
Velkommen til verden!

Humanistisk navnefest er et tilbud som er åpent for alle.
Det er en glad og høytidelig seremoni med tale, musikk og
andre kulturelle innslag.
Neste navnefest i Eiker:
Fossesholm, Vestfossen 30. april

Vi ønsker barnet velkommen til verden
med sitt eget navn og sin egen identitet.
Informasjon og påmelding: www.human.no
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Tips oss om hva som skjer i nærmiljøet ditt
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Fredag 10. juni er det duket for Eiker Rock 
2016. Årets trekkplaster er et av Norges 
desidert største rockeband gjennom 
tidene, DumDum Boys. Bandet, oppsto i 
Trondheim i 1979, går blant annet for å 
være et av «de fire store» i norsk rock. 
Hvem husker ikke slagerne som Splitter 
Pine, Lunch i det grønne, Enhjørning, 
Slave, Stjernsludd og Boom Boom. Nå kan 
de synges med på i Mjøndalen i juni. 

EikEr rock i juni

Med Dum Dum 

Jonas Evenstad (15) 
lot trommestikkene 
løpe dramatisk på 
hjemmebane. 
NiNa Fors
redaksjonen@eikerbladet.no
994 63 832

Øvre og Nedre Eiker eksporte-
rer dyktige slagverkere til høy-
ere utdannelser og talentpro-
grammer. Konserten i Hokk-
sund Kultursal åpnet med et 
felles nummer der alle i takt og 
tone underholdte kun med 
trommestikkene sine. 

– Når vi mikser aldersgruppe-
ne slik vi gjør i denne slagverks-
konserten blir det et sosialt 
miljø der de minste lærer av de 
største, forteller Eli Molaug Od-
land fra Øvre Eiker Musikk og 
Kulturskole.

urfremføring                                
på hjemmebane
Mange gratulerte Skotselv-gut-
ten Jonas Evenstad (15) etter 
fremførelsen av «Running Dra-
matically». 

– Som det betyr på norsk, har 
jeg prøvd å få fram et dramatisk 
løp gjennom musikken. Det tok 
litt tid med å spille før jeg fant 
noen jeg syntes låt bra, og da 

tok det bare et par dager så var 
melodien klar, forteller Jonas 
om det å komponere eget styk-
ke til en konsert. 

Det er tydelig travelt å være 

slagverker, Jonas Evenstad kan 
fortelle at han allerede neste 
helg har første samling i det to-
årige Talentprogrammet i Nor-
ges musikkhøgskole. 

– Det jeg ønsker meg av fram-
tiden er å få bli musikklærer og 
også få spille for andre fram-
over, avslutter Jonas. 

Selv ikke et tett snøvær stop-
pet musikkinteresserte fra å 

møte opp på konserten søndag. 
Flere var også framme for å gra-
tulere musikerne med vel over-
stått konsert.

Variert
– Det var et variert og godt pro-
gram, og bakgrunnen for slag-
verkssatsingen i kommunen er 
vel gjennomtenkt av Eli Molaug 
Odland, mener rektor Åsmund 

Tvinnereim fra Øvre Eiker Mu-
sikk og Kulturskole om konser-
ten. 

– Og det er ikke galt med 13 år 
med slagverkskonsert her i 
Hokksund, berømmer Ellen Ka-
thrine Trelease Eriksen fra ST 
Hallvard videregående skole. 

Slagverkere fikk vist seg frem i kultursalen i Hokksund

jonas på hjemmebane

FrEmFørtE: Jonas Evenstad spilte sitt eget stykke foran hjemmepublikummet i kultursalen i Hokksund. Neste helg er hans første samling 
på den toårige talent-programmet ved Norges Musikkhøgskole.  allE Foto: nina Fors

litEn og stor: Oliver 
Houge Gåserød (t.v) fra Nedre 
Eiker følger med Herman Røhme 
Høgdahl fra Eikeli skolekorps 
i Bærum. Bakerst er Andreas 
Medrud Lillefuhr fra Øvre Eiker 
på trommesett.

ElEVEr: Sterkt oppmøte fra musikerlinje innen slagverk, bass 
og gitar ved St. Hallvard. (F.v) Sondre Gran, Sander Nystad Weum, 
Markus Kristiansen, Fredrik Mathiassen, Andreas Herikstad, Jonas 
Christensen, Jomar Jeppson Søvik, Sander Wetterhus, Alexander 
Winther Jensen og foran, Aurora Marie Johansen. 


