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Med Bjøro Håland på sidelinja er 
operasangeren Eli Kristin Hansveen 
klar for countrykveld.

Frøydis Barstad

Det er tredje runde i underholdningspro-
grammet Stjernekamp på NRK, og nå er 
det countrysjangeren deltakerne skal få 
bryne seg på.

I kveldens program skal Hanssveen 
framføre den rolige balladen Down to 
the river to pray, og hun gjør det a cap-
pella. – Nå har jeg kjørt skikkelig på i to 
runder, så nå vil jeg ta den helt ned og 
vise fram den mer tandre siden av meg, 
forteller hun.

Operasangeren fra Brandbu er glad for 
å få synge country. – For meg er det litt 
nært, det var sånn jeg begynte å synge.

Hanssveen syns de har !ne coacher, men 
countrycoachen Bjøro Håland er selve 
kongen. – Han har vært mitt største idol, 
så det var spesielt å få møte han.

Hun forteller at møtet med Håland blir 
vist i programmet, og at det nok er ganske 
tydelig at hun ikke er uberørt av det.

– Det er forfriskende å være med i pro-
grammet, det er bra å utfordre andre 
sider av seg selv, både for kropp, sjel og 
hjerne!

Hanssveen trives godt, og forteller 
at deltakerne har blitt en kjempe!n 
gjeng. Hun håper selvsagt på å få med 
seg mange runder og spennende sjangre 
framover, men er veldig forbeholden på 
at man aldri vet hva som skjer i et slikt 
program. – Jeg tar en uke av gangen, og 
gjør det jeg kan for å bli med videre, av-
slutter hun med et smil.

A cappella country

GJØVIK
Lørdag inviteres barn i alle 
aldre til première på en ny 
lokal Kirkerottene-film.

700 barn i alderen 4–6 år er spe-
sielt invitert til !lmpremière i 
Gjøvik kino. Anledningen er 
første visning av den tredje spil-
le!lmen om Kirkerottene. 

Kirkerottene er et prosjekt i 
trosopplæringsarbeidet i kir-
ken. Kristian Sandmark har 

skrevet teater og produsert !l-
mer som har gjort de to skap-
ningene Fredo og Vesle kjent 
for mange barn, også utenfor 
Vestoppland. Teatret har vært 
vist i en rekke kirker, med Ma-
rianne Steinsrud og Mari Cath-
rine Brostuen Hagen i rollene 
som de to kirkerottene. 

Den første !lmen het kort 
og godt Kirkerottene, der man 
først ble introdusert for de to 
skapningene som hadde søkt 

til"ukt i ei kirke etter å ha rømt 
fra sirkus. 

Film nummer to het Kirke-
rottene på sirkus, og her kom 
de tilbake til sirkuset sammen 
med en kattunge de reddet i 
den første !lmen.

Lørdag blir det première på 
den nye Kirkerottene og Lea 
Mus. 

Filmen er tatt opp i Ås kirke, 
og første trinn på Bøverbru 
skole er blant aktørene.

Nytt om kirkerottene

GJØVIK
Om Terje Gewelt i ungdommen 
var festens midtpunkt med 
bassgitaren i fanget, skal 
være usagt, men at han 
samlet fullt hus i Blackboxen, 
det er helt sant.  

Frode Hermanrud

En av jazznorges mest pro!lerte bassister 
har et hjerte som banker varmt for musikk-
byen Gjøvik. Det la han heller ikke skjul på 
da han i brede ordelag roste det bugnende 
musikklivet som alltid har preget perlen 
ved Mjøsa.

Terje Gewelt er ute på en forsinket mini-
turné i forbindelse med albumet Spindrift 
som kom i fjor.

Med på laget er Erik Smith på trommer, 
Bjørn Klakegg på gitar og Hayden Powell 
på trompet. Spesielt sistnevnte imponerte 
jazzerne i boksen der han forførte forsam-
lingen med sine Ole Edvard Antonsen-
myke toner.

For det var i det "øyelsbehagelige land-
skapet kvartetten beveget seg i kvelden 
igjennom. Litt futt og fart var det riktignok 
i åpningsslåta Bosporos strait fra Spindrift-
albumet, men brorparten av materialet besto 
av iørefallende og særdeles velspillende låter 

som behaget publikums kresne øreganger.
Den basspillende bandlederen var raus 

med å la de andre spillevillige musikerne 
slippe til, selv om det var tydelig at det var 
de !re strengene som skulle bære kompo-
sisjonene fra start til mål.

Låtene på Spindrift er særdeles fengende 
og rocka. Det gir musikerne rikelig med 
rom til å slå seg løs, ikke minst på balladene 
der kvartetten koste seg med å spre toner 
og solopartier søte som sukkerspinn over 
publikum.

Gitarist Bjørn Klakegg vartet opp med 
nydelige Georg Wadenius-toner på Home-
ward, godt hjulpet av Hayden Powell som 
fulgte opp gitaristens strengelek med ny-
delig trompetspill. Den korte Bass'n drum, 
hvor Terje Gewelt inviterte supertrommis 
Erik Smith til duell, var et morsomt krydder 
oppi det hele. 

Låtene som ble presentert i Blackboxen 
avslørte at Terje Gewelt har komponistrøt-
tene sine dypt i den amerikanske kosejaz-
zen. Likevel lå den såkalte «nordiske tonen» 
og koste seg i skyggene av palmene.

konsert

TERJE GEWELT I BLACKBOXEN

Spiselig og s pinnvilt med Spindrift
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DOKKA
Hilmar «Bussi» Karlsen er 
av taterslekt, og formidler 
gjerne de positive sidene ved 
taterlivet, når han reiser rundt 
og forteller og synger.

Trond Lønstad

Torsdag underholdt han sammen 
med Stein Villa på Livsglededa-
gen på Dokka.

Livsglede for eldre i Nordre 
Land hadde igjen samlet fullt 

hus på Land kurs og selskapslo-
kaler, og Bussi og Stein Villa !kk 
et lydhørt og engasjert publikum. 
Bussi fortalte om sitt liv som rei-
sende med stadig å være på "yt-
tefot og nesten bli jaget fra sted 
til sted. Musikeren er opptatt av 
å formidle den positive siden ved 
å være tater.

Det musikalske landskapet 
de to herrene beveget seg i, var 
preget av melankolske melodier 
med tekster preget av sårhet og 

savn. Bussi kommer ut med ny 
plate om en måneds tid, og ga 
smakebiter fra den.

Trubaduren fra Raufoss hadde 
en solid musikalsk følgesvenn 
i Stein Villa. Med "øyte, fele og 
"ere strengeinstrumenter fargela 
Villa melodiene på en svært deli-
kat måte. Med e#ektfulle klanger 
og spillestil som framhevet tek-
stene og Bussis !ngerspill på en 
behagelig og balansert måte, var 
det virkelig !nt å lytte til.

Livsglede med Bussi

TERJE GEWELT I BLACKBOXEN

Spiselig og s pinnvilt med Spindrift


