
Du har all grunn til å
være fornøyd med din
første julekonsert i
Sarpsborg kirke, Erik -
André Hvidsten.

For dette var strå-
lende. Og den 
avsluttende, stå-
ende applausen
fra en fullsatt
kirke var en stor
artist vel unt.

A p p l a u s e n
startet lenge før
du var ferdig med
praktnummeret,
O, Helga Natt.

En mektig
opplevelse
Når sant skal
sier, tror jeg ikke
noen tidligere
har framført ju-
lens store sangklassiker bedre i
denne kirken enn det Erik-
Andre Hvidsten med sin stem-
meprakt gjorde tirsdag kveld.
Det skal legges til at han gikk
god hjelp av sine faste pianist
Tom Rønningsveen og organist
Carl Andreas Næss på orgel-
krakken. 
En mektig avslutning på en flott

julekonsert. Den sangen  alene
var verdt inngangsbilletten.

Drøm i oppfyllelse
Erik-Andre Hvidsten har lenge
drømt om en egen julekonsert.
Etter flere års jobbing med en
egen CD, følte han at tiden ende-
lig var moden.

Han har ingen grunn til å angre
på det prosjektet. Hele veien var
det vært fulle hus. Slik også i
Sarpsborg kirke hvor 350 perso-
ner møtte fram for å høre sangso-

listen fra Borge. Ikke alle har vært
like begeistret for innholdet på
Erik-Andres første jule-CD. Kol-
lega. Marte-Kari Melkerud  ga
den en treer på  terningen.

Treg start
Blant annet ble det pekt på en si-
rupsseig versjon av «Det lyser i
stille grender».  Og der var jeg
faktisk enig med min kollega.
Med denne kjente julesangen
som første nummer i konsertre-
pertoaret,  ble det en treg start.

Heldigvis ble det med dette
«feilskjæret». Resten var veldig
fint, og jeg tror tilhørerne fikk en
helt annen opplevelse i kirke-
rommet enn man får ved å lytte til
en CD.

Dyktige musikere
Noen ord om de dyktige musiker-
ne som følger med på turneen.
Tom Rønningsveen (flygel), Lars
Erik Dahle (bass) og Hermund
Nygård (trommer) bidro til at
konserten ble variert. Selv ble jeg

fascinert av de  jazzinspirerte ar-
rangementene på flere av sang-
ene.

Bondesønnen var altså i sitt
ess. Han hadde mye på hjertet og
hadde forsamlingen i sine hule
hånd under småpraten mellom
sangene.

Et par ganger gikk det nesten
vel langt, og oppfordringen til å
handle etter konserten var vel
unødvendig.

telefon: 69 11 11 02 
e-post: terje.andresen@sa.no

I kveld dirigerer en sarping landets
fremste operasangerinne  i juleste-
mingens ånd.

For da inviterer Kongelige Norske Marine-
korps, skuespiller Per Christian Ellefsen og
operastjerneen Solveig Kringlebotn til jule-
konsert i Sarpsborg Kirke.

Marinemusikken og  Kringlebotn ga i no-
vember ut plata «Julestemning», til strålende
kritikker fra den norske anmelderstanden. Og
i kveld er det altså sarpingene som skal komme
i julestemning.

Verden som scene
Kringlebotn er en av landets størsteoperastjer-

ner, og har opprådt på flere av verdens fremste
operahus, blant annet i London, Paris, Roma,
Amsterdam og New York.

Skuespiller Per Christian Ellefsen, som kan-
skje er mest kjent for sin rolle i Elling-filmene,
bidrar med tekstopplesning i kveld 

Bergby dirigerer
Sjefsdirigent for Kongelige Norske Marines
Musikkorps er altså utflyttet sarping Ingar
Bergby. Han har det siste halvannet året enga-
sjert seg sterkt i arbeidet med å få et kulturhus
i Sarpsborg.
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- Jeg lærte en fin regel en gang.
PMP, altså Pupp Mot Publikum. 

Morgan Lillehjem (15) 
til Demokraten

OPPLEVELSE: Julekonserten med Erik-Andre Hvidsten i Sarpsborg kirke ble en stor opplevelse. 

Strålende!

SAMMEN OM KONSERT: Per Kristian Ellef-
sen, Solveig Kringlebotnm og Ingar Bergby gir
konsert i Sarpsborg kirke i kveld. (Foto: Thomas
Moss)
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