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Fire medaljer til Moss spellemannskompani
MOSS Moss Spellemannskompani (MSK) fikk fire medaljer 
under distrikstmesterskapet på trekkspill i Bærum i helgen. 
Spellemannskompaniet deltok i distriktsmesterskapet på 
trekkspill med flere solister og hele tre orkester.  

– Solistene Hamshavi Korunaivel, Aila Othilie Grieg, Sofie M. 
Erlandsen og Selin Emilie Falck Utas gjorde en flott innsats og 
rekruttorkesteret landet en fin sølvmedalje i Underholdnings-
musikk divisjon 2. I gammeldans divisjon 2 spilte MSK-junior 
og MSK-senior orkestrene bedre enn Ås trekkspillorkester, fikk 
gode poengsummer og sikret henholdsvis gull og sølvmedalje. 
I den kanskje gjeveste klassen, Underholdningsmusikk 
divisjon 1, fikk MSK-junior og MSK-senior orkestrene vise seg 

fram sammen med landets beste orkestre. Her var det 
mange erfaringer å ta med seg sammen med juniorenes 
bronsemedalje, sier musikalsk leder Otto Kiss i en presse-
melding. Han er godt fornøyd med innsatsen. 

– Vi er i rute med oppkjøringen til NM i Asker. Det er 
fremdeles en del ting å jobbe med, men vi har mye god 
energi i de tre trekkspillorkestrene våre, i tillegg til at våre 
dyktige solister Marlene Kure og Jo Fahlstrøm, sammen 
vårt faste komp med Trond Bull-Hansen, Adrian Kiss og 
Vidar Stenseth bidrar til en solid helhet med mye trykk. Vi 
gleder oss til å utfordre de store orkestrene igjen i juni, sier 
Kiss. 

«Mary Poppins» var nominert 
sammen med tre andre produksjo-
ner, «Hellemyrsfolket» (Den nasjo-
nale scene), «Solaris korrigert» 
(Det norske teater) og «Sound of 
Music» (Trøndelag Teater). 

– Som det eneste private nomi-
nerte teateret var vi jo i utgangs-
punktet litt underdog, mener Ol-
sen som gleder seg over at alle de 
avgjørelsene hun måtte ta under-
veis som regissør ble kronet med 
en pris. 

Det blir ikke noen Oslo-oppset-
ning på Olsen i år, men mossepu-
blikummet kan glede seg til en 
klassisk juleoppsetning på Parkte-
atret hvor hun har regien. 

– Vi jobber med rettighetene nå, 
men jeg kan avsløre at det blir et 
ganske mørkt julestykke, sier hun. 

Linn Olsens «Mary Poppins» ble kåret til årets musikalforestilling

Fikk full uttelling for regivalg
Søndag kveld ble musi-
kalen «Mary Poppins», 
regissert av Linn Olsen 
kåret til årets norske 
musikkteaterforestil-
ling. 

musikkteaterpris
pål AndreAssen
pal.andreassen@moss-avis.no

Det er Musikkteaterforum 
som hvert år deler ut prisen 
for den best musikkteater-

forestillingen i Norge, og i år var 
ikke juryen i tvil; «Mary Poppins» 
var best. Og ikke nok med det – ho-

vedrolleinnehaver i stykket, Heidi 
Ruud Ellingsen, kunne samtidig 
motta prisen som årets musikalar-
tist. 

– Jeg hadde ikke trodd at det 
skulle være så stas å bli satt pris på, 
men det var jo det, smiler Linn Ol-
sen dagen etter at hun kunne mot-
ta prisen for årets musikalforestil-
ling under festen på Chat Noir i 
Oslo. 

Olsen understreker at det ikke er 
hun alene som fikk prisen. 

– Det er ikke noe jeg her – det er 
vi, sier hun om teamet som sto bak 
«Mary Poppins»-forestillingen som 
ble sett av over 75.000 publikum-
mer da den ble spilt på Folketeate-
ret i Oslo fra september i fjor til 
mars i år. 

I juryens begrunnelse for hvor-
for akkurat «Mary Poppins»-opp-

setningen stakk av med prisen he-
ter det blant annet; forestillingen 
er enorm, den er visuelt vakker og 
imponerende, og med et ensem-
ble, inkludert et tight og bra orkes-
ter, som har energi nok til å fylle 
hele det store Folketeateret. Jury-
en har nominert forestillingen for 
produksjonens tilsynelatende 
ubegrensede maksimalisme, like-
vel uten at det på noe punkt blir for 
mye. De ønsket seg en Broadway-
følelse, og de klarte det med glans. 

Fulle hus
Det er produksjonsselskapet 
Scenekvelder som står bak oppset-
ningen som har gått for fulle hus 
på Folketeatret i Oslo. Linn Olsen 
hadde også regien på deres forrige 
suksess; «Billy Elliot» på samme 
scene. 

priSvinner: regissør Linn Olsen er veldig fornøyd med at «mary poppins» fikk to av to mulige musikkteaterpriser i helgen.  FOtO: pÅl AnDreASSen    
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