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Fjellkoret reiste Vestlandet rundt i forestillingen «Vestlandet i meg». Mange ble med på reisen. Arkivfoto: Kyrre Styve.

1200 lyttet til Fjellkoret
– Vi er veldig, veldig STRAUME: Søndag kveld hadde Fjellkoret den
aller siste av seks forestillinger med «Vestfornøyde, forteller landet i meg» i kulturhuset på Straume.
Hildegunn Lygre, Et lite overskudd
leder i Fjellkoret. Jubileumskabareten for det 25 år gamle

koret er blitt sett av 1200 mennesker, noe
som gir et snitt på 200 mennesker per
forestilling.
– Salen virket nokså full hver kveld, men
på siste forestilling var det smekkfullt. Da
måtte vi fortelle folk som ringte og ville
bestille billetter, at det ikke var flere plasser
igjen, sier Hildegunn Lygre. Hun sier det
ikke er første gang at folk forgjeves prøver
å få med seg den aller siste forestillingen.
– Folk må nok våkne litt før, smiler
hun.
«Vestlandet i meg» hadde et budsjett på
285.000 kroner. Det gode besøket gjør at
Fjellkoret sitter igjen med et lite overskudd.
Hvor stort det er, er ennå ikke klart.
– Det koster å være kar. Når vi har slike
besøkstall, kan vi våge å gjøre slike prosjekter om igjen. Vi setter utrolig stor pris
på at vi har et slikt godt, trofast publikum,
roser Lygre.

Familiene er glade

Lederen for koret hadde knapt landet etter helgen da Vestnytt ringte i går morges.
Hun sier koret har fått veldig mange gode
tilbakemeldinger på kabareten.
– Det tar alltid litt tid å lande, for det er
mye adrenalin, og vi har jo jobbet for dette i
to år. Jo mer vi jobber med stoffet, jo bedre
sitter det og jo gøyere blir det.
– Hvordan er det da å sette strek for
prosjektet?
– Vel, vi er jo slitne. Og familiene våre

er nok veldig glade for at det er over. Vi har
jo omtrent bodd på kulturhuset den siste
måneden, ler hun.
Lygre forteller at mellom de to helgene
koret hadde forestilling, var det verken
øving eller treff.
– Huff, vi begynte nesten å savne hverandre, så det gikk litt tekstmeldinger og
sånt. Vi kommer veldig tett når vi deler en
garderobe på 20 kvadratmeter. Det blir ikke
mye privat.

Snart er det jul

Nå blir det roligere tider i korrekkene. Men
de som har fulgt med Fjellkoret en stund,
aner nok at det vil dukke opp et nytt, stort
prosjekt om et år eller tre.
– Vi har ennå ikke begynt å tenke på
hvilke nye prosjekt vi skal gå i gang med.
Først får vi konsentrere oss om julekonserten 5. desember. Vi har invitert med oss
Follese mannskor fra Askøy, som er veldig
flinke. Det gleder vi oss til, sier Hildegunn
Lygre.
Hun vil i etterkant av prosjektet særlig
takke vaktmesteren i kulturhuset, Roald
Svellingen.
– Han har ringt når det har vært noe, og vi
har hatt en veldig god dialog. Jeg har følt
meg trygg på at når han sier at ting skal gå
bra, så går det bra. Det er veldig kjekt når
samarbeidet med kommunen og kulturhuset
fungerer, sier Hildegunn Lygre.
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