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VERDAL/LEVANGER
TOR OLE REE 

Du kan bokstavelig talt velg og
vrake blant kulturarrangement
mens høstmørket gjør kveldene
lengre. Noe må du bla opp en
slang med penger for å få op-
pleve, mens noe har fri entre.

Et eksempel på det er Lørdag-

skaféen 27. oktober på Stiklestad
med Emil Eliasson og Per Kjesbu.
De ønsker velkommen tilbake til
50-tallet.

Emil Eliasson på vokal og
komp gitar og Per Kjesbu på so-
logitar framfører et knippe låter
fra 50-tallet i den såkalte «Sun
Sound»-stilen. «the Sun sound»
ikonisk for den amerikanske

populærmusikken i slutten av
1950-årene. De første årene var
lydbildet tilnærmet akustisk, og
Emil og Per framfører låtene
«low-key» som en tribute til den
musikalske revolusjonen i tida
1954 – 56. Både Emil og Per fra
Levanger og har holdt på med
musikk i flere år. Per Kjesbu er i
tillegg gitarist i trondheimsban-

det Short Skirts, og Emil Eliasson
har i flere år arbeidet som guide
ved SNK.

Okkenhaugkonsert
Dagen etter er det andre toner på
Stiklestad. Det blir konsert som
markerer avslutningen av jubi-
leumsåret knyttet til Paul Ok-
kenhaug. Konserten «På eigen
gard» blir framført av et stort kor,
orkester og solister.

Medvirkende er Frol symfo-
niorkester dirigent Laila Gren-
dahl, Gjermund Larsen, Runa
Hestad Jensen, Ola Marius Ryan,
Trygve Brøske, Hildegunn Eg-
gen, Sammensatt mannskor fra
Levanger Mannssonglag og Ver-
dal Mannskor og dirigent Kai
Lennert Johansen. Konserten er
et samarbeid mellom Okken-
haug-selskapet og SNK.

Vinne-jubileum
Vinne musikkorps har en tradis-
jon med en årlig konsert, der de
samarbeider med en eller flere
profesjonelle aktører. Til 125-års-
jubileet har de fått med seg ingen
ringere enn sopranen Eir Inder-
haug, et kjent navn for de mange
som vil huske henne fra Gudrun-
rollen i Spelet om Heilag Olav.

I tillegg skal Verdals egen Paal

Stavrum være den andre gjes-
teartisten på konserten lørdag 3.
november. Den finner sted i Au-
laen, Verdal videregående skole
på ettermiddagen. Etter konser-
ten er det stor jubileumsfest med
inviterte gjester i Vinne Sam-
funnshus. 

Vinne musikkorps er ett av de
eldste korpsene i distriktet. Høs-
ten 1893, bare fem måneder etter
det store raset i Verdal, møttes
en håndfull karer i kårstuggu på
Øver-By for å stifte Vinne Mu-
sikkforening. Deres første spill-
eoppdrag var 17.mai-feiringa i
1894. Musikkforeningen ble til
Vinne musikkorps i 1951.

Skogn-jubileum
Også Skogn Hornmusikk er 125 år
i november. De markerer dette
ned en jubileumskonsert i Ree-
haug samfunnshus 2. november.
Det blir gjesteopptreden av
Skogn skolemusikk og Marka-
bygda skole. janitsjarkorps. Diri-
gent i jubileumsåret er Lars Erik
Aalberg.

Kirkekonserter
Levanger kulturkirke har denne
høsten tre klassiske konserter.
Den første var onsdag kveld da
det ble markert at barokkompo-

Eir Inderhaug blir igjen å se
på Innherred når Vinne
musikkorps har jubileums-
konsert. Her er Inderhaug
sammen med Trondheims-
solistene under Drømme-
aften i Trønderhallen i 2017.
Foto: Roger M. Svendsen

Kultur-
arrangement 
står i kø
Jubileum, kirkekonserter og gratis 50-tallsrock.
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nisten Francois Couperin ble
født for 350 år siden.

Neste konsert blir lørdag 3. no-
vember. Levanger kantori frem-
fører da rekviem for seksstemt
kor av Tomas Victoria. Victoria
var den viktigste renessanse-
komponisten i Spania og ble kalt
«den spanske Palestrina».

Det tredje arrangementet i kul-
turkirka blir en orgelkonsert på
siste søndag i kirkeåret, søndag
25. november. Med blant annet
Max Regers store fantasi over
salmen «Wachet auf, ruft uns die
Stimme» vil konserten spenne
over dramatiske, poetiske, håpe-

fulle og majestetiske uttrykk
knyttet til dagens tekster om ver-
dens ende og Kristi gjenkomst.

91149117
tor.ole.ree@innherred.no

z
Mange vil huske
henne fra
Gudrun-rollen i
Spelet.

Runa Hestad Jensen og Gjermund Larsen er med og markerer
avslutningen av jubileumsåret knyttet til Paul Okkenhaug.

Wolfgang Plagge kommer til
Festviteten 27. oktober. Han
snakker over flygelet, blant an-
net om Paul Okkenhaugs mu-
sikk.

Rita Eriksen synger Eva Cassidy
i Festiviteten lørdag kveld, 27.
oktober.

Okkenhaugkonsert på Stikles-
tad søndag 28. okrober. Av-
slutningen av jubileumsåret
knyttet til Paul Okkenhaug. 

Elvebredden byr på en lang
rekke aktivitets- og underhold-
ningsinnslag i ukene framover.
Blant annet konsert og allsang
med elever fra kulturskolen
torsdag 1. november.

Skogn Hornmusikk: Jubileum-
skonsert i Reehaug samfunn-
shus fredag 2. november.

Vinne musikkorps: Jubileum-
skonsert i Aulaen, Verdal vide-
regående skole lørdag 3. no-
vember.

Erlend Osnes har stand-up-
show i Festiviteten fredag 2. no-
vember.

Røra songlag og Bajazz trad-
band inviterer forestilling med
fest lørdag 3. november og fam-
ilieforestilling søndag 4. Årets
musikkprosjekt heter When
you’re smiling - Fra New Or-
leans til Røra.

Riksteatret kommer 4. novem-
ber til Verdal med Georgs Ma-
giske Medisin etter Roald Dahls
bok. 

Klaus og Klara inviterer til Bar-
nas lørdagskafe på Stiklestad
lørdag 10. november.

TrollÅtTroll. Tor Wibes familie-
forestilling kommer til Foss-
heim i Leksdal 15. november.
Forestillingen er en del av Opp-
drag Grendehus, det alle gren-
dehus i Trøndelag besøkes.

Frol symfoniorkester kommer
til Stiklestad og Lørdagskafé
spesial 17. november.

Okkenhaug musikkorps setter
opp «Dyrene i Okkenhaug - på
ville veier». Det skjer på Breida-
blikk grendehus og datoen for
deres konsert er lørdag 24. no-
vember.

KULTURHØSTEN

Noe for enhver smak
Arrangement i
oktober/november:

Per Kjesbu og Emil Eliasson spiller på Stiklestad lørdag.

VERDAL
TOR OLE REE

Knut Tore Haugan, Elin Tuset
og Sissel Hermann har drømt
om mer eller mindre det
samme: å skape en julekonsert
for folk flest. Nå har du funnet
sammen og øver fram mot fem
kirkekonserter.

Aktørene fremhevet at de leg-
ger vekt på formidling, og på å
skape forventning og god jule-
stemning.

«Ventetid» er en julekonsert
for folk flest, en konsert med ju-
lesanger i flere sjangere, fra sal-
mer, danseband, viser og pop-
ulærmusikk. Mellom sangene
er blir det flettet inn tekster som
handler om ventetida og jula,
forteller trioen.

Mye sceneerfaring
Knut Tore Haugan synger, spill-
er gitar, bass og trekkspill. Han
har vært innom flere band i et
par mannsaldre.

Elin Tuset har sunget hele sitt
liv og har bidratt på mange kon-
serter og opptreder. Her kan

nevnes Jul i Sul, Verdal mann-
skor, Levanger kammerkor. Elin
som er kjent for sin sopran-
stemme har også gitt ut to cd-er. 

Sissel Hermann stått på sce-
nen så lenge hun kan huske.
Hun har spilt revy, sunget i dan-
seband, opptrådt som visesan-
ger og sunget i kor. Hun har
skrevet noen av tekstene som
skal framføres på denne konser-
ten. For mange er hun kanskje
mest kjent som manusforfatter

til «Veresspelet.» 
Sissel spiller på mange stren-

ger, men er mest komfortabel
med gitar og fiolin.

Ventetid blir framført i Stik-
lestad kirke, 25. november,
Frosta kirke, 2. desember, Hom-
melvik kirke 5. desember, Ok-
kenhaug kirke 9. desember og
Hølonda kirke 12. desember.

91149117
tor.ole.ree@innherred.no

Nyskapning for ventetiden
De slår sammen sine
talenter og byr på
Ventetid.

Elin Tuset, kjent blant annet fra Jul i Sul, opptrer i et nytt før-
julskonsept kalt «Ventetid».

Rita Eriksen er på en populær turne der hun synger Eva Cassi-
dy-låter. Lørdag kveld er hun på Fesitviteten i Levanger.




