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MENER

LEDER side 2

Erik-André Hvidsten har ny
CD og utenlandsplaner. Men
først synger han i Sarpsborg.

KULTUR side 19

Hviler ei
Bjørnar Brække fra Rokke
tar over som sjef for 
3. gardekompani.

UKEPLUSS side 26-27

Gardesjefen

Frode Enger fra Sarpsborg
bader i iskaldt vann og stor-
trives med kokkejobb og

arktisk friluftsliv på Bjørn-
øya. 
UKEPLUSS side 28-29 

Drømmen om Bjørnøya

Ole Petter Løvstad har kjøpt 
27,5 attraktive mål ved E6. 
Han vil skape kunnskapspark.

NYHETER side 4-5

Tomt for
kunnskap

Solveig Jacobsens 
politiske liv har vært
mye mer turbulent
enn litt strid om 
brostein.

NYHETER side 8-9

Politisk strid

Turistsjef Pål Antonsen
vil at bobilene skal få
en plass ved Glengs-
hølen.

NYHETER
side 10-11

Bobilhølen

Sjur Robert Nilsen er i
rute med Sparta-
treningen og er glad
for å se isen legges.

SPORT side 22-23

Ny istid

Ansvarlig kurs gjør 
at fagbevegelsen 
holder posisjonen

En rekke historiske tre-
bygninger kunne blitt
flammenes rov da det 
begynte å brenne i glass-
blåseriet på Borgarsyssel
Museum natt til i går.
Brannmesteren er over-
rasket over museets
mangelfulle alarmsystem.

NYHETER side 6-7
Foto: Johnny Helgesen
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Det er få steder Erik-
André Hvidsten føler
seg mer hjemme enn
sammen med sarps-
borgpublikummet.

Borge-artisten er
hjemme i Østfold
hvor han gjør
sommerkonser-
ter. I Koster-kir-
ken opptrådte
han for 18. gang,
og smekkfull
kirke ventet.
Torsdag 29. juli
dukker han opp i Sarpsborg
kirke. Det gleder 36-åringen seg
stort til.

– Jeg føler at jeg har et større og
mer trofast publikum i Sarpsborg
enn Fredrikstad, medgir Hvid-
sten.

I hildringstimen
Artisten er nok ikke den eneste

som gleder seg til konserten «I
Hildringstimen» som Hvidsten
gjør sammen med Carl-Andreas
Næss under Olavsdagene. Det er
nå nemlig lenge siden Hvidsten
holdt konsert i Sarpsborg. Sist var
ved juletider da han var på jule-
konsertturné.

– Det var fullt hus i Sarpsborg
kirke. Helt fantastisk, husker
Hvidsten.  

Men nå er det Erik-André i
sommermodus som gjester Sarps-
borg. Under konserten «I hil-
dringstimen» er det nemlig det
lette og sommerlige som står i
fokus.

– Sommer, sol og sjø. Sjø-
mannsviser, humor og det jeg kal-
ler sommersalmer, oppsummerer
artisten. Som bestandig har som
mål at publikum skal gå ut av lo-
kalet med et smil.

– Jeg ønsker bestandig å glede
og røre, fastslår han.

Ny CD på trappene
Den Oslo-bosatte artisten har
hatt et spennende år. I vinter fikk

han sin debut på Den Nationale
Scene i Bergen under musikalen
Company. Like før jul i fjor kom
hans første CD, «Desembernatt».
Og Hvidsten kan avsløre at han
er i gang med planleggingen av
sin neste plate. Jakten på låter til
albumet er i gang.

– Det blir ikke en juleplate
denne gang. Sjangermessig blir
det nok en blanding av swing og
symfonisk, forklarer han.  

I fjor var Hvidsten med i Sver-
det. I år har han vært en av ho-
vedaktørene i
Fredrikstad-forestillingen Bak
vollene på fortet.

–Det holder med en uteforestil-
ling om gangen. Det er slitsomt
for stemmen, forklarer teater og
musikalartisten.  

Til utlandet
Mellom konsertene i sommer
nyter 36-åringen roen. I skjær-
gården og på gården hjemme hos
foreldrene lader han opp. Gjerne
med litt gårdsarbeid.

– Glommastien går rett forbi

gården, og stadig vekk får jeg
kommentarer når jeg har i kledd
meg kjeledressen og jobber. Nei,
kan di gå i sånne klær, spør folk.
Jeg pleier å svare at jeg har den
svarte dressen under kjeledres-
sen, flirer Hvidsten.

Fra høsten av blir det travelt
igjen for allsidige Hvidsten. Jule-
konsertturné blir det også i år.
Dessuten har odelsgutten fra
Borge fått tilbud om en spen-
nende teaterjobb utenfor Norges
grenser. Men detaljene vil han
ikke avsløre riktig ennå.

– Alle detaljer er ikke helt på
plass ennå, derfor kan jeg ikke si
noe mer foreløpig. Men det jeg
kan si, er at dette er en fryktelig
gøyal periode for meg. Jeg får
gjøre det jeg elsker, nemlig å
hoppe fra prosjekt til prosjekt,
fastslår artisten med et smil. 

telefon: 69 11 11 15
e-post: marie.strand.lien@sa.no

KOMMER ALLTID TILBAKE: Erik-André Hvidsten har spilt på Chateau Neuf, Chat Noir, Den Nationale Scene, Stockholms Stadsteater og mange andre store scener. Men Borge-artisten kom-
mer alltid tilbake til hjemtraktene. 29. juli blir han å høre i Sarpsborg kirke. (Foto: Johnny Helgesen) 

Hvidsten vender tilbake
● CV

Navn: Erik André Hvidsten 
Alder: 36 år
Bosted: Oslo
Bakgrunn: Artist oppvokst i
Borge. Er skolert sanger (bary-
ton/tenor) og skuespiller med
hovedvekt i musikkteater. Ut-
dannelse fra Norges musikk-
høgskole og Teater och
Operahögskolan i Göteborg.
Fikk sitt gjennombrudd med I
blanke messingen på Chateau
Neuf. Har hatt en rekke roller
rundt i Norden, men anser
selv rollen som Javert i Les Mi-
serable på Lillestrøm Kultur-
senter som et foreløpig
høydepunkt. Ga i fjor ut sin
første CD.
Aktuell med: Sommerkon-
sert under Olavsdagene

MARIE 
STRAND  LIEN

Spice Girls slår seg sammen igjen
for å lage en ny film. De fem med-
lemmene arbeider nå med en mu-
sikal som bygger på sangene til
gruppa. Tidligere i år ga Spice Girls
beskjed om at de lager en musikal

som skal settes opp i London og
som skal produsenten bak
«Mamma Mia!»-filmen, Judy
Craymer, skal stå for.
Nå kan Emma «Baby Spice» Bun-
ton fortelle at hun håper at musi-

kalen «Viva Forever» kan ende
opp som en storfilm som kan ut-
fordre suksessen til «Mamma
Mia!», skriver den britiske avisa
Daily Mail. Filmen blir en oppføl-
ger til gruppas film «Spice World»

fra 1997. – Vi er alle involvert i den
nye Spice Girls-filmen som produ-
seres av Judy Craymer og de som
sto bak «Mamma Mia!». Vi sender
e-poster til hverandre med ideer og
vi er henrykt over at det skjer. Vi

har hele tiden ønsket å lage en film
til, men etter «Spice World» laget
vi et nytt album, så dro vi på turné
og så forlot Geri gruppa, så det ble
ikke noe av, sier Emma Bunton.
(ANB-NTB)

Spice Girls lager ny film


