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I 2016 har vi pusset opp 
mer enn 1000 kjøkken
Vi bytter dører, skuffer, benkeplater og vask  

- uansett type og alder på ditt kjøkken

Gi oss en dag eller to så skal vi forvandle  
kjøkkenet ditt slik at det fremstår som flunkende 
nytt - miljøvennlig og til en rimelig pris

Gratis hjemmebesøk og kostnadsoverslag!
Kontakt vår kjøkkenkonsulent og bestill befaring nå!

Ring  2222 2900

Kampanjetilbud!

GRATIS benkeplate eller fronter til badet  
ved hel kjøkkenfornyelse

Vi bygger om og bygger på - alt etter ditt ønske  

eller kontakt din lokale kjøkkenkonsulent Morten Hogne Holst
Telefon 9517 8095 eller epost til holst@smartkjokken.no

Lørdag åpnet Moss 
Spellemannskompani sitt 
25. år med en innholdsrik 
og variert nyttårskonsert 
i Rygge Ungdomsskole. 
Med 20 trekkspillere og en 
fi olinist fordelt på tre orkes-
tere, i samspill med dyktige 
musikere på slagverk, gitar 
og bass, svingte det go dt i 
Rygges nye storstue.

Det yngste orkesteret med 
rekrutter serverte piratmusikk 
fra Karibien med mer, 4 dyk-
tige solister stod for det klas-
siske repertoaret, Oda Nygaard 
sjarmerte publikum med egen-
komponerte låter og Adrian 
Kiss briljerte på slagverk og 
piano. Deretter økte trykket 
med spenstige Chick Corea 
toner fra jazztrioen til Adrian 
Kiss, Roberto Palermo og 
Trond Bull-Hansen, Tango og 
Taube fra MSKs seniororkes-

ter, før juniororkesteret rundet 
det hele av med en leken fransk 
vals og grand fi nale med solid 
versjon av Jon Lords «Bach 
onto this». 

Orkester og rockeband lekte 
seg i gjennom de kjente Toccata 
og Fuge temaene til Bach, kry-
dret med tøffe solopartier. Som 
vanlig en imponerende ny twist 
fra Moss Spellemannskompani. 
Musikalsk leder Otto Kiss er 
godt fornøyd med sesongåp-
ningen. – Nå er oppkjøringen 
til sommerens norgesmester-
skap i gang, konstaterer han 
med et smil, og lover at Moss 
Spellemannskompani skal 
riste det norske trekkspill-
miljøet med heftig trekkspill-
rock. – Men sesongens høyde-
punkt blir defi nitivt vår egen 
jubileumskonsert til høsten, 
sier Kiss, - da inviterer vi lan-
dets beste trekkspillere på sce-
nen til glede for alle musikkin-
teresserte i Moss og omegn.

red@byavisamoss.no

Leken nyttårskonsert med 
Moss Spellemannskompani

GJESTER OG LOKALE: Baldrian Band: Trond Bull Hansen, Roberto Palermo og Adrian Kiss. Foto: Vidar Stenseth


