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Familiedag på folkemuseet
Søndag er det familiedag
på Stiklestad Nasjonale
Kultursenter, med både
hesteskokasting og
levende musikk på
programmet.
UT I SOLA: Våren har kommet til Stiklestad og folkemuseet.

STIKLESTAD: På familiedagen

«Vår på folkemuseet» i regi SNK
inviteres små og store til aktiviteter og trivsel på folkemuseet på
Stiklestad søndag ettermiddag.
– I år har vi hagestell i fokus og
7. klasse ved Stiklestad skole
hjelper oss med anlegg av kjøkkenhage på Molåntunet, opplyser SNK i en pressemelding. Aktivitetene for øvrig er konsentrert

rundt Molåntunet og omkringliggende bygninger, hvor det blir
arrangert leker på området som
basse, hesteskokasting og hopping i høyet. Kafé Molåna er
åpen og det blir levende musikk.
– Vi har også fått to nye grisunger som trenger navn, og de
beste forslagene premieres, skriver SNK.

til Hærfossen
VED SUNDET: Den femte delen av Levangerkantaten heter «Ved
Sundet». Mange krefter samles. Fra venstre: Rannveig Skillingstad,
Maija Skille, Hilde Sand og Hans Vist.

DEN GANG DA: Vømmølgutan i Hærfossen i 2008. Året før den
beryktede steinen falt ned og stengte juvet som konsertarena. Fra
venstre: Bård Bratli, Stig Bratli, Petter A. Røstad Jr., Kent Østgård,
Gjermund Larsen og Yngve Østgård.

POPULÆR ÅPNER: Terje Tysland har aldri vært på Vømmølfestivalen
før. Neste torsdag åpner han festivalen i Hærfossen.

Fornøyde grunneiere
Det er ikke bare Vømmølfestivalen og Vømmølgutan som er fornøyde med at åpningskonserten
endelig er tilbake i Hærfossen.
Grunneierne Dan Olaf Holmli og
Gjermund Julnes har bidratt så
godt ded har kunnet for å det til
å skje.
– Artig at det skjer nie i Hær-

fossen igjen. Det var veldig synd
det som skjedde i 2009, og det
er ikke mulig å bruke juvet igjen.
Men vi tror det blir bra her, sier
Julnes.
– Helt enig. Dette virker
lovende. Jeg tror publikum blir
fornøyde, supplerer Bård Bratli,
som kan forteller om en travel
sommer for Vømmølgutan –

med Storåsfestivalen, Jonsokkdansen på Voss, Havfiskefestivalen i Flatanger, Dansefestivalen
på Sel og Frøyafestivalen som de
største spillejobbene.
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Levangerkantaten for
første gang ute i friluft
Levangerkantaten var et
bestillingsverk til Levanger bys 100-årsjubileum
i 1936. Lørdag 9. juni
spilles den for første
gang utendørs.
LEVANGER: Det skjer i Sjøparken med mezzosopran Maija
Skille som solist foran 70 sangere
fra fem kor og 30 musikere fra
Levanger Musikkforening. Den
markerer også åpningen av årets
kulturuke i Levanger.
– Siden jubileet har kantaten
blitt framført ved flere anledninger i Levanger, men det var først
i tilknytning til Paul Okkenhaugdagene i 2008, som markerte
komponistens 100-årsjubileum,
at kantaten ble framført av profesjonelle sangere og musikere,
forteller Okkenhaugselskapets
Hans Vist.
Kantatens tekstforfatter var
Agatha Wibe (1871-1955). Musikken ble komponert av Paul
Okkenhaug (1908–1975) – hans
første komposisjon i storformat
med solist, kor og fullt symfoniorkester.
– Musikken er mangefasettert
– fra det vare og skjøre via det
barokkfuge-aktige til det dramatiske. Og det er lett å kjenne
igjen Okkenhaug-stilen, beskriver Rannveig Skillingstad, dirigent for det sammensatte koret
og selv med i Levanger musikkforening.
– Det blir storslått og vakkert.
Den største utfordringen blir å
synge utendørs i Sjøparken. Så

STORFORMAT: Levangerkantaten
var Paul Okkenhaugs første
komposisjon i storformat.

skal mange tekstmessige bilder
fram, uten at det skal gå utover
musikken. Jeg gleder meg, sier
Maija Skille, som skal få hjelp av
Levanger Lyd til å «matche»
stemmevolumet mot korpsmusikken. Det samme får det store
koret.
– Framføringen 9. juni blir
tredje gang kantaten framføres
av profesjonelle aktører. Første
gangen, i 2008 i Levanger kirke,
ble den også spilt inn, og forefinnes både på DVD og på YouTube, lokker Hans Vist.
Konserten i Sjøparken 9. juni
er samtidig åpningen av den
årvisse kulturuka i Levanger. Før
Levangerkantaten spilles, blir
det framført tre rene korstykker
og to korpsstykker.
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