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Moss Spellemannskompani 
deltok i distriktsmesterskapet på 
trekkspill med fl ere solister og 
hele tre orkestre, og kom hjem 
med hele fi re medaljer. Solistene 
Hamshavi Korunaivel, Aila 
Othilie Grieg, Sofi e M. Erlandsen 
og Selin Emilie Falck Utas gjorde 
en fl ott innsats og rekruttorkes-
teret landet en fi n sølvmedalje 
i Underholdningsmusikk divi-

sjon 2. I gammeldans divisjon 
2 spilte MSK-junior og MSK-
senior orkestrene bedre enn 
Ås trekkspillorkester, og sikret 
henholdsvis gull og sølvmedalje. 
I den kanskje gjeveste klassen, 
Underholdningsmusikk divisjon 
1, fi kk MSK-junior og MSK-
senior orkestrene vise seg frem 
sammen med landets beste 
orkestre (tidligere Europamester 

Oslo Trekkspillklubb og Asker og 
Bærum Trekkspillorkester). Her 
var det mye spennende under-
holdning og mange erfaringer å 
ta med seg sammen med junio-
renes bronsemedalje. Musikalsk 
leder Otto Kiss var godt fornøyd.
– Vi er godt i rute med opp-
kjøringen til NM i Asker, sier Kiss.
– Det er fremdeles en del ting 
å jobbe med, men vi har mye 

god energi i de tre trekkspil-
lorkestrene våre, i tillegg til at 
våre dyktige solister Marlene 
Kure og Jo Fahlstrøm, sammen 
med 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 orkes-
trene igjen i juni, sier Kiss med 
et bredt smil.

Atle Antonsen og Arild Fröhlich 
kommer til SF kino Moss onsdag 
13. april klokken 18.00, i forbindel-
se med visning av fi lmen Grand 
Hotel. Antonsen har høstet meget 
gode kritikker for sin hovedrolle i 
denne fi lmen, og er jo meget godt 
kjent for folk fl est. Regissør Arild 
Fröhlich har levert kinosuksesser 
på løpende bånd de siste årene, 
blant annet Doktor Proktor og 
Fatso.

– Vi gleder oss til å ta i mot denne 
superduoen i Møllebyen, sier mar-
kedskonsulent Tony Fjærgård i SF 
Kino AS.

Fire medaljer til MSK under DM på trekkspill

Atle Antonsen til SF Kino Moss

BABYKINO ONSDAG 13.4
Mitt store fete greske bryllup 2
12:00 U/V 01:34 (sal 1, Komedie)

DAGKINO ONSDAG 13.4
Eddie the Eagle      
12:00 alle 01:45 (sal 2, Komedie) 

Batman v Superman: Dawn of Justice (2D)
12:00 12 år 02:31 (sal 3, Action/Fantasy/Eventyr)

Så og på jorden 
12:00 12 år 02:14 (sal 4, Drama)

Risen
12:00 12 år 01:40 (sal 5, Action/Drama)

Billettbestilling: 04312

GI BORT EN OPPLEVELSE – GAVEKORT PÅ KINO!
Kjøper du billetter på nett, må du ta med bankkort til kinoen.

Billetter & program: www.sfkino.no/moss

GRATIS KAFFE OG KAKE TILL ALLE GJESTER!

Husk 3D briller kr. 15,- (voksne) kr. 10,- (barn) på 3D filmer 

PREMIERE 15.4

MICHAEL MOORE
WHERE TO INVADE NEXT

Eventyrhotellet Dalen Hotel troner i 
enden av telemarkskamalen. Her har 
prominente gjester fra mange euro-
peiske kongehus hygget seg i 120 år.

For reservasjon og mer informasjon: 

Dalen Hotel holder åpent fra 15. april til 30. oktober

Reis med kongen og dronningen av Telemarkskanalen.

fra 20. mai til 19. september Pakkepris 3 dager fra 4 995,- pr pers 
inkl. 2 overnattinger, 2 middager og frokost på Dalen Hotel

kulturhistorisk reiseEn

des barndom

STERKT: Bildene til Rebecca Jafari er sterke og viser en hverdag fj ernt fra vår egen.


