Magisk musikk og trekkspillrock i Østfoldkirken
Det er duket for vakker musikk når Moss Spellemannskompani og Kulturskolen i Moss inviterer til
Nyttårskonsert i Østfoldkirken lørdag 30. januar. – Dette blir en spennende konsert der vi presenterer
et nytt og fengende repertoar med skreddersydde stykker for trekkspillorkester, sier Otto Kiss,
dirigent i Moss Spellemannskompani. – Med støtte fra Norsk Musikkråd fikk vi i fjor et knippe
spesialskrevne arrangementer signert multi‐musiker og trekkspillvirtuos Skjalg Bjørstad, som til daglig
er organist i Sortland, fortsetter han. – Vi har fått en helt fantastisk orkestrering av magisk musikk fra
Harry Potter filmene, vi har et par nydelige arrangementer av japansk animémusikk, og vi drar til med
spenstig og gåtefull folkrock, lover Kiss. Orkesteret vil for anledningen dirigeres av Skjalg Bjørstad,
som også skal demonstrere sine ferdigheter som musiker. Skjalg Bjørstad uttalte nylig at aktivitetene
i Moss Spellemannskompani er unike, også i nasjonal målestokk. – Det er veldig artig å få være med
på dette, sier Bjørstad, det er ingen andre som har et slikt fokus på rekruttering og samspill med unge
og voksne som spiller sammen.
‐ Nyttårskonserten er en del av vår satsning mot Norgesmesterskapet på trekkspill, forklarer Kiss,
som også er lærer ved Kulturskolen i Moss, Våler og Rygge. Årets NM på trekkspill arrangeres i Asker
og Moss Spellemannskompani har medalje‐ambisjoner. ‐ Vi oppnådde gode resultater i fjorårets NM
og gleder oss til å vise frem vårt nye repertoar under konkurranser og ikke minst ulike lokale
konserter og arrangementer, sier Kiss.
Han lover at det musikalske nivået blir høyt, og at det blir et spennende musikalsk program med
innslag fra Moss Spellemannskompani, solister fra Kulturskolen, unge og lovende musikere som
Marlene Kure (vokal) og Adrian Kiss (piano, perkusjon), så vel som etablerte musikere som Skjalg
Bjørstad og den italienske trekkspillvirtuosen Roberto Palermo.
Dette blir et kulturelt høydepunkt, lover Kiss, som anbefaler alle interesserte i Moss og omegn om å
legge lørdagskvelden til Østfoldkirken. ‐ Det blir en festkveld med topp musikk og god matservering
(inkludert i billettprisen), sier Kiss. Informasjon om arrangementet finnes på hjemmesiden til Moss
Spellemannskompani (www.spellemann.org).

