
KULTUR Slakter turnéåpningen
SHEFFIELD: Svenske Aftonbladet sammenligner Kiss med Spinal Tap. «Opp som en løve, ned som en
skinnfell». Slik kan vel best den svenske journalisten Joacim Perssons opplevelser av åpningen av europa-
turneen til Kiss i Sheffield best beskrives. (Adresseavisen)

VIK: Lørdag 1.mai
arrangerte Sømna
Hornmusikk
Latinparty i
Sømnahallen.
■ Herdis Arnes Solheim
desk@ba-avis.no 416 89 000

Det aller første de møtte, de
som kom inn, var noen svært
blide personer fra Skole -
musikken som serverte små
glass med drikke. Inngangen
var fylt med små lys for å sette
et ekstra godt pluss på stem-
ningen.

Rundt 160 betalende perso-
ner tok turen innom for å opp-
leve sterk og rytmisk musikk.

Mambo, tango, cha cha cha,
bossanova, The Girl from
Ipanema, Quiet Nights of
Quiet Stars, Sway, Soul
Bossanova, Copacabana og
Latin Gold var noe av det til-
hørere fikk høre.

Trofaste hjelpere
Hornmusikken hadde fått eks-
tra hjelp for anledningen.
Harald Einvik spilte trommer,
Kjetil Sandnes spilte bass og
Morten Horn spilte gitar.

I tillegg hadde de fått med
seg Roy Bjørnli som instruerte
Skolekorpset som besto av:
Maja Eliassen, Henriette Enge
og Einar Kvaløy.

Unn Berit Haraldsvik og
Snorre Nicolaisen var dansere
for kvelden.

– Sømna Hornmusikk ble
stiftet i 1898 og består nå av 22
medlemmer, de er i år 110 år
og jeg synes de holder seg
godt. Jeg vil også takke alle
som kom innom Sømnahallen,

det synes jeg er kjempetrivelig,
sier konferansier John-Arne
Warholm med et smil.

Edvin Olsen hadde lenge øn-
sket å arrangere Latinparty:

– Jeg synes det gikk kjempe-
fint, sier Olsen.

– Vi har jo en årlig konsert
hvert år, så dette var spen-
nende, forteller medarrangør
Gro Steen i Sømna Horn -
musikk.

Blomsterutdeling
Tove Buskerud og Randi Wold
avsluttet kvelden med å dele ut
blomster til noen som virkelig
fortjente det. Disse fikk en eks-
tra blomster-påskjønnelse:

Camilla Solli Olsen (diri-
gent), konferansier John-Arne
Warholm, Kjetil Sandnes (bas-
sist), Rannveig Seljemark,
Marianne Szewczyk, Morten
Horn (gitarist), Kristine Solli
Oppegaard (trombone), Sang -
gruppen Quintettas, Roy
Bjørnli og lyd/lysmann Nils
Gullsvåg.

Selv om været besto av sludd
og regn, klarte ikke det å sette
en stopper for publikumstil-
strømningen. Stemningen ble
også raskt bedre når man kom
innendørs.

Flotte musikere og flott sam-
spill mellom Hornmusikken,
trommeslagere, bassist, gita-
rist, sangere og dansere ga det-
te en flott aften – og publikum
så ut til å trives godt. 

Rytmisk latinoparty 

Rytmisk: Unn Berit
Haraldsvik og Snorre
Nicolaisen danset til

Latinske rytmer på
Latinparty.
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Duett: Rannveig Seljemark og Marianne Szewczyk. Blomster: Camilla Solli Olsen fikk blomster for sin humørspredning
og positive innstilling som dirigent.

Fornøyd: Arrangør og musiker i Sømna hornmusikk synes kvelden
gikk kjempebra.


