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Fredag 24. oktober 2014

Det skjer
På adressa.no/kultur/
detskjer finner du
komplett guide med
utfyllende informasjon om
arrangementene.
Registrer ditt
arrangement på
adressa.no/ kultur/detskjer
Det skjer-kontakt:
Bård Sande, 959 14 360.

FREDAG
24. oktober

Festival
•Feminalen
- ny musikkfestival Kl.

19.00. Pris kr. 200. Rockheim,
Brattørkaia 14
Litterær festaften på Trondheim
litteraturfest Kl. 19.00. Pris kr.
225/175(student). Dokkhuset,
Dokkparken 4

VERDAL

Femmina Internasjonale
Filmfestival - FIFF 2014 Kl. 10.00.
Tindved Kulturhage, Møllegata 6

Konsert
•Frihet
- Liberté! Musikk og tekster

Skaper liv: Jannike Kruse (i rødt) skaper liv i salen og på scenen under konserten. Her med Even Lothe på trommer. Foto: MORTEN ANTONSEN

til forstand, forsoning og fred av
Poulenc - Nystedt - la Cour - Dylan
Kl. 19.00. Hospitalskirken,
Hospitalsløkkan 2/4
Catching Cooper, support: Moosh
Kl. 19.00. Gratis. Kultursenteret
ISAK, Prinsens gate 44
Deadman Kl. 20.00.
Moskus/Teaterhuset Avant Garden,
Olav Tryggvasons gate 5
Carnival Kids Kl. 21.00. Pris kr. 120.
Fru Lundgreen, Kjøpmannsgata 50
Lads on the run Kl. 22.00. Gratis.
barn:
Olavs pub & spiseri, Cicignons plass
– Du får en veldig direkte til- Speakeasy & The Hunkydorys Kl.
23.59. Studentersamfundet i
bakemelding når du spiller for
Trondhjem, Elgeseter gate 1
barn. Man merker lett om de lik-

Kjente, kjære og noen
glemte barnesanger

Jannike Kruse med Luftforsvarets
musikkorps vil introdusere barn for
korpsmusikk og vise dem hvordan
konsertkulturen fungerer.
Barnestemmer summer i
luften.Luftforsvarets
musikkorps skal spille
konserten «Barnesanger og
korpsklanger», og barna
snakker sammen og vrir seg
rundt mens de venter.
Korpset begynner å spille og
noen av barna lager dirigentbevegelser med hendene. Lyden
av barnelatter og korpsmusikk
fyller lokalet. Et unisont «Oi»
høres idet solist Jannike Kruse
går på scenen.
Fra 23. oktober til 26. oktober
vil korpset spille flere barnekonserter – en forestilling i Børsa samfunnshus, en på Bysce-

nen, og i tillegg seks konserter
for barnehagebarn. Sistnevnte
er i samarbeid med den kulturelle barnehagesekken. Konserten ble arrangert for første gang
for ti år siden, og på grunn av
etterspørsel settes den nå opp
igjen.

Stort utbytte
Musikkorpset er Trøndelags eneste profesjonelle blåseorkester
og består av 28 fulltidsmusikere.
Solist Jannike Kruse og dirigent
Magnus Loddgard er leid inn til
dette prosjektet.
Informasjonsansvarlig
for
korpset, Unni Skoglund, fortell-

Halvdan
Sivertsen
– Hus ved
havet

er at hun tror barna vil få stort
utbytte av konserten. Produsent
Ingunn Moslet er enig i det:
– Det er fint at ungene får se
instrumentene og at de blir kjent
med det å møte et stort musikkensemble.

«Lille Petter Edderkopp»
Konserten tar utgangspunkt i
Luftforsvarets musikkorps Spellemannsnominerte CD-innspilling «Kjente, kjære og noen
glemte barnesanger». I forbindelse med konserten har de trykket opp både CD-en og boken
«Barnesanger og korpsklanger».
Tilbake på Byscenen synger
Jannike Kruse om «lille Petter
edderkopp». Flere av barna gjør
bevegelsene sammen med
henne, og det er til og med noen
barn som reiser seg fra plassene
sine for å danse. Korpset reiser
seg også og solisten danser og
spretter rundt på scenen. Det er
generelt mye aktivitet der oppe.
Dette er til forskjell fra musikkorpsets vanlige forestillinger,
der de ikke pleier å gå rundt og ta
med publikum i musikken.
Kirsten Leidland spiller trombone i korpset, og hun forteller
at det er veldig gøy å spille for

er det eller ikke, sier hun.

Konsertkultur
Dagens konsert er for barnehagebarn, og Skoglund forteller
at de har på fullt lys i salen under
forestillingene slik at det skal
føles trygt for de små. Solist
Kruse forteller at en av de største
forskjellene ved å spille for
barnehagebarn og litt eldre
barn, er at barnehagebarn har
færre filtre og blir fortere urolige
enn de som er litt eldre. Hun sier
også at det er mer lyd i eldre
barn, så når de først blir med på
sangene blir det riktig mye liv.
– Slike arrangement er viktige
for barn slik at de lærer hvordan
konsertkulturen er. Det er viktig
at barn fra tidlig alder lærer
hvordan man skal være som
publikum, sier Kruse.
Hun har nå fått hele salen til å
lage apelyder. Korpset reiser seg
og avslutter konserten. Barna
klapper. Idet barnehagene skal
forlate salen, roper en liten gutt;
– Jeg vil se konserten igjen!
MADELEINE NORDENGEN 413 63 182
madeleine.nordengen@adresseavisen.no

• Scene
MALVIK

Saksvikrevyen 2014 Kl. 19.30. Pris
kr. 300. Ytre Malvik samfunnshus

MERÅKER

Trekkfuglen - premiere Kl. 19.00.
Meråker samfunnshus

Uteliv
•Declan
Daly Kl. 22.30. Cafe Dublin,
Kongensgt. 15
Kari Johannes Raita Kl. 23.00.
Macbeth, Søndregate 22 b

Møter og kunnskap
•TedxTrondheim:
The unseen Kl.

18.30. Byscenen, Kongens gate 19

Barn og familie
•Musikkmanesjen
åpen barnehage

Kl. 09.30 - 12.30. Pris kr. 20. Ila
aktivitetshus, Ilevollen 15, ved
Hjorten omsorgssenter
Sverrestunet kulturhistorisk åpen
barnehage Kl. 10.00 - 15.00. Pris kr.
35(barn). Sverresborg Trøndelag
Folkemuseum, Sverresborg Allé 13

•TillerSenior
seniordans Kl. 11.00 - 13.00.
Rostenhallen, Østre Rosten 39

Olavshallen
Trondheim
Lørdag 25. oktober
kl 20:00 | olavshallen.no
Arrangør: Lydteamet

Big picture | Foto: Brynjar Stabell Erdahl

Møt Ola By Rise
Lørdag 25. oktober kl. 14:00
Han signerer sin nye bok,
Ballens bane.

Solsiden
Foto: Jonathan Stone

