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– Så e det på’an igjen, synger Fjellkoret. I 25 år har koret gitt publikum i Fjell korsangen sin, inkludert mange helaftens forestillinger med både sang og skuespill.

Hvorfor er du med
i Fjellkoret?

Bjørn Svendsen, Ågotnes, bass
– Jeg har vært med i koret i fem år.
Da jeg flyttet hit fra hadde jeg ikke
noe nettverk her utenom familien.
Etter et par måneder i Fjellkoret
hadde jeg et helt kor av venner.
Vi jobber så tett sammen at du
får veldig nære vennskapsbånd. I
tillegg er det veldig kjekt å jobbe
med disse store prosjektene.

Terje Leite, Eide, tenor
– Jeg har vært med i fem år, og
det er det første koret jeg har vært
med i. Jeg synes det er kjekt å
synge, og vi har det veldig kjekt.
Det er mye gøy musikk og kjekke
prosjekter i koret.

Hilde Marie Bjerga,
Brattholmen, alt
– Jeg har vært med i tre år. Jeg
ble med fordi jeg ville bli kjent
med folk. Det er dessuten veldig
kjekt å synge.

verken ble ropt opp som nummer
tre eller nummer to. Men det var
ikke Fjellkoret som ble ropt opp
som vinner.
– Vi havnet langt ned på listen.
Vi fikk kraftig trekk, fordi de sa
at vi sang med så mye dialekt, sier
Wåge, og begynner å synge på en
fullstendig uforståelig, finsk tekst

som han fremdeles kan utenat.
– Det var jo en finsk sang, så
det var jo ikke så rart at de ikke
forstod, flirer han.
Det var forøvrig Hans Rarsmussen, Roger Martin og David Weaver i daværende Fjell musikkskule
som tok initiativ til å starte Fjellkoret. De 4-5 siste årene er det

Steinar Sætre som har dirigert
Fjell sine tapre korister.
«Vestlandet i meg» vil bli vist
seks ganger i løpet av to helger i
kultursalen i Fjell.
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Ole Nesse, Erik Espedal, Monica
Birkelund, Johannes Kobbeltvedt og
Einar Torsvik er noen av skuespillerne i Fjellkoret under forestillingen
«Vestlandet i meg». Fredag om en
uke er det premiere på jubileumskabareten som koret har øvd på i
et og et halvt år. Alle foto: Jorun K.
Øgaard

Turid Nilssen, Ulveset, sopran
– Jeg har vært med i tyve år. Det
sier vel nesten seg selv, men jeg
er veldig glad i å synge. Det er i
tillegg et veldig godt samhold i
koret. Det sosiale er derfor også en
god grunn til å være med her.

