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R. Kelly må avlyse

Gitarkameratene spiller i Oslo

n OSLO R. Kelly må kaste inn håndkleet når det gjelder den planlagte europaturneen.
Artisten har fått problemer med stemmebåndene og har fått streng beskjed om å
hvile stemmen – en måned. Turneen skal i stedet gjennomføres til høsten – men det er
ikke kommet noen datoer for når disse konsertene skal gjennomføres. Sangeren hilser
gjennom en pressemelding, og sier han er skuffet over det inntrufne. (ANB–NTB)

n OSLO: Firkløveret stiller seg på scenen i Olavshallen i Trondheim 17. mars for å gjøre sin første
hele konsert på 16 år. Men det stopper ikke der. Nå meldes det at de spilleglade trubadurene
også skal sette Oslo i stemning. Eggum, Sivertsen, Sunde og Nilsen spiller nemlig i Oslo Konserthus lørdag 10. og søndag 11. april i år. De fire visesangerne slo seg sammen etter en festival i
Sarpsborg sommeren 1987.

Logan x 2
Først underholdt
Johnny Logan på Radio Kongsvingers
gratiskonsert i Gågata, deretter tok han
turen over brua til
Rådhus-Teatret.
n KONGSVINGER
HENNING DANIELSEN
hd@glomdalen.no – 62 88 25 78

Logan gikk på scenen i Gågata
ved 17-tiden torsdag ettermiddag.
Publikum fikk høre to MGP-klassikere i «What’s another year» og
«Hold me now». I tillegg showet
Logan og hans to musikere med
den irske klassikeren «Whiskey in
the jar» før han overlot scenen til
Eidskog-bandet Solid Unit.
Tre timer senere var det snakk
om en mer tradisjonell konsert.
Denne gangen for hans trofaste
publikum som hadde møtt opp
i Rådhus-Teatret. De rundt 100
frammøtte fikk en god dose med
irske folkeviser, før Logan beveget
seg over på sine egne sanger.

BILDER: HENNING DANIELSEN

Sjelden slike konserter
Mellom konsertene tok stjernen
seg god tid til både fans og presse,
og Glåmdalen møtte en opplagt
veteran.
– Jeg elsker å synge, jeg har
fortsatt den samme kjærligheten
til musikken som jeg hadde for
30 år siden. Det er sjelden jeg gjør
konserter i kjøpesentre, men det
er fordi jeg nesten aldri blir spurt
om å gjøre det.
– Vanligvis er det vanskelig å få
god lyd inne i et sånt lokale, men
i dag ble det veldig bra. Det så ut
som publikum koste seg også, og
det er bare koselig at folk fortsatt

FANS: Isabell Huatorpet (til venstre) og Kine Trangsrud ble invitert opp på scenen etter konserten i Gågata.

vil ha autografen min, sa den irske
MGP-legenden etter konserten i
Gågata.
Tre ganger til topps
Logan er den eneste som har vunnet MGP tre ganger, og 55-åringen følger fortsatt godt med i hva
som skjer – 30 år etter at verden
for første gang fikk oppleve ham
på en stor scene.
– Jeg gleder meg spesielt til å se
finalen i år fordi den går i Norge.
Av en eller annen grunn har jeg
hatt mange fans her, og det er jeg
veldig takknemlig for.
Nytt album
Og kanskje kommer det en liten
overraskelse for fansen rundt finaledagen i Telenor Arena.
– Jeg har jobbet med et nytt
album i flere år, og planen er å gi
det ut i forbindelse med «Eurovision»-finalen i mai. Går alt som
jeg håper, vil jeg prøve å komme
til Norge og gjøre flere konserter.
Og jeg kommer gjerne tilbake til
Kongsvinger, sa Logan før han dro
opp jakka og tuslet over brua til
kveldens andre opptreden.
– Jeg elsker frisk luft, så en liten
gåtur er perfekt oppladning, forklarte den sympatiske stjernen og
smilte bredt.
n Se flere bilder på

SYNGER VIDERE: Kantor Tom Håkon Smith har dratt i gang de populære sangkveldene og inviterer nå til Lina Sandell-kveld på Flisa.
FOTO: KJELL I. WÅLBERG

n ÅSNES

Lina Sandell-kveld
Nå står svenskenes store salmedikter Lina Sandell for tur
på sang- og musikkveldene
som kirken og Frelsesarmeen i
Åsnes samarbeider om.
KJELL I. WÅLBERG
kiw@glomdalen.no – 952 00 429

Mange synes salmer som «Blott en
dag» og «Bred dina vida vingar»
er blant salmebokas fineste. Disse
og mange andre av Lina Sandells
1700 tekster får vi sikkert høre i
Frelsesarmeens lokale Tempelet

n KONGSVINGER

Maskotene får
trommeleder
En ny juniortambur-leder for
festningsmaskotene er på
trappene. Kongsvinger Fest-

Ronja Røverdatter

nings Venner ser framover.
ANITA KROK
ak@glomdalen.no – 62 88 25 84

Vibeke Braaten, som spiller Skalle-Per.
Spente søstre
Caroline Scharning Aaserud (17)
og Camilla Scharning Aaserud
(18) spiller i forestillingen. De har
drevet med teater siden de gikk i 7.
og 8. klasse.
– Jeg er spent på hvordan det
går, men er litt nervøs på om jeg
kommer til å huske alle replikkene, sier Camilla. Søstrene synes
det er gøy å drive med teater og
få vist seg fram på scenen. De har
sett filmen og teaterstykket før.

Gjør opprør
Astrid Lindgrens roman om Ronja
Røverdatter kom ut i 1981.
Hovedpersonen Ronja er en
jente i 10-årsalderen som leseren
får følge gjennom to somrer og
en vinter. Hun er datter av en røverhøvding og boken handler om
hvordan hun blir selvstendig og
gjør opprør mot faren. Boken ble
filmatisert i 1984 med Tage Danielsson som regissør.
I tillegg til fredagens premiere
spilles «Ronja Røverdatter» i Nes
kulturhus også lørdag og søndag.

TILBAKE SOM SJEFER: Prosjektleder Anne Marthe Rudolfsen og
instruktør Sveinung Oppegaard i
spissen for ungdomsgruppa i Nes
Revy- og Amatørteater.

på Flisa torsdag 18. mars. Der synger ei gruppe fra Frelsesarmeen,
og ei sanggruppe fra kirken vil
også medvirke, forteller kantor
Tom Håkon Smith. Sonny Økstad
og Gunnar Gjevre blir solister, og
Jorunn Smith, lokal leder i Frelsesarmeen, vil forteller mer om
Lina Sandell, hennes liv og sanger
og salmer.
Dette er den tredje av de populære sangkveldene, og det kommer også to til i vår, i Åsnes og
Gjesåsen kirker, med vårlette toner, lover kantor Smith.

Juniortamburene og trommeslagerne har hatt en usikker framtid
etter som det ikke har vært mulig
å finne instruktør til festningens
egne maskoter. Nå er en løsning
på gang med en elev ved politihøyskole som ny leder. Og nå til sommeren kjøres igjen den populære
serien «Torsdag på festningen».
Kongsvinger Festnings Venner
har sitt årsmøte onsdag 17. mars.
Turistmagneten
Kongsvinger
festning trakk 6781 av de besøkende inn i Festningsmuseet i perioden 17. mai til 31. august i fjor.

Totalt kom det 430 besøkende på
sommerens foredragsserie «Torsdag på festningen». Kongsvinger
Festnings Venner støttet dessuten i fjor utgivelsen av praktboka
«Skoglandet» med 5000 kroner.
Den
historisk
utgivelsen
«Kongsvingeravtalen» av Karsten
Alnæs og Trond Hagerud har nå
solgt omlag 2000 eksemplarer.
De to ble i fjor utnevnt som æresmedlemmer i foreningen.

3NªªKLªªªÌR ª0RIN ª
SESSENªOGªFROSKENª+Lªª
ªÌR ª3HUTTERª)SLANDª/NSª
ªKLªªªÌR ª0ERCYª
*ACKSONªª,YNTYVEN

