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På fjelltur med mye vilje i ryggsekken
DOVRE/LILLEHAMMER: I
sommer tok Geir Arne Hageland
med seg et TV-team til Rondane
nasjonalpark. Resultatet ble
dokumentarfilmen «I viljens
landskap» som vises på NRK
tirsdag 18. desember.
Geir Arne Hageland, som er oppvokst
på Dovre og bor i Lillehammer, er
blant annet kjent fra TV-serien «Ingen
Grenser», der friluftskongen Lars

Monsen, var programleder. Hageland,
som har proteser på begge beina,
ønsker å inspirere andre til å få et
rikere liv gjennom å tøye grenser, ta
initiativ og øke mestringsfølelsen.

«I viljens landskap» handler om
Hagelands søken etter kunnskap
om nasjonalparken, men filmen
handler vel så mye om mennesker
som har tilbrakt mye av sitt liv i fjellet.

PÅ TUR:- Jeg vil vise at Rondane kan være tilgjengelig for flere
enn den typiske fjellvandreren, sier Geir Arne Hageland. Arkivfoto
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Torsdag 13.
desember spiller
pønkbandet Oslo Ess på Felix
pub og scene i Lillehammer.
Gruppa har gitt ut to album,
det siste «Verden på nakken,
venner i ryggen» kom i 2012.
Lillehammerbandet Mental
shutdown gir publikum en
musikalsk oppvarming før Oslo
Ess går på scenen.

SING SONG SINGERS: Knut Flaten, Ingrid Jenstad og Martin Kankerud framførte et potpurri over kjente julesanger for en innpå fullsatt Nordre Ål kirke onsdag kveld. Koret
Sing Song Singers bak.
Alle foto: Per Ivar Henriksbø

Nå kan jula bare komme
Og den kom på
ordentlig i Nordre Ål
kirke i går kveld da
Sing Song Singers og
Vingar Vocale inviterte til musikalsk
førjulsstund.
Av Per Ivar Henriksbø

LILLEHAMMER: Da Toril Olsen
tente fire lys til tonene fra «Sang
mens vi venter», var det som freden
og alle gode tanker senket seg ned
over en kirke som var fylt til nesten
siste stol.
Det var sanggleden som gjaldt
denne midtukeaftenen mellom 2.
og 3. søndag i advent. Den ene Sing
Song-solisten etter den andre viste
seg fram. Uten synlig nervøsitet for
å møte et stort publikum. Veteraner som Ingrid Jenstad og Beathe
Simonsen, så vel som debutanten

SOLIST: Siri Kristin Olsen var én av solistene med Vingar Vocale i
Nordre Ål kirke i går.

KONFERANSIER: Hanne
Engedal ledet programmet.

Kari Kummen ga av seg selv. Dirigent og korets faste musikalske
leder, Kjetil Kjelle ga hele tiden en
stødig hånd om det trengtes. I går
hadde han instrumental støtte fra
bl.a. halve Salmekameratene.
Samarbeidet med kvinnekoret
Vingar Vocale var i sannhet vellyk-

stilte dessuten Ivar Berg fra Den
Norske Mannsoktett som gjestesolist på «O Helga Natt». Skjønt også
fra de faste rekkene blottet Vingar
Vocale opp dyktige solister. Konserten ble avsluttet med allsang av Ole
G. Nagelsetts «Lillehammer Jul».
Se flere bilder på gd.no

ket. De to ensemblene traff hverandre i både timing og tone. Dels
vekslet de på å framføre kjente og
mindre kjente julemelodier, dels
gjorde de sanger i lag eller ved at
Sing Song Singers fikk vokal støtte
fra søsterkoret, der Sjur Magnus er
dirigent og musikalsk leder. I går

DEBUTERTE: Kari Kummen
sang «Min julesang».

