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Abel, Boel og Bing Bang til Alta Blues
Alta: Morten Abel (bildet), Hanne Boel og Big Bang er klare for
årets Alta Soul & Bluesfestival
som arrangeres 13.-16. juni. Fra
før er Kaizers Orchestra, Angela
Brown, Cazadores, Stacie Collins
og Dr. Feelgood klare for festivalen. Morten Abel opptrådte under

Alta Soul & Bluesfestival i 2006
og kommer altså tilbake. Han
kommer med et nytt album i løpet av våren. Danske Hanne Boel
har gjestet festivalen flere ganger
tidligere, mens Big Bang tar turen nordover etter å ha sluppet
sin niende plate om ikke lenge.

KULTURTRØKK
i potensiell storby

FAKTA
■ Hammerfest kulturskole ar-

rangerer Kulturtrøkk 25. januar
til 2. febuar.
■ Det har dermed vært Kickoff-konsert,
Kirkekonsert,
Lunchkonsert, Kulturkafe, og
Storbandkonsert. Dansevisning og den store gallaavslutningen gjenstår.
■ Aktørene som er med er
også Hammerfest storband,
Norges musikkhøgskole, og
dansestudenter fra Stavanger,
samt mange fler.

HAMMERFEST

Storbandkonserten
er nok et eksempel på
at Hammerfest begynner å bli reine
storbyen.
CHRISTEL BEATE JORILLDATTER
cbj@fd.no

Konserten er et av sju arrangement i
prosjektet Kulturtrøkk, hvor blant
anne Norges musikkhøgskole i Oslo
og danselinja ved Universitetet i Stavanger er deltakere.
– Det er en ganske markant vekst i
Hammerfest, og kulturskolen prøver
å være med på utviklingen, sier kulturskolerektor Frode Sollie.

Statoil betaler
Han tror ikke at noe liknende har
funnet sted i Hammerfest før, med
tanke på at Statoil sponser nesten
rubbel og bit.
– Vi bruker ressursene vi har, og
så finansieres arrangementene igjennom Statoil og billettinntekter. Jeg
kjenner ikke til at liknende prosjekt
hos kulturskolen har blitt sponset i
et slikt format, sier Frode Sollie.
FD har skrevet om at Statoil kjører
egne kulturarrangementer for sine
ansatte, hvor resten av byen ikke har
adgang. Men denne gangen kunne
hvem som helst ha vandret inn i foajeen på Arktisk kultursenter.
– Statoil sponser dette fordi de er
klar over betydningen av bolyst i
Hammerfest. Dette passer godt inn i
deres profil, og program med morgendagens helter. Det passer veldig
bra, sier kulturskolerektoren.

Hammerfest Storband i aksjon på Arktisk Kultursenter i Hammerfest. Elena Brovold, Gaute Brønn Eliassen og Hilde Mari Håvardsen er noen av medlemmene på bildet.
Alle foto: Christel-Beate Jorilldatter

Mellom 600 og 700 på plass
Når det gjelder billettsalg og oppmøte tror rektoren at rundt 600 til
700 personer har sett forestillingene
som har vært hittil. To arrangement
gjenstår i skrivende stund.
Bjørnar Wilhelmsen var blant publikummet på storbandkonserten
som var veldig fornøyd med det han
så.
– Jeg har spilt i storband tidligere.
Det er musikk med trøkk i som
svinger. Kjempeartig at det er så fullt
med folk her i dag, sier han.
Leith Symington som er med i
prosjektet er enig.
– Helt fantastisk, vi vil fortsette å
samarbeide med Hammerfest, sier
Symington som til vanlig jobber ved
institutt for musikk i dans, ved Universitetet i Stavanger.

Konserten var fantastisk, mener dansepedagog i kulturskolen, Trine S.
Fjellstad. Man kan se at foajeen var tettpakket med folk.

Leith Symington i midten, og Bjørnar Wilhelmsen til høyre trivdes tydelig på konserten, i likhet med publikum rundt.

