Moss Avis

kultur ● 17

Tirsdag 5. Juli 2016

100.000 kroner fra Fritt Ord til bok om Sagen

Oslo/Moss Stiftelsen Fritt Ord har
bevilget 100.000 kroner til forfatter
Børre Haugstads (bildet) kommende
biografi om mossingen Tryggve Sagen.
Haugstad jobber med å sette seg
grundig inn i Sagens liv, og sist høst tok
Haugstad Moss Avis med til Nasjonalgalleriet i Oslo for å vise oss blant annet
Renoir-bildet som ble kjøpt inn med støtte
fra Tryggve Sagen.
Forfatteren har nå sendt en pressemelding om Sagen og pengestøtten:

«Den totalt glemte mossingen, som nye
undersøkelser har vist at er en av Norges
viktigste kulturelle personligheter de
første tiårene av 1900-tallet, slo seg opp
som skipsreder allerede som 24-åring og
brukte pengene han tjente under
shipping-boomen rundt 1. verdenskrig til å
bli en av Norges viktigste kunstsamlere.
Samtidig bidro den sjenerøse Tryggve
Sagen til at Nasjonalgalleriet fikk penger til
å kjøpe kjente inn kunst av moderne,
franske malere som Renoir, Cezanne og

Gauguin, går det fram av Børre Haugstads
bok 'Krig, Kunst og Kollaps', Del 1 av en
trilogi om Rederkapitalen og Nasjonalgalleriet.
Det er Del 2, som bare skal dreie seg om
«Moss' store sønn» Tryggve Sagen, som
Fritt Ord nå har bevilget hele 100.000
kroner til.
Biografien om Tryggve Sagen vil
grundigere ta for seg både skipsrederen
og kunstsamleren, samt fortelle historien
om mossingens dramatiske liv.»

godt stekte pizza til Moss

ngdommen

Smil: Et utvalg glade musikanter fra Moss Spellemannskompani etter vel gjennomført NM i Asker sist
Begge foto: Trygve Leergaard
ukeslutt. 

Moss Spellemannskompani
tok gull, sølv og bronse i NM
Helgens NM i trekkspill ga
pene plasseringer og gode
minner for mossingene.
Torgeir Snilsberg

torgeir.snilsberg@moss-avis.no

Moss Trekkspillkompani tok
dobbeltseier i klassen Gammeldans orkester II, med gull
til hovedlaget og sølv til seniorlaget.
I tillegg hentet hovedlaget
hjem bronsemedaljer i førstedivisjonsklassene for orkestre
i både underholdningsmusikk
og gammeldans.

– Vi går litt utenfor de tradisjonelle veiene, og i år overrasket vi Trekkspill-Norge
med rock. Med fullt rockeband spilte vi gåtelåten «Knut

Trond Bull-Hansen og bassist
Vidar Stenseth. I tillegg var orkesteret forsterket med gitarist Jo Fahlstrøm og el-bassist
Torgeir Lyby Pettersen.

Deltakerne
våre storkoste seg og
gleder seg til fortsettelsen.

På vei mot 25 år

!

Otto Kiss
Moss Spellemannskompani

Fornøyde

Klare for show: Staysman & Lazz vil sørge for allsang og kaos,
når de kommer til torsdag. Arkivfoto: Kent Inge Olsen
eksempel aldri hørt om Morgan Sulele, men fikk ekspertisehjelp av 14-åringen min
hjemme.
Det har reversert forskjellige
opplysninger på nettet om
hvorvidt det er 18 års aldersgrense på Kanalfestivalens
konserter eller ikke. Brandstorp forsikrer at det ikke er aldersgrense, men at publikummet blir delt opp etter alder.
– På den måten blir tilbudet
komplett, sier han.

Disse opptrer på

kanalfestivalen:

◗◗Petter «Katastrofe»

Kristiansen (30. juni)

◗◗Staysman & Lazz (7. juli)
◗◗Morgan Sulele (14. juli)
◗◗Robin & Bugge (21. juli)
◗◗Erik & Kriss (28. juli)

– Et veldig godt NM, både resultatmessig og sosialt. Deltakerne våre storkoste seg og
gleder seg til fortsettelsen, til
å jobbe hardt og nærme seg de
beste, sier Otto Kiss, som
sammen med kona Heidi er
musikalsk leder i det lokale
trekkspillkompaniet.
– Vi spilte veldig bra og har
utviklet oss. De unge i kompaniet begynner å bli gode i begge stilarter. Det hjelper å jobbe
systematisk og det er god utvikling i gruppa, sier Kiss.

Spennende repertoar
Han mener at mossingene
igjen utmerket seg med et
spennende repertoar.

Musikalske ledere: Otto
og Heidi Kiss var fornøyde og
stolte av mosseinnsatsen i NM.
liten» og tok pusten fra både
dommere og publikum. Folk
spurte om vokalist Marlene
Kure er folkemusiker etter at
rockebandet og Moss Spellemannskompani hadde løftet
trekkspillmusikken opp til et
nytt nivå, smiler Kiss.
De andre rockerne var trommeslager og pianist Adrian
Kiss, gitarist og kontrabassist

– Med to unge solister, 16
trekkspillmusikanter i alderen
12–78 år fordelt på to orkestre
og et knippe gode støttemusikere gjorde mossingene seg
bemerket på scenen i Asker
kulturhus, heter det i en pressemelding fra kompaniet.
– Vi laget dobbeltalbumet
«Mossaikk» i 2014 og vi satser
nå på å få på plass en ny plate
med dansemusikk og underholdningsmusikk til orkesterets 25 års jubileum i 2017, sier
Otto Kiss, og avslutter:
– Vi gleder oss til å fremføre
dette på ulike scener i Mossedistriktet til høsten.

Dobbelt NM-gull
Og det ble mer mossesuksess i
Asker: Vidar Stenseth og
Trond Bull-Hansen bidro til
topplasseringer for Asker og
Bærum trekkspillorkester og
for Oslo Trekkspillklubb.
Og Heidi Olsen Kiss, som
spiller trekkspill i Oslo Trekkspillklubb, ble norgesmester i
både orkestermusikk og gammeldansmusikk.

