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SANG OG KLAPP: Før det braket løs med Brahms, presenterte koret andre musikalske godbiter, som Alberto Graus Como tu, der det også inngår klapping.   
 Foto: Hans Olav Granheim

gjøvik kirke

Plateslipp med Brahms
■

Bli kjent-treff
LuNNer: Gran bibliotek, Gran fri-
villigsentral og Voksenopplærin-
gen i Lunner og Gran inviterer til 
Bli kjent- treff på Lidskjalv tirsdag 
26. november. Tema er minner fra 
barndommen. Sangleker, leker, 
rim, regler med mer fra Norge og 
andre land. Historiefortelling bru-
kes som metode for å skape dialog 
mellom majoritets- og minoritets-
befolkningen. Det blir fortellinger 
og oppvisning om temaet fra ulike 
verdenshjørner. Et gratis familiear-
rangement. iNtimKONSert: Trio Gyllensvärd spiller på Leira torsdag. 

 Pressebilde

Huskonsert i stua
Om vinteren inviterer de folk til 
konsert i stua si. 

magisk stemning
Der er det plass til 50 tilhørere, 
og det blir en magisk intim stem-
ning i stua. 
21. november blir det intim-
konsert med Trio Gyllensvärd. 
Trioen har mange svenske viser 
på repertoaret, blant annet san-
ger av Monica Zetterlund.

Kristina Gyllensvärd blir ak-
kompagnert av Oddbjørn Skeie 
på gitar og Eivind Dølerud på 
fiolin. 

moddi tilbake
Neste konsert i den samme 
stua kommer på nyåret. Da skal 
Moddi, som fikk mange Valdres-
venner i uteamfiet i sommer, ha 
en huskonsert 25. januar.

lister til å tre i aksjon. Og soloprestasjonene 
viste med all tydelighet hvorfor hele koret 
klinger så bra, enten det er i grupper eller 
samlet.

Kjærlighetsviser
Med siste ordinære nummer, Laudate 
dominum av Egil Hovland, kom koret seg 

tilbake til vår tid. Men det var ikke slutt med 
det. Inspirert av korsang på et nivå man 
ikke hører hver dag, klappet publikum seg 
raskt til ikke bare ett, men to ekstranumre. 
Mer Brahms ble det ikke, men koret viste 
at det også har vakre kjærlighetsviser på 
sitt repertoar, enten de er skrevet av Tove 
Ditlevsen eller Bengt Ahlfors. Dermed ble 

konserten helt klart noe for enhver smak, 
enten man liker Brahms, Valen eller mo-
derne visekunst. Og ganske sikkert med et 
noe nær samstemmig ønske fra publikum 
om et gjenhør med koret ved en ikke altfor 
fjern annen anledning.

konsert

Kvindelige Studenters Sangforening i 
Gjøvik kirke. Dirigent Marit Tøndel Bods-
berg, musikere Sara Aimèe Smiseth, Jas-
min-Isabel Kühne, Sissel Morken Gullord 
og Marianne Finseth.
Publikum: Ca. 200
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