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THE FRODETTES: Vokalistane Monica Hjelle, Laila Asperheim og
Frida Tryti Hunshammer fekk namnet The Frodettes på direkten.

SPANSKE RYTMAR: Laila Asperheim, eitt av mange høgdepunkt
denne kvelden.

TOM WAITS: Monica Hjelle og Sigyn Øren imponerte med sin versjon
av «Broken Bicycles».

FANN TONEN: Frode Alnæs og Monica Hjelle i ein herleg duett under nyårskonserten.

Skapte musikalsk fest frå start til slutt
Frode Alnæs

ÅRDAL: – Dette var

OVERRASKA: Kåre Lerum overraska med både sjekk og invitasjon til
Lerum sitt 110-årsjubileum.

fantastisk moro,
konstaterte Frode
Alnæs etter hovudrolla
som både konferansier,
vokalist og gitarist
under nyårskonserten
i Årdal kulturhus
laurdag.
Sjølv bidrog den eminente
gitaristen sterkt til moroa
og knytte saman det sterke
programmet på ein suveren
måte.
– Det blir ein fantastisk
konsert med mange store
overraskingar, sjølv om den
største no er komen, som han
sa idet han entra scena.

La lista høgt
GITARMØTE: Heftig gitarmøte mellom Frode Alnæs og Mathias Øren.

Det var Øvre Årdal janitsjar-

Nyårskonsert med janitsjaren

korps som hadde invitert til
fest i samband med korpset
sitt 70-årsjubileum. I tillegg
til Alnæs, hadde dei med seg
eit sterkt knippe lokale vokalistar og ikkje minst eit komp
med trommis Per Hillestad i
spissen.
– Min favorittrommis, sa
Alnæs.
Og dei la lista høgt frå starten, «The Chicken» og basslegenda Jaco Pastorius. Sjeldan
har fingrane til den lokale
versjonen, Ole Magnar Nundal, hatt slike utfordringar.

Skrytte
Og Alnæs skrytte av programmet, der janitsjaren hadde
plukka mange andre låtar
enn dei Alnæs hadde skrive
for «Danse with a stranger».
– Det er fantastisk at de har
fått arrangert desse for korps,
sa Alnæs, som la til at han for
mange år sidan var i Årdal

med «Danse with a stranger».
– Då var det kaos på dansegolvet her.
Det er Idar Torskangerpoll
som har stått for dei fleste arrangementa.

Høgdepunkt
Høgdepunkta stod elles i kø
denne kvelden. Laila Asperheim hadde ein veldig sterk
versjon av Chick Koreas´
«Spain», Monica Hjelle og Sigyn Øren si framføring av Tom
Waits` «Broken Bicycles», var
eit anna av mange høgdepunkt. Alnæs nemnde elles
Monica Hjelle i same andedrag som Amy Winehouse og
Aretha Franklin, ein rimeleg
bra attest. Alnæs og Hjelle
hadde også ein herleg duett
med «How do I love thee».
Mathias Degnepoll Øren
tok også litt av, saman med
publikum, under framføring
av Charlie Parkers` «Donna

Lee» i gitarduell med Frode
Alnæs.
– Merk dykk namnet, den
guten har ei fantastisk framtid
som gitarist.

Blues
Litt blues vart det også plass til
mot slutten av konserten.
Mange var nok samde med
Alnæs då han snudde seg til dirigent Helge Øren og sa at no er
me komen fram til siste melodi,
og me er på gråten begge to.
Men det var ikkje slutt på
overraskingane denne kvelden. Før ekstranummeret, kom
Kåre Lerum med ei helsing til
jubilanten. Lerum har via store
delar av livet sitt til korpsmusikken og får med seg mange
av dei konsertane som er i regionen. Ved janitsjaren sine
konsertar har han dei siste åra
vore fast gjest og han takka for
ein «mektig konsert» ved å invitera på direkten heile janit-

Lerum overraska med sjekk og invitasjon

sjaren til Sogndal 26. august i
samband med konsernet Lerum
sitt 110-årsjubileum, både til
paraden og i sentrumsparken.
– De er hjarteleg velkomne
og treng verken spørja ordførar
eller rådmann.
Kåre Lerum hadde også med
seg sjekk til janitsjarkorpset.
– Den kjem frå min private
konto, 2017 har ikkje starta så
godt for Lerum. Men den kneika skal me også klara, med god
hjelp av det norske folk, sa Lerum til ståande applaus frå det
fullsette kulturhuset.

Full klaff
Alnæs var sjølv også veldig
nøgd med kvelden.
– Eg køyrde frå Oslo og rett
på øving med korpset og solistane og må seia at det var full
klaff med ein gong. Det var ei
veldig musikkglede og speleglede i denne gjengen. I tillegg
let det veldig bra, det er ikkje

alltid det gjer det i slike opplegg. Programmet hadde dei
også sett saman på ein uvanleg,
men god måte.
Alnæs, som i korpssamanheng har røynsle som femtekornettist i eit korps i Kristiansund
før gitaren tok han, seier det er
utruleg mykje som veks ut av
eit korps i eit lokalsamfunn.
– Dei er ofte limet i musikklivet, du har folk her som står på
for korpset i årevis, sa Alnæs,

Hårek

som nytta høvet til å skryta av
musikkmiljøet i Årdal.
– Her har de fått fram veldig
mange dyktige musikarar.

Oppmoding
Dirigent Helge Øren nytta også
høvet til å takka alle gjesteartistane som stilte opp for korpset gong etter gong.
– Det har enormt mykje å
seia for oss glade amatørar, sa
Øren, som oppmoda folk til å

koma på konsertane til janitsjaren elles i året også.
– Dette er ein konsert, men
me treng støtta dykk til konsertar eller andre arrangement elles i året også. Det fortener me,
konstaterte Øren.
Og det gjer dei.
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