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21. mai inntas Operaen av ver-
dens første helaftens opera for
brassband,«Hypermusikal».
Stykket skal væreen feelgood-

opera om musikalsk følsomhet
og bygger på intervjuer med
MangerMusikklag, et brassband
fra Vestlandet. Forestillingen vi-
ser vanlige mennesker som er
uvanlig sterkt knyttet til musikk.
«Hypermusikal»utspillerseg ien
øvingssituasjon hvor musikan-
tene gjør seg klare til å fremføre
et «verk i verket», Glenn Erik
Hauglands«Musikktil å levefor».

Brassbandopera
i Bjørvika.

«The Who»-gitaristen Pete Towns-
hend lover fansen sin selvbiografi i
butikkhyllenenestehøst.
Reutersmelder at forlaget Harper-
Collins skal gi ut den foreløpige tit-
telløsebokahøsten2012.
–På1970-talletstiltePeteTowns-

hend det berømte spørsmålet
«Hvemerdu?».Nå, i denneselvbio-
grafien får generasjoner av fans
svaretdeharventetpå,sierdirektø-
ren forHarperCollins ienerklæring.
Townshend selv kaller boka «en es-
sensiell overgangsrite».
Ifølge Rolling Stone har Towns-

hend holdt på med selvbiografien
desiste sju årene.
Nå setter hanendelig punktum.

Selvbiografi fra
Pete Townshend

Den amerikanske forfatteren Philip
Roth er tildelt den internasjonale
Bookerprisen for et forfatterskap
som strekker seg over mer enn 50
år.
Roth(78)ansessomenmester iå

fange den amerikanske identiteten
ogfrykten.Hanhartidligeremottatt
enrekkeinternasjonalepriser,blant
annetPulitzerprisen.
– I over 50 år har Philip Rothsbø-

ker stimulert, provosert og under-
holdt et enormt og fortsatt vok-
sende publikum, sier Rick Gekoski,
leder forBookerprisens jury.
HanmenerRothsforfatterskaper

eksepsjonelt, ettersom han stadig
blir bedre.

Philip Roth vant
Bookerprisen

Nærmere åtte millioner musikkin-
teresserte la igjen 10milliarderkro-
ner iStorbritannia i fjor.Deterbåde
musikkfestivaler og steder brukt i
låttekster og på albumcover som
trekker turister,ifølgeenrapport fra
UKMusic.
–Hvilken annen industri ennmu-

sikkindustrien har makt til å for-
vandle en vanlig fotgjengerover-
gangnord iLondontil en turistmag-
net? uttaler direktør i UKMusic,Fe-
argal Sharkey, tilTheGuardian.
Stedethanhenviser til er selvfølge-
lig motivet for albumcoveret til Be-
atles’ «Abbey Road». Rapporten
forteller at musikk trekker turister
til områder ingenellersvillebesøkt.

Musikkturisme bra
for britisk økonomi

KimNordbæk (32) komtil et
punkt der han ikkeorket livet
på veien.Han la vekkbassen
og startet bookingbyrå.Men
så komTheHitmen inn som
ennyhobby.

Av Thomas H. Arntsen
thomas.arntsen@f-b.no –m: 92840915

Span ble historie etter to al-
bum og 55.000 solgte skiver da
Jarle Bernhoft ville gå solo.
Dog Almighty overtok, men
det tok også brått slutt.

Det var da mannen fra Eng-
elsviken, nå bosatt i Drøbak,
fant ut at han måtte prøve noe
nytt.

Ble dritt lei
– Det var moro å reise rundt og
spille, både som artist og som
frilanser. Men bare for en peri-

ode. Til slutt ble jeg dritt lei.
Det tar på å flytte seg rundt
hele tiden med jobber i kø. Fril-
ansermiljøet er ganske hardt,
og man har ikke råd til å si nei
to ganger på rad for da blir man
fort byttet ut. Jeg hadde dager
der jeg sprang fra det ene opp-
draget til det andre. Til slutt
måtte jeg prioritere familie og
venner, sier han.

De siste årene har han vært
ansatt som bookingagent i
Unit AS med artister som Ma-
rit Larsen, Karpe Die og «Ma-
estro»-vinner Hilde Louise As-
bjørnsen.

Må spille litt
Men han klarer ikke å leve uten
bassen og etter et bryllups-
stunt ble coverbandet The Hit-
men dannet.
– Det å spille i band gir mange

typer tilfredsstillelse og det er
som regel hyggelig å være på
jobb. Både på scenen og på
bakrommet. Selvsagt er det en
måte å pleie egoet sitt på, men

viktigere er det å være en del
av noe du trives med. Jeg liker
å tro at vårt band er litt fetere
enn andre coverband, sier han
med et smil.

Fra band til booking

MINDRE BASS KimNordbækbruker nåmest tid påbookingselskapet
sitt,men spiller ogsåbass;medTheHitmen.Det er engjengmedkompi-
ser somble satt sammen til et bryllup,men fortsattemed sine rocka co-
verlåter. ARKIVFOTO: JONANDERS SKAU

ErikAndréHvidstengår
framusikalsuksess i
Finland til byoperette i
Gamlebyen.
Av Svein Kristiansen
svein.kristiansen@f-b.no –m: 93427723

Artisten fra Borge skal spille
rollen som løytnant Niels Bar-
fod Grib i «Det hendte i den
gamle by», som får première på
Kongsten fort 26 august.

Etablerte og uerfarne
Da operetten ble spilt på Tøi-
husplassen i 2006, hadde ope-
rasanger Trond Gudevold den
samme rollen.

Ensemblet denne gang teller
24 personer og består av både
etablerte og unge, uerfarne ak-
tører.

De største rollene bekles av
følgende personer: Erik André
Hvidsten, Ann Christin Elve-
rum (Harriet von Øhrn), Maria
Mohn (Elsebeth), Martine
Lundberg (Marianne), Kris-
tian Gangfløt (båtsmann Sø-
ren Humlungen), Dag Brandt
(Peder Jeremias), Morten Mil-
de (rådmann von Blixen),
Hege Holmquist (Madam Ed-
holm), Knut Erik Rønne (pro-
prietær Fiebelschou), Terje
Brevik (Kristen Krovert) og
Martin Hovland (svensk kram-
kar/spion).

Mange nye navn
Regissør Ole-Hermann Gudim
Lundberg har skiftet ut en rek-
ke kjente aktører fra forrige
oppsetning, blant dem Bjørnar
Spydevold, Merete Meyer, Pål
Nielsen, Atle Jensen, Morten
Larsen, Alexander Herman-
sen, Renate Gjerløw Larsen og
Signe Sannem Lund.

– Foruten å ivareta tradisjo-
nen, er jeg opptatt av å skape
en operette som er noe mer re-
alistisk i uttrykk, samspill og
konflikt enn tidligere. Med

dette ensemblet skal vi lage en
forestilling som både er mor-
som, spennende, følelsesladet,
fargerik og spenstig, sier Gu-
dim Lundberg.

Mer musikalrettet
I motsetning til tidligere vil re-
gissøren gjøre operetten med
musikalrettet. Derfor har han
bevisst valgt å hente inn aktø-
rer som har spisskompetanse
på dette fagfeltet.

«Det hendte i den gamle by»
er skrevet av Christian B.
Apenes, Sissi Apenes og Erik
Madsen.

Urpremièren fant sted på
Phønix 1932. Siden den gang er
operetten blitt spilt seks gang-
er her i byen.

Neste oppsetning er tidfes-
tet til 2014. Tre år senere, i
2017, legges det opp til en gedi-
gen festforestilling i anledning
Fredrikstads 450 års jubileum.

Musikalartister
preger byoperetten

DELTAR ErikAndréHvidstenhar i vinter gjort stor suksess imusikalen «Cabaret» vedSvenskaTeatern i Hel-
singfors. I august skal hanhahovedrollen i operetten«Det hendte i dengamleby». FOTO: THOMASH.ARNTSEN

DELTAR MariaMohnblir å sepå
scenenpåKongsten fort.

ARKIVFOTO: SVEIN KRISTIANSEN

«Meddetteensemblet skal vi lageen fore-
stilling sombådeermorsom,spennende,
følelsesladet, fargerik og spenstig».

Ole-Hermann Gudim Lundberg, regissør

DELTAR AnnChristin Elverum fra
Sarpsborghar skapt seg et navn
sommusikalartist iTyskland.

ARKIVFOTO: BJØRN FROSTAD


