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Selma branddal
Alder: 9 år.
Ønsker meg en popcornmas-
kin.

Hva
ønsker du 

deg til 
julegave?

hedda n. kolberg
Alder: 10 år.
En sukkerspinnmaskin hadde 
vært fint.

lena Moen larsen
Alder: 9 år. 
Jeg ønsker meg også en 
popcornmaskin.

Mie V. norheim
Alder: 9 år.
Ønsker meg en hest, en Shire.

130 elever ved Øvre 
Eiker musikk- og 
kulturskole leverte 
en strålende konsert i 
kultursalen i Hokk-
sund.
 
Stig Odenrud
stig@eikerbladet.no
952 70 000

 
Hvor mange stolte og rørte for-
eldre og besteforeldre som gikk 
hjem etter en god times fin-
trimmet show vet vi ikke, men 
her er det veldig mange som 
bør være stolte av sine barn og 
barnebarn.

Og. Makan til effektiv og pre-
sis scenedrill skal du lete lenge 
etter. Utøverne kom inn en dør, 
og gikk ut en annen når de var 
ferdige. De fulgte instruksjon 
og planer, de bukket og neiet 
for velfortjent applaus. 

Makan, ja makan til suveren 
oppførsel på så mange barn og 
unge skal du lete lenge etter. 
Og, en ting til; Før dere foreldre 
blir litt for stolte og bratte i nak-
ken i brusen over englebarna – 
kost på dere en liten ros til læ-
rerne ved musikk- og kultur-
skolen. De har nok noe av æren 
de også!

En prestasjon
Noen hadde terpet og øvd i 
noen få måneder, andre kan-
skje ett år eller så. Uansett hvor 
lenge de har trent så skal det 
mye til for å tørre å opptre for-
an et så stort publikum. 

Noen opptrådte sågar helt 
alene på den store scenen foran 
et stort lydhørt publikum. 

Tenk på det neste gang du 
som voksen skal si noe i et 
møte med 10–12 andre til stede.

Stapp full sal
For det var ikke et ledig sete. 
Rektor for musikk- og kultur-
skolen Åsmund Tvinnereim 
måtte gjentatte ganger be folk 
om å trekke sammen, og ta små 
barn på fanget slik at alle fikk 
plass. 

– Vi fikk nesten bakoversveis 
av alt folket som kom, men det 

er jo veldig hyggelig da, sier 
han.

Til slutt måtte de åpne galle-
riet slik at de sist ankomne fikk 
en ståplass der.

Med så mange barn og ung-
dommer engasjert måtte de 
dessuten ha to forestillinger. 
Tenk selv; Med så mange akti-
ve og flinke barn skal det noe til 
å få inn alle. For å unngå den 
helt store publikumskrisen 
hadde arrangørene satt en pu-
blikumsbegrensning per barn.

Stilig åpning
Åpningsnummeret i regi av 
elever på kunstfag og piano le-
verte en utrolig stilig åpning. 
Bare en liten lysspot på pianis-
ten, mens fire-fem barn sto 
inntil veggen i mørke og helt 
usynlig med hvert sitt glass i 
hånda. Med glasset halvfylt av 
vann roterte de sine små fingre 
og lagde en stemningsfull lyd-
kulisse. En lydinstallasjon kal-
les dette på litt fint.

Jul fra a til Å
Julekonsert, ja visst. Her var 
det nesten bare jul. Norrsken 
og Adeste Fideles åpnet musi-
kalsk, fulgt opp av den kanskje 
mer muntre Rudolf. Han som 
er rød på nesten.

Abbas Mamma Mia framført 
som et solonummer av Celine 
Larsen på kornett var neste ut 
før vi kom over i det klassiske 
hjørnet med Allegro av Suzuki 
framført av Mina.

Marys Boy Child, Vi tenner 
våre lykter, We wish You a Mer-
ry Christmas, Musevisa og Bjel-
leklang sto også på program-
met for å nevne noe. 

Finalenummeret, Glade Jul, 
ble innledet med musikk og 
sang fra elevene før lærerne 
også kom inn og viste fram sine 
musikalske evner fra andre 
vers.

Fakta

 ■ 310 barn og unge fra 4 til 18 
år er engasjert i Øvre Eiker 
musikk- og kulturskole.

 ■ Det er i alt 14 lærere som tar 
hånd om disse barna.

Øvre Eiker musikk- og kulturskole

Storslått julekonsert i hokksund

SaX: Chrisander Warhuus, Vinjar Lande, Elisabeth Havik- Johnsen, 
Kajsa Evina Bollerud Torgersen og Aleah Serafia Signe Idirisu.

PÅ Gitar: En konsentrert 
Jørgen Nikolaisen.

FlinkE: Yasmin Lasbaa (t.h.) 
og Eline Turlid Blystad
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Mina Hobbelstad
Alder: 9 år.
Et Lego friends  Grand Hotell.

Hva
ønsker du 

deg til 
julegave?

Eline turlid blystad
Alder: 9 år.
Jeg ønsker meg en symaskin til 
jul.

aaste røren Grasbekk
Alder: 9 år.
Jeg vil ha en schäferhund, en 
jentehund.

Moe linnea bollerud
Alder: 9 år.
Penger. Jeg sparer til en iPad 
og en fløyte.

Øvre Eiker musikk- og kulturskole

Storslått julekonsert i Hokksund

FlØYtESPill: Klara Marie Bjørnstad spilte vakkert på langfløyte.

FiOliN: Ane Lindberg Brendhagen, Maja Johansen Nymoen og Lilly 
Elise Hovde.

daNS: De yngste danserne som kan være med er fire år. De eldste er 
18 år gamle.


