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KULTURPRISEN FOR 2014:

Ble overrasket

På høy tid, sa enkelte etter at Jan Erik Innvær
fikk Hjartdal kommunes kulturpris lørdag. For
selv om han ikke er en kulturutøver, så har
han gjort mye for bygdekulturen gjennom
mange år ved å starte opp barnegospel,
bygdedag og mye annet på dugnad.
– Jeg er vel en slags kulturarbeider. Men
hadde jo ikke drømt om å få pris for det, sa
han overrasket og tok imot rosemalt bolle og
1500 kroner.

Moro i galleriet:

Sprelske venninner
Det skal ikke så mye
mer til enn to sprelske
damer, en pianist som
er med på notene og
noen morsomme
tekster, så er barna
underholdt.
BEATE EVENSEN

beate.evensen@telen.no
932 34 218

Venninnene Molly & Partner
suste inn med sykkel og trillebår i Telemarksgalleriet lørdag
ettermiddag. Og dermed var
showet i gang.
Det handlet om slikt som barna kjenner til – godteri, rampestreker, baksnakking, sosiale
medier og doer. For mens Molly
sniker til seg godteri så fort hun
får en sjanse, prøver Partner å
være den fornuftige av de to.
Forestillingen baserer seg på
Molly & Partners nye CD og er
en musikalsk reise i de to venninnenes verden. Mange barn
kjenner dem allerede fra NRK
Supers hørespill, men tekstene
har også en voksenhumor som
den voksne delen av publikum
koste seg med.
Rundt 150 store og små benk
et seg i Telemarksgalleriet.

FIN DUE: Karoline Herlofsen syntes det var stas å starte turneen i
hjembyen, og kledde godt å være en skikkelig sladre-due.

RADARPAR: Marianne Krogness og Karoline Herlofsen har gjort
Molly & Partner til kjente figurer gjennom NRK Super-hørespill.

FULGTE GODT MED: Både gutter og jenter satt spent på gulvet og
hørte på sangene og historiene.

Brakte oss tilbake til middelalderen med harper
Aldri har vel musikken
passet bedre i Heddal
stavkirke enn da harpe, lut,
fiddle og treskjeer fylte
rommet med middelaldertoner lørdag ettermiddag.
BEATE EVENSEN

beate.evensen@telen.no
932 34 218

STEMNINGSFULLT: Duoene Cantelabre fra Tyskland/USA og Legende fra Sauherad passet som hånd i
hanske i Heddal stavkirke med sine middelalderinstrumenter.

– Vi har 120 strenger som alle
skal være samstemte, så det
krever litt, forklarte Mari Foss,
mens de igjen skiftet instrumenter og gjorde klart til fortsettelsen med den ene melodien flottere enn den andre.
Hun og mannen Harald fra
Sauherad i gruppa Legende tok
med seg sine venner, Nancy og
Tilo i den tysk-amerikanske
duoen Cantelabre til konserten.
Og dermed gikk en drøm i oppfyllelse:

– Dette var den første stavkirken jeg så. Det er 30 år siden. Og
jeg drømte jo ikke da at jeg noen
gang skulle få stå her inne og
spille, sa amerikanske Nancy.
Hun fikk med seg hele publikum til å være kor av feer på én
av de aller vakreste melodiene.
Til og med sekkepipe dro de
frem fra sekken. En liten, nordisk sekkepipe som fikk opp
både volum og tempo i kirkerommet.
– Dette var middelalderens
rock, forklarte Harald.
Og innimellom alle disse
melodi
ene som er like gamle
som kirken, fortalte de historiene som ligger bak slåttene og
visene de fremførte, som gjorde opplevelsen komplett.
Publikum besto av rundt 30
lyttende mennesker – og de
som ikke var der, gikk strengt
tatt glipp av noe.

