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Samtidspop med Snurre Sprett
SORTLAND: Kammermusikkensemblet
åpnet
mandag Ny Musikk Uka
2007 på Sortland med
pop-konsert.
KRISTINA R. JOHNSEN
k r i s t i n a @ b l v. n o

For å gjøre samtidsmusikken
mer tilgjengelig for et nytt og
ungt publlikum har musikerne
på Sortland hentet inn komponist og arrangør Tormod Tvete
Vik, som for anledningen dandérte hits fra åtti- og nittitallet
og videoshow på et usannsynlig
fengende vis.

Overraskelser

’Snurre Sprett’ og ’Missy Elliot’ ble antakeligvis kombinert for første gang da Ny Musikk Uka åpnet mandag. (Foto: Kristina Johnsen).

– De kjente låtene slik du aldri
har hørt dem før! Dirigent Tormod Tvete Vik hadde vanskelig
for å skjule sin entusiasme over
responsen fra publikum (trampeklapp og jubel) under uroppførelsen av «Pop-, rock- og jazzlåter slik du aldri har hørt dem
før». Hver eneste låt ble en gledelig overraskelse, og med Spice Girls, Aqua-Lene, Kiss, A-ha
og Snurre Sprett i sakte film på
lerretet, var det en utrolig fornøyelse å befinne seg i Sortland
Kino da Ny Musikk Uka ble åpnet.

Kommuniserer
Den utfordrende samtidsmusikken ble parret med kjente og
lett tilgjengelige hits fra åtti- og
nittitallet, og musikerne på
Sortland viser at de aldri slutter

å overraske. Med denne hybridkonserten viser de sin fleksibilitet, og sin vilje til å kommunisere. Og voldsom spilleglede.

Innpakka pop
Med Ny Musikk Uka søker musikerne på Sortland å favne ung
«spirit», og «inkludere og invitere unge til å utforske og skape egne inntrykk.» Å pakke inn
samtidsmusikken i pop er en
åpenbar måte å lure unge på
bølgelengde med den abstrakte
og «voksne» musikkgreina,
men Tormod Tvete Vik og kompagniet fra Sortland gjorde det
så generøst, og så overbevisende, at vi gladelig lar oss lure.

Høydepunkt
Det så ut til at Håkon Kristiansen koste seg glugg ihjel bak
slagverket, og Hege Monika Eskedal og Kristin Hammer var
lattermilde og engasjerte på vokal. Kanskje spesielt da de, muligens som konsertens høydepunkt, sang Missy Elliots «Get
Ur Freak On» til Snurre Sprett.
Nok et høydepunkt var da
Leif Egil Andreassen, alias
«Fele-Leif», plukket opp hardingfela. Med «Spice Girls» i
sakte film i bakgrunnen spilte
han ’Rolling Stones’ ’I Can´t Get
No Satisfaction’.
’A-has’ ’Take On Me’ ble ribbet til kjernen og kom sidelengs
ut av xylofonen. Tvete Vik må
gjerne komme snart tilbake til
Sortland igjen.

Kjappere enn linsa: Fele-Leif og ’Rolling Stones’ ’I can´t get no
satisfaction’, med Spice Girls i bakgrunnen. Litt av en opplevelse. (Foto: Kristina Johnsen)

Breiere økonomiprosess i Kvæfjord
KVÆFJORD: – Et forslag
om mer aktiv involvering
synes jeg er kjempemessig. Jeg har savnet det
tidligere.
IDAR OVESEN
i d a r @ b l v. n o

Hogne Wikeland (SV) uttalte
beigeistring over at administrasjonen i Kvæfjord foreslår et
opplegg for breiere involvering
i arbeidet med budsjett og økonomiplan 2008-2012.
Det skal nedsettes både ei
styringsgruppe og fire arbeidsgrupper som skal jobbe tett
blant annet med kvalitetssikring og tiltak for en styrket budsjettbalanse.
Ordføreren skal være leder
av styringsgruppa, der også varaordfører, leder i henholdsvis

levekårsutvalget og teknisk utvalg samt hovedtillitsvalgt i
Fagforbundet er med. Administrasjonssjefen skal være sekretariatsansvarlig.

Ulike rammeområder
Arbeidsgruppene vil få ulike
rammeområder å jobbe med,
og medlemmene vil bli utpekt
av administrasjonssjefen.
– Jeg har ei tro på at vi i det
politiske miljøet kan stå sammen i «gode og onde dager» uttalte ordfører Lillian Hessen
(V), sikkert ikke uten de langtfra problemfrie, kommunale
økonomiske utsiktene i tankene.
Et enstemmig formannskap
stemte for forslaget fra administrasjonen.

