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Lokal vokal i Den glade laks
SUNNDAL Storband har hatt
suksess med sine vokalistaftener på hjemmebane. Nå inntar de Surnadal sammen med
11 lokale sangere. Denne uka
har det gått en jevn strøm av
sangere fra Surnadal for å øve
på Sunndalsøra. I dag setter
Sunndal Storband kursen mot
nabokommunen. Der venter

Toril Moe, Kikki Moe, Sina
Moe, Gerd Ingrid Kvendset,
Carina Dønheim, Marianne
Bolme, Ellinor Husby, Kristin
Betten, Siv Kalvik, Terje Aune
og Trond Skogset på å få presentere sine stemmer.
Initiativet til konserten er det
Sunndal Storband som har
tatt.

– Vi ønsket å få litt forandring fra våre egne tradisjoner,
forteller Ulf Bersås.
Da var det bare å starte
ringerunden i Surnadal.
Responsen var overveldende.
11 vokalister stiller opp, alene
eller sammen med andre. De
byr på en helaften med låter
som «New York, New York»,

«Route 66» og «Sir Duke» for å
nevne noen.
I tillegg til bandets ordinære
repertoar, er også «Let’s twist
again» og «Hound dog» tatt
inn. Den siste er det Daladrekern Siv Kalvik, Kristin Betten
og Ellinor Husby som synger.

Daladreker: Ellinor Husby
(nærmest), Kristin Betten og
Siv Kalvik er tre av de lokale
vokalistene som stiller sammen
med Sunndal Storband i helga.
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Stian Kristiansen
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Blåser: Jens Ødegård Henden (venstre) blåser av full kraft i kornetten.

Spiller: Åtte år gamle Kaisa Engvik stortrives med å spille kornett.

Heimevernsungdom: Stian
Kristiansen ser for seg en lys
fremtid i uniform.

Frem for
forsvaret

Blåser i skolen: Klasse 3b på Rensvik skole blåser i skolen hver fredag. Jakob (foran fra venstre), Michael, Ida-Marie, Nicklas N, Niklas K., Sara, Jens (andre rekke fra venstre), Aden, Silje, Amalie, Marthe, Kaisa Mariann, Emre, Bendic (bak fra venstre), Odin, Malene,
Martin og Malin trives med kornett. Alexander og Julie var ikke til stede da bildet ble tatt.

Blåser i skolen
ÅTTE år gamle Kaisa
Engvik på Rensvik skole
blåser i skolen hver fredag. Sammen med resten av tredje klasse, får
hun en praktisk prøvesmak på å spille i korps.
Skolekjøkkenet i Rensvik skole
er gjort om til øvingslokale. I
en halv sirkel midt på gulvet
sitter åtte elever. Foran dem
står Stein Åge Sørlie og instruerer.
– Da prøver vi å blåse en
tone, sier han, og blir møtt
med en kaskade av kornettlyder. Det blåses og pustes helt
frem til Stein Åge Sørlie sier
stopp. Så roser han elevene for
innsatsen.
– Da prøver vi neste tone...

Pilotprosjekt



Tredjeklas-

singene er med på pilotprosjektet «Blås i skolen», som er
et samarbeid mellom Kristiansund kulturskole, Frei Skolekorps og Rensvik skole. Gjennom fire fredagssamlinger
skal elevene lære å spille en
melodi på kornetten.
Korpskulturen er ikke som
den en gang var. Dagens barn
og unge har flere tilbud og fritidsaktiviteter enn noen gang,
og rekrutteringen til korpsbevegelsen er dårlig.
«Blås i skolen» er et forsøk
på å endre dette, ved å la elevene få en praktisk prøvesmak
på hvordan det er å spille i
korps.
– Ideen fikk vi fra Molde kulturskole, sier Sørlie. Han er
assisterende rektor ved Kristiansund kulturskole og dirigent
i Frei skolekorps.
– «Blås i skolen» er en litt
annen innfallsvinkel enn det vi
bruker til vanlig for å rekrut-

tere aspiranter til skolekorpset.
– Vi startet med pusteteknikker og summing på munnstykket, før vi lærer å synge
sangen vi skal spille. Så lærer
elevene navn og grep på notene, før vi prøver å spille
sangen på instrumentet.

Artig å spille

 I går var
det andre samling, og Kaisa
Engvik fikk endelig spille kornett igjen etter å ha øvd seg på
munnstykket i én uke.
– Dette synes jeg er morsomt.
Jeg har veldig lyst til å bli flink
på kornetten, så jeg kan spille i
korps.
– Du har lyst til det?
– Ja, for da kan jeg gå i 17.
mai tog med korpsuniform og
spille.
I januar begynte Kaisa Engvik på gitarkurs. Nå lærer hun
å spille kornett. Men hva er
morsomst?

– Det er artigst å spille, uansett instrument, sier åtteåringen med et smil.
Frei skolekorps og Kristiansund kulturskole stiller med
det nødvendige antall instrumenter i prosjektet, og kulturskolen stiller med tre lærere.
Kontaktlærer for 3b ved
Rensvik skole, Dagny Roksvåg,
mener at prosjektet er en unik
mulighet for elevene å bli kjent
med korpsbevegelsen.
– Dette er et ledd i musikkundervisningen ved skolen, og
det fungerer veldig bra. Elevene er positive og gleder seg
til hver fredag.
7. mai er fjerde og siste samling for de unge musikantene
ved Rensvik skole. Da avsluttes
prosjektet med en huskonsert
på skolen.
KURT AUSTHEIM RAMBJØR
kurt.rambjor@tk.no

  Stian Kristiansen har alltid hatt en stor interesse for
forsvaret. Som aktivt medlem i
Heimevernsungdommen, får
han hver uke et nytt innblikk i
hvordan livet i grønt arter seg.
– Jeg trives utrolig godt i Heimevernsungdommen. I tillegg
til at det er svært sosialt, får vi
mange spennende utfordringer. Aktiviteter som skyting, patrulje, sluttet orden og
god lærdom innen sanitet, kart
og kompass og annen feltdisiplin, er supert å ta med seg
videre om man skal inn i forsvaret, sier han.
  I helgen var han med på
den årlige distriktssamlingen
på Setnesmoen. Dette er bare
én av de mange sosiale samlingene som man kan være
med på som HV-ungdom.
– Distriktssamlingen er en
flott sjanse til å bli kjent med
Heimevernsungdommer fra
andre grupper i fylket, samtidig som det holdes uttak til
landskonkurransen her.
  Til høsten går veien for
Stian Kristiansen til Madla på
rekruttskole. Han ser for seg
en lang karriere i forsvaret, og
planen er å jobbe fast i den
grønne uniformen som befal.
– Etter rekruttskolen venter to
år på Ørlandet som lærling
innen sikkerhet. Etter dette
går jeg for befalskolen, smiler
han.
  Nå går Stian Kristiansen
salg, service og sikkerhet på
Kristiansund videregående
skole, og det er en spennende
vår han går i møte med både
russetid og eksamen. Men som
den gode soldat, holder Stian
Kristiansen hodet kaldt.
– Jeg gleder meg til russetiden,
og jeg tror det skal gå bra på
eksamen.
Tiden går for en travel ungdom, og en del arbeid på Kiwi
sørger for penger i kassa. Fritiden bruker han sammen med
venner og på å spille fotball.
-elin-

