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Får inspirasjon i Øygarden
OVÅGEN: Syv kunstnere fra Island, Færøyene, Norge og Shetland er denne uken
på besøk ved Kystmuseet i Øygarden.
De syv er med i prosjektet I vesterveg.
Kunstnerne skal ha samlinger i alle de
fire landene, og gi hverandre inspirasjon.
Norge og Øygarden er første sted ut.
I 2010 skal prosjektet munne ut i en
utstilling som skal vises i alle de fire

landene. Kunstprosjektet skal omhandle
kulturminner i de fire landene, med vekt
på både likheter og forskjeller.
I forbindelse med I versterveg blir
det i kveld et foredrag ved museet. Førsteamanuensis i kunsthistorie Henning
Langesund fra Universitetet i Bergen
skal snakke om tradisjoner, bilder og
ritualer. I tillegg skal Sigbjørn Grønås.

professor i meteorologi, snakke om
værmessige og historiske klimatiske
variasjoner i vestervegen.
Begge foredragene blir på engelsk.
– Det er veldig spennende å ha kunstnerne på besøk, og det blir spennende å
se hva som kommer ut av det hele, sier
driftsleder Anna Aleberg ved kystmuseet i Øygarden.

Og dersom du vil holde av datoen,
kommer kunstutstillingen til kunstindustrimuseet i Bergen 20. juni 2010.
I vesterveg er forøvrig et samarbeidsprosjekt mellom museum og kunstnere i
Norge, Island, Færøyene.
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I fjor hadde Fjellkoret stor suksess med Jakob Sande-forestillingen. Fredag tar de Sande med seg til Grieghallen og den landsdekkende korkonkurransen «Syng for oss». Arkivfoto: Tom-Stian Karlsen

Synger Sande og håper på seier
Fjellkoret har øvd, øvd
og øvd. Fredag gir de
alt i korkonkurransen
«Syng for oss»
i Bergen.

kultur

KULTUR: Fire utvalgte Jakob Sandesanger står på programmet når
Fjellkoret står på scenen i Grieghallen fredag ettermiddag.
– Vi har brukt hele semesteret
til å øve frem til denne konkurransen, og vi satser på en god
plassering.
Det sier Annie Høgheim Apeland, styremedlem og korist i
Fjellkoret.
De 46 koristene som skal delta
i Grieghallen, har litt å forsvare:
Sist Fjellkoret var med, i 1997,
vant de sin klasse.
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– Dermed har vi høye forventninger, sier Høgheim Apeland.

Skal spille inn cd

I fjor hadde Fjellkoret stor suksess med kabareten sin om Jakob
Sande. Ekstraforestillinger og
fulle hus skapte Sande-feber i
korrekkene.
– Vi liker veldig godt å synge
Jakob Sande, som har både fine
melodier og flotte tekster, sier den
entusiastiske koristen.
Vanligvis har Fjellkoret et kabaretprosjekt annethvert år. Men

publikum må vente helt til 2010
før den neste store forestillingen
kommer.
– Da fyller Fjellkoret 25 år,
og vi skal ha jubileumskabaret,
forteller hun.
Planer har de før det også.
– Til høsten skal vi spille inn
julecd. Sist vi spilte inn plate, kom
den ut på kassett, så det begynner
å bli noen år siden.

innslag. Alt i alt deltar 38 kor i
den landsdekkende korkonkurransen.
Korkonkurransen «Syng for
oss» blir arrangert annethvert
eller tredjehvert år. Sist den ble
arrangert i Bergen, var i 1997, da
Fjellkoret altså vant sin klasse.

38 kor

Fredag konkurrer koret med fire
andre kor i klassen for scenisk
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Hva rører seg i kulturlivet i vår region? Vet du om noe spennende som skjer eller skal skje? Tips oss om arrangementer,
konserter, konkurranser eller personer som oppnår gode resultater eller gjør seg bemerket på andre måter. Vi er ute etter gode,
kuriøse og spesielle historier. Vet du om noen?

