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Fjellkoret sin julegave

7

Fjellkoret sin ferske jule-CD
er spilt inn med særlig tanke
på et lokalt publikum. Til
neste år håper koret å nå
lenger ut i verden.
KOR: – Dette er en lokalprodusert cd til et
lokalt publikum, sier kasserer Annie Apeland i Fjellkoret.
Koret sin første cd «Jol» er trykket opp
i 1.500 eksemplar. Etter en uke i salg har
platen solgt i underkant av fem hundre cder,
ifølge kassereren.

Fjellkoret har
brukt høsten til å
spille inn julecd.
Etter en ukes
salg er snart 500
plater solgt, ifølge
korets kasserer
Annie Apeland.
Her er koret på
julekonserten i
Foldnes kyrkje 7.
desember. Arkivfoto: Kyrre Styve

Nå et videre publikum

Hun sier platen byr på mye av det Fjellkoret sitt trofaste publikum kjenner godt
til fra før.
– Vi har alltid sunget masse fin julemusikk, og vi synes det er fint å kunne dele
dette med nye og gamle tilhørere på en
plate, smiler hun.
I år blir juleplaten å finne på uike butikker på Sotra og i Øygarden. Dirigent Steinar Sætre legger til at han håper at platen
også vil nå et større område til neste år.
– Jeg håper og tror at platen på sikt vil nå
et publikum også utenfor Sotra. Jeg mener
cden har så gode kvaliteter at dette kan la
seg gjøre, sier Sætre.

Jul siden september

En skulle kanskje tro at Fjellkoret er fullstendig lei alt som heter julesanger: Siden
september har koret øvd og finpusset på
alle de fineste juleklassikerne, og noen litt

mer ukjente, før de tok turen inn i det store
studioet Foldnes kyrkje en helg i november,
og forevighet hele julestemningen.
Men koret har selvsagt julestemning
nok til å ha hatt flere julekonserter i julemåneden.
– Jeg er utrolig rørt over hvor trofast
publikum vi har. På konserten vår søndag
måtte vi få inn ekstra stoler, selv om det
er utrolig mange konserter for tiden, sier
Apeland, som synes det har vært utrolig
kjekt å få være med på å spille inn cd.

Skjerpet seg spesielt

Dirigent Steinar Sætre er utrolig stolt av

sine musikalske undersåtter.
— Jeg synes koret har gjort en formidabel innsats. Vi har fått et optimalt resultat ut
i fra at vi er et amatørkor, mener han.
– Når du jobbe med en cd må du finslepe
på alle detaljene. Dermed har koret skjerpet
seg på en spesiell måte. Jeg mener de aldri
har sunget bedre enn de gjorde på julekonserten på søndag. Det er et resultat av
cd-prosjektet, mener dirigenten, som ikke
ser bort i fra at det blir flere cder.
– Nå vet koret hva som kreves, og det vil
nok gjøre det lettere å gå i gang med noe
sånt igjen, tror han.
Men fremover vil det meste handle om

2010 i korrekkene. Da fyller Fjellkoret 25
år, og det vil merkes på Sotra.
– Vi vil bruke 2009 til å øve frem mot
en stor jubileumsforestilling. Men vi vil
ikke gå helt i dvale. Allerede 11. januar
skal vi synge i Foldnes kyrkje, sier dirigent
Steinar Sætre.

JORUN K. ØGAARD
jorun@vestnytt.no

Søndagsåpent
21. desember fra kl. 14.00 - 19.00
Julaften er Sartor Storsenter åpen til kl. 13.00

dere!
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Sartornissen er å treffe i nissehulen ved Peppes Pizza
frem t.o.m. julaften. Men, når han tar seg en runde i
senteret, er nissehulen tom for en liten stund…

Fredag 19. desember

kl. 17:00 – 19:00
- Boksignering hos Sotra Libris; Gunnar Staalesen

Søndag 21.desember

Legotogbaneutstilling i 2. etasje
ved Ankertorget,
i hele desember.

kl: 15:00
- Nisseorkester v/Sotra Vest skulekorps
kl: 15:00 – 17:00 i Glassgården
- Leker og konkurranser med Lekeland
kl: 16:00
- Pandus besøker Glassgården

Sartornissen er på plass
frem t.o.m. julaften!

I hele desember er du velkommen opp i 2. etasje
ved Ankertoget for å se på LEGOTOG-UTSTILLINGEN vår!
For mer informasjon: www.sartorstorsenter.no
- eller se komplett program i Sartoravisen

Sartor Storsenter - kun 15 minutter fra Bergen sentrum • Mer enn 1500 parkeringsplasser
53.000 m2, 108 butikker og egne senterguider som hjelper deg å ﬁnne fram

www.sartorstorsenter.no

56 33 65 16

