noe av sitt
program etter en forestilling i
operaen i Oslo.
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en. Den handler om Jenny
som ikke har verdens beste
selvfølelse. Hun tilbringer
dagene ved å sitte på en stasjon i Oslo og betrakte menneskene som går av og på
trikken.
Den nye operaen er del av
det offisielle gjesteprogrammet for høsten 2008.
Til stede i operaen var prinsesse Astrid fru Ferner og
kulturminister Trond Giske.

