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For sjette år på rad kommer 
Vårlyd-konserten til Såner 
kirke.

Konserten byr på både 
klassisk og rytmisk musikk av 
kjente og ukjente komponis-
ter. Dette er blitt en kjær 
tradisjon for Vestby kultur-
skole sin fordypningsgruppe 
Molto Musikk, som også i år 
har med gjester og venner fra 
kulturskolen som skal delta.

– Det er alltid en flott 
opplevelse å holde konserten i 
den vakre kirken som elevene 
på Molto Musikk er blitt så 
glade i. Kom og del opplevel-
sen med oss til fredag, 
oppfordrer Ieva Maria 
Struzaite ved kulturskolen.

Våren 
starter
med lyd 

E-post: 
kultur@moss-avis.no

Les mer på: 
moss-avis.no
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Flere av landets beste 
trekkspillere konkur-
rerte i Moss på lørdag.
Geir Hansen
geir.hansen@moss-avis.no

Over 70 musikanter, både kul-
turskoleelever og orkestre, 
møttes til kappestrid i ulike 
grupper og stilarter.

I den yngste solistklassen 
fikk Hamshavi Karunaivel fra 
Moss en solid poengsum og en 
flott 2. plass, mens mossingene 
Aila Othilie Grieg og Seline 
Falck Utas delte 4.-plassen. 
Henrik Nilsen fikk vist fram sin 
fingerferdighet og musikalitet 
både som solist og på første 
stemme i Moss Spelle-
mannskompani.

– Distriktsmesterskapet gikk 
av stabelen i Østfoldkirken og 
Moss Spellemannskompani var 
vertskap for en dag med skarp 
konkurranse, flotte fremførin-
ger og god musikk. Kultursko-
leelever fra Asker og Bærum, 
Oslo, Ås og Moss fikk vise fram 
sine ferdigheter og talent som 
solister og duoer. Dommere og 
publikum fikk en storartet mu-
sikalsk dag med mange vinne-
re, skriver arrangørene i en 
pressemelding.

Spellemannkompaniet stilte 
med to orkestre i klasser for 
gammeldans og underhold-
ningsmusikk. Rekruttorkeste-
ret spilte godt, og fikk sølv i 
gammeldansklassen og bronse 
i underholdningsklassen for ju-
niororkestre. Hovedorkesteret 

vant i gammeldans og delte 
2.-plassen i underholdning 
med anerkjente Oslo Trekk-
spillklubb, bak Asker og Bærum 
trekkspillorkester.

Ungdommene i orkesteret 
var i ekstase over å oppnå sam-
me poengsum som landets eld-
ste trekkspillorkester, som har 
hele 38 NM gull og to europa-
mesterskap på merittlisten.

imponerte dommere
De tre dommerne, Andreas An-
gell, Bente Midtsveen og Ernst 
Rolf, var imponert over kvalite-
ten og bredden på fremføringe-
ne.

– De yngre utøverne viste 
ikke bare gode tekniske ferdig-
heter, men også en evne til å 
musisere. Det er utrolig viktig, 

sier Ernst Rolf, som hevder at 
forskning viser at musikalsk 
trening i ung alder er viktig for 
hjernens utvikling og gir bedre 
prestasjoner i realfag.

Moss Spellemannskompani 
hadde med Marlene Carlsen på 
vokal og fremførte blant annet 
«Kråkevisa» og et artig arrange-
ment av Knudsen og Lud-
vigsen-låter med elementer fra 
flere stilarter som jazz og dixie-
land, forteller Otto Kiss, som er 
en av lederne for trekkspiller-
ne:

–Vi fikk gode tilbakemeldin-
ger og fikk bekreftet at vårt nye 
og skreddersydde repertoar fra 
komponist Skjalg Bjørstad fun-
gerte godt.

Flotte resultater 
for trekkspillere 

sØlv: Hamshavi Karunaivel fra Moss fikk en solid poengsum og en 
flott 2. plass i yngste solistklasse.  Foto: lArs GrieG HerMAnsen

DoMMere: Andreas Angell (fra venstre), Bente Midtsveen og Ernst 
Rolf var imponert over prestasjonene under distriktsmesterskapet. 
 Foto: otto kiss

FornØYDe: Moss Spellemannskompani var tilfreds med vel gjennomført mesterskap og gode resultater på hjemmebane. Leder Otto Kiss 
foran til høyre.  Foto: trYGve leerGAArD


