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Moss Spellemannskompani 
kom hjem med tre bronseme-
daljer etter NM i trekkspill.

Landets beste trekkspillere 
samlet seg på Storefjell 
høyfjellshotell for å spille, 
danse og kåre nasjonale 
mestre. Blant disse deltok 
også 25 musikanter fra Moss 
Spellemannskompani og Moss 
Trekkspillorkester. 

For Moss Spellemannskom-
pani, ledet av Heidi og Otto 
Kiss, er NM årets høydepunkt. 
Et repertoar av tradisjonsmu-
sikk og underholdningsmusikk 
blir framført for et kritisk 
ekspertpanel og et dansevillig 
publikum. Mossingene dro 
hjem tre bronsemedaljer, i 
klassene for gammeldans og 
underholdningsmusikk, samt 
til Aila Grieg Hermansen 
(bildet) i yngste solistklasse. 

– Vi har øvet mot dette 
siden i fjor høst, da fikk vi et 
nytt repertoar, spesielt 
arrangert for oss av Skjalg 
Bjørstad fra Sortland, sier Otto 
Kiss, og tilføyer: – Vi fikk solid 
støtte i vårt faste komp med 
Adrian Kiss, Trond Bull-Hansen 
og Vidar Stenseth, og selvsagt 
vår dyktige vokalist Marlene 
Carlsen som har hjulpet oss 
med å sette prikken over i'en.

Trippel NM-
bronse i
trekkspill

E-post: 
kultur@moss-avis.no

Les mer på: 
moss-avis.no
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ØvElsE: Brede Bøe øver på rollen som Conrad Røhmer i familiemusikalen Den Hvite Dame som skal spilles på Fredriksten festning. Her 
sammen med Simon Pettersen som spiller Jacob.  AllE Foto: DEwAn JAcobs

I rollen som Conrad 
skal Brede Bøe lete 
etter spøkelser på 
Fredriksten festning. I 
kveld er det premiere 
på Den Hvite Dame.
Geir Hansen 
geir.hansen@moss-avis.no

– Conrad Røhmer er egentlig 
kommandant på festningen og 
ser svensker overalt. Men bak 
forvirringen er han en bra 
mann, forklarer Brede.

"
Dette er en akku-
rat passe rolle for 
meg nå, og den 

gir meg også muligheten 
til å synge litt
brEDE bØE
Lokal «ghostbuster»

Familiemusikalen settes nå 
opp for tredje år på rad, og det 
er klart for sju forestillinger. Et 
stort ensemble med blant an-
dre Espen Beranek Holm, Rei-
dun Sæther, Mattias Luppichini 
og årets Østfold-talent, Sanne 

Kvitnes, skal bære det hele, 
sammen med Brede og lokale 
amatører og musikere.

nifst nydelig
– Dette er en akkurat passe rolle 
for meg nå, og den gir meg også 
muligheten til å synge litt. Han-
ne Hagerup har skrevet noe så 
sjeldent som en varm og barne-
vennlig grøsser, en spøkelses-
historie som spiller på fortellin-
gene om denne damen som 
visstnok skal gå igjen på fest-
ningen, forteller mossingen.

I lyse sommernetter skal Den 
Hvite Dame flagre rundt på 
festningsvollene, og settingen 
er nifst nydelig. Noen tror hun 
leter etter kjæresten sin, men 
ingen vet helt sikkert. To unge 
mennesker, Jacob og Jenny, 
legger ut på en tidsreise og en 
jakt som vil forandre livene de-
res for alltid.

– Det er alltid utfordrende å 
spille i et større ensemble. En-
mannsshow og revyer er stort 
sett basert på soloprestasjoner. 
Og når du skal jobbe med så 
mange mennesker, kan du ikke

ha improvisasjon som sikker-
hetsnett. Vi løfter hverandre, 
og jeg er mektig imponert over 
de yngste skuespillerne. Her er 
det talent og energi så det hol-
der, avslutter Brede Bøe.

Det er plass til nærmere 400 
publikummere, og festningens 
murer og bygninger blir en del 
av scenebildet. Noen av fore-
stillingene starter klokken 
22:00 og går fram til midnatt, 
noe som gir det hele en gratis 
mystikk som blir veldig magisk.

Nå skal Brede
på spøkelsesjakt

innsPurtEn: 
Hektisk innspurt 

for Brede Bøe 
(til høyre) i 

familiemusikalen 
Den Hvite 

Dame. Her er 
det leseprøve 

med Aasmund 
Kaldestad, Sanne 
Kvitnes og Sigurd 
Spørck Thoresen.


