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Tryller for ofrene
Kristine Hjulstad
opptrer i fint selskap
når hun lørdag skal
trylle på støttekonserten for
jordskjelvrammede i
Asia i Oslo Konserthus.
CATO MARTINSEN
redaksjonen@laagendalsposten.no

Kåre Willoch, Oslo-biskop Ole
Chr. Kvarme, Jan Werner,
Hanne Krogh, Gaute Ormaasen
og Kristine Hjulstad fra Kongsberg er noen av dem som stiller
opp når stiftelsen Dialog for
fred holder støttekonsert for
jordskjelvrammede i Asia i
Oslo Konserthus lørdag.
Hjulstad er invitert til å trylle, og skal dermed bidra med
noe annet enn det de andre
musikalske artistene kommer
til å underholde med.
– Det er en ærefull oppgave å
bli invitert med på dette, men
samtidig litt skummelt, sier
Hjulstad.

Hun mener at det er verdifullt
med åndelig hvile i en sorgprosess.
– I løpet av den siste tiden er
det mange som er rammet både
av jordskjelv, tsunami eller
orkaner som herjer. Verden er
ikke større enn at nesten alle
kjenner noen som er berørt av
det som skjer, sier Kristine.
Hun opplevde selv motgang
og fortvilelse da hun i 1999 ble
rammet av kreft.
– Magien og tryllingen holdt
meg på mange måter oppe i
perioder. Angsten og frykten
var der hele tiden, men magien
hjalp meg til å lindre noe av
smerten. Slik tror jeg også at en
konsert kan være med på å spre
håp og varme til de etterlatte i
sorgprosessen. Dessuten er en
slik konsert med på å minne
omverdenen på at de etterlatte
alltid må forholde seg til det
som har skjedd. Det har grepet
tak i sjelen deres, og forsvinner
ikke selv om tv-kameraene reiser fra katastrofeområdene.
Kristine har til tross for sin
unge alder på 22 år blitt en
erfaren tryllekunstner og opptrådt på mange scener. Hun
medgir at det blir spesielt å

opptre foran en slik forsamling
som venter lørdag. Oslo Konserthus har plass til 1.404 publikummere.
Kongsberg-jenta skal framføre et Zorro-stykke.
– Det en magisk forestilling,
hvor publikum nødvendigvis
ikke blir lurt, men mer forbløffet, sier Hjulstad.
Det koster ingenting å komme
inn på støttekonserten, men tilskuerne inviteres til å gi den
pengesummen de selv måtte
ønske. Selve forestillingen er
todelt. Den ene delen består av
norske artister hvor Kristine
skal delta. I den andre delen er
det pakistanere som underholder med musikk og dans.
Representanter fra kongefamilien er forespurt om å
komme på konserten, men foreløpig er det ikke bekreftet om
noen stiller.

STØTTER:
Tryllekunstner Kristine Hjulstad
skal delta på støttekonserten
for jordskjelvrammede i Asia
i Oslo Konserthus.
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Brillekonto

®

fra 49,pr mnd.
Ingen renter eller gebyrer
Brillekonto® kan ikke kombineres med
andre tilbud. www.interoptik.no

Skolegt. 7, tlf.: 32 73 44 00,
Kongsberg

Sponsor av ”Ta på og se,
jorden sett fra himmelen”.
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Ny på Næringsparken?
Mange som jobber her har valgt å bruke oss. Kanskje du blir den neste?
Det kan være mange fordeler med å ha banken din rett ved arbeidsplassen.
Tirsdager i november kan du avtale kveldsmøte med en av rådgiverne.
Kom innom eller ring oss på telefon 02291.
Vi feirer 20 år på Næringsparken og i hele november spanderer vi gebyrene
ved nye boliglån og boliglån i annen bank flyttes kostnadsfritt til oss.

Bli medlem og få kjøpeutbytte
på alle varer! Du får mer
informasjon om kjøpeutbytte
og medlemsfordeler i

www.coop.no

GAVE TIL DEG
Alle som tegner
spareavtale i ODINfond i november
får 500 kroner som
startinnskudd.
Minste sparebeløp
er kr 300 pr mnd.

Vit at vi er her

år på Næringsparken
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