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●●Romansekonsert. «Dagen kverv»

på årets «Paradise Hotel».
Fakta
Paradise Hotel
●● Paradise Hotel (Norge) er den
norske versjonen av den amerikanske Reality-TV-serien Paradise Hotel.
●● Den første norske sesongen
av serien ble spilt inn av TV3 og
hadde premiere 9. mars 2009.
Programleder var Triana Iglesias.
●● I realityserien skal en gruppe
single mennesker bo på et eksotisk luksushotell, kalt Paradise
Hotel for å konkurrere om å bli
på hotellet lengst mulig. Forutsetningen for å få bli med videre
i konkurransen, er at man finner
en partner av det motsatte kjønn
som vil dele hotellrom med deg
den kommende uken.
●● Vises på TV3 mandag til torsdag 22.30.

Nær kilden: Ola Marius Ryan skal synge musikk av Paul Okkenhaug i
Okkenhaug kirke i morgen kveld. FOTO: ELLEN MARIE STØLAN

Ryan i Okkenhaug kirke
LEVANGER

I kveld åpner Okkenhaug
kirke i Levanger sine dører
for romansekonserten
«Dagen kverv». Solist Ola
Marius Ryan skal synge til
musikk av blant andre Paul
Okkenhaug.

Jeg har fått
veldig mange
tilbud om betaling
for å komme og
strippe.
JONAS ULSETH, realitydeltaker

peforespørsler
– Det har vært bare to eller
tre 40-åringer som har skrevet
på Facebook at Paradise ikke
er noe å følge med på. Jeg
synes jeg har kommet godt
utav dette, og vært meg selv
hele veien. Derfor er jeg nok
ganske godt likt også. TV3 har
jo også dratt på litt ekstra
rundt det at jeg er stjørdaling
og trønder på tv, og det synes
jeg er bare artig.

– Ingen fitnessfarm
Innspillingen ble et minne for
livet. Han trekker fram både
møtet med de andre deltakerne og konkurranseopplevelsen som artig.

Sist helg var andre deltakere på besøk i Stjørdal.
– Vi spilte inn en episode av
«Det beste forspillet» som går
på Play, forteller Jonas, som
har satt av mer tid framover
på promotering rundt Paradise Hotel. Samtidig synes han
det er litt godt å være tilbake i
Stjørdal igjen etter innspillingsperioden.
– Paradise Hotel er ikke
akkurat noen fitnessfarm, så
jeg kjente på kroppen at det
var godt å komme seg tilbake
på treningssenter igjen.
Ellen Marie Stølan
ellen@t-a.no / Tlf. 98 29 92 84

Kjærester: Jonas hadde i helgen
besøk av sin Paradise-kjæreste
Nina Martnes. Foto: Privat

– Det blir litt spesielt å synge
musikk av Paul Okkenhaug
like ved gården der han komponerte. Med meg har jeg pianist Tormod Lånkan. På programmet står også musikk av
Edvard Fliflet Bræin og Geirr
Tveitt, forteller Ola Marius
Ryan.
Han fikk i 2012 stipend av
Nord-Trøndelag fylkeskommune for å fordype seg i denne
musikken. Tenoren, som vokste opp i Namsskogan og som
bor i Stjørdal, kaller det veldig
fascinerende å lese om Okken-

haugs liv og virke.
– Derfor gleder jeg meg også
til å endelig presentere resultatet for folk i Nord-Trøndelag.
En ting er den flotte musikken
hans. En annen ting er den
rausheten og gjestfriheten
man fant på Okkenhaug-gården. Kunstnere kom hit fra alle
kanter av landet og fikk bo i
Tørkhuset på gården.
– Her fant de ro og inspirasjon til å arbeide med verkene
sine. Det som er veldig gøy med
disse tre komponistene er at de
kjente hverandre, og at de alle
har vært og hentet inspirasjon
på gården Okkenhaug, forteller Ryan som torsdag kveld tar
med seg konserten til Ranem
kirke i Overhalla.

Per-Magne Midjo
midjo@t-a.no / Tlf. 93 01 90 45

Tre kor skal synge seg jorda rundt
INDERØY

I kveld fremfører Vivace
korene på Inderøy forestillingen «Jorda rundt» i
Inderøy kulturhus.
Vivace korskole består Vivace aspirantkor, Vivace barnekor og Vivace
ungdomskor samt en vokaltrio. Til
sammen 60 barn i alderen 6-17 år.
– Det siste året har vi sunget
sammen med Odd Nordstoga, De
Lillos og Mathea-Mari. Vi har også
sunget på TV sendt gudstjeneste. Til
høsten reiser vi på kortur til Spania
for å holde konserter i spanske katedraler, opplyser Siv Anette Lorentzen som er en av dirigentene.
Det gror med andre ord godt i
kormiljøet på Inderøy. De er et av de
største barne- og ungdomskorene i
Nord- Trøndelag.
Under kveldens forestilling tas
publikum med på en spennende
reise og synger alt fra joik til popmu-

sikk via jazz og musikaler.
Koret har pugget tekster på
japansk, hebraisk, svensk, dansk,
engelsk og selvfølgelig norsk.
– Vi nøyer oss forresten ikke med
å reise Jorda rundt, men tar også en
tur både til månen, under jorda og
til kjærlighetsland. Vi kan også love
kostymer som setter publikum i rett
stemning, frister Lorentzen.
Fra repertoaret kan nevnes
ABBA, Knutsen og Ludviksen, Astrid
Lindgren/ Georg Riedel sanger,
musikk fra Chess og Løvenes konge
samt musikk av Frode Fjellheim,
Michael Jackson og musikk fra
MGPjr.
Til konserten stilles det også
med topptrimmet band med Bjørn
Bratsberg på tangenter, Roger
Moen på gitar, Geir Egil Ulvin på
bass, Oddvar Fossum på perkusjon
og Edith Therese Johnsen på fiolin.
Dirigenter er Silje Vang Pedersen og
Siv Anette Lorentzen.

