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Vårsøghelga får hjelp av Surnadal kommune
SURNADAL kommune går
inn med 100.000 kroner for å
redde Vårsøghelga.
Laget Vårsøg arrangerer
Vårsøghelg og de sliter med
økonomien. Etter årets lange
helg ble det et betydelig underskudd.
Dermed er arrangøren
avhengig av mer penger fra

sine støttespillere. Kommunen
er i så måte den viktigste partner, og torsdag sa et enstemmig kommunestyre ja til å
bidra med 100.000 kroner
utover det som allerede er
bevilget.
Men alle var ikke like begeistret.
– Vi må være kritisk til et

arrangement som får så mye
offentlig støtte, sier Ragnar
Halle (Sp).
Flere av politikerne pekte på
det de oppfatter som heller
svak økonomistyring i Laget
Vårsøg. Rådmann Knut
Haugen lover at dette blir
tema når kommunen skal
møte Laget Vårsøg senere i

høst.
Laget Vårsøg søkte om støtte
på 150.000 kroner, samt at det
årlige faste tilskuddet blir forhøyet til 350.000 kroner. Videre
ble det søkt om et ekstratilskudd på 150.000 kroner til
jubileumsmarkeringa i 2015,
samt en kommunal underskuddsgaranti.

Før kommunen vil gå inn på
disse delene av støtten, vil altså rådmann og politikere møte
Laget Vårsøg blant annet for å
få forsikringer om at den økonomiske styringen kommer
under bedre kontroll.
Vårsøghelga arrangeres
hvert år i Surnadal i forbindelse med pinsehelga.

spremieren

Live: Hekla Stålstrenga består av Ragnhild Furebotten (fele og
låtskriver ), Tore Bruvoll (gitarer og låtskriver), Anne Nymo
Trulsen (sang, trøorgel og låtskriver), Trond-Viggo Solås (bass)
og Ole-Jakob Larsen (trommer). Fredag 8. november spiller de på
Brenneriet på Veiholmen.

Hekla Stålstrenga
med folkpop til Smøla
SMØLA: MED stor energi, lekenhet og spilleglede
har bandet Hekla Stålstrenga berørt publikum
over hele landet. Fredag 8.
november spiller de på
Brenneriet på Smøla.

Martínez, Arne Martin Aurlien, Anne Nylund, Aksel Sandvik (delvis skjult), Audun Støren, Karl Aksel
Eide, Marius Tenggren, Jan Øivind Jensen, Sigmund Rodal, Olav Godø, Ralph Herter og Terje Takle.
Foran dirigent Eirik Sørborg og repetitør Martin Bredin.

kirkebygg og bruker kirkeorgelet.
Han understeker derfor at
ingen er ute etter å provosere
eller sette i gang en større
diskusjon om skaperverket.
– Målet er å presentere
musikk med et utrykk som gir
inntrykk. Vi søker hele tiden
etter nye utfordringer, og hva
er mer spennende enn helt ny
musikk uten referanser. Veien
har blitt til mens vi har gått, og

vi er begeistret.

To konserter  Med på prosjektet er også Kristiansund
Sinfonietta, supplert med musikere fra flere store orkester
landet over. Solister er Berit
Norbakken Solset og Frank
Havrøy.
Komponisten selv, Bjørn
Morten Christophersen, står
for de elektroniske innslagene.
Etter konserten i Kristian-

sund reiser ensemblet til Ålesund og framfører verket der.
Flere konserter er ikke planlagt per i dag.
– Slik er det ofte med musikk.
Man jobber lenge og bruker
mye penger, og så framføres
det en gang eller to. Men vi får
se hva framtiden bringer, sier
Eirik Sørborg.
ELLEN-MARIE PEDERSEN-GUSTAD
ellen-marie.pedersen-gustad@tk.no

rste gang
befestet sin posisjon med låter
som «You are The Only One»,
«Just Hold Me», «Miss You
Love», «All This Time» og
«Belly Up».
Julelåta «Home For Christmas» har befestet seg som en

moderne klassiker i Norge.
I høst har Mena sluppet sitt
sjette studioalbum, «Weapaon
in Mind». Albumet har høstet
gode kritikker.

Første gang:
Maria Mena
kommer til Kristiansund.
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Mange mener at Hekla Stålstrenga er Norges musikalske
historiefortellere.
Gjennom
låtene deres møter vi for
eksempel «Båtbygger Jo», som
inngår en heller dårlig pakt
med tykjen sjøl. Sangen har
gått som en farsott på radio
sommeren igjennom.

Det nordnorske folkpopbandet
Hekla Stålstrenga har etter Opplevelse  Høst- og vinterhvert blitt allemannseie i Nor- konsertene på Brenneriet har
ge. Nylig ga de ut sitt ut sitt rykte på seg for å være magiske
tredje
album,
«Dyrandé». opplevelser. Tidligere har blant
Anmeldelsene av plata har annet Ole Paus, Jonas Fjeld,
vært strålende, med femmere Henning Kvitnes, Poul Krebs
over hele fjøla.
og Claudia Scott fylt BrenneriFolk har også gått mann av et til randen i den mørke årshuse for å få
tiden.
med seg kon– Det er noe
sertene
til
ekstra med disHekla
Stålse konsertene.
strenga
Og selv om
bandet som
kulde og vind
mange mener
skulle
ruske
er enda bedre
godt
utenfor
live enn på
husveggene,
plate.
INGEBORG HESTVIK DAHL blir opplevelsen
Fredag
8.
på Brenneriet
november er
bare enda mer spesiell og varm,
det Brenneriet på Smøla som sier Ingeborg Hestvik Dahl.
kan glede seg til konsert.
Kun 160 billetter er lagt ut for
Styreleder Ingeborg Hestvik salg, så her gjelder det å være
Dahl ser frem til besøket.
rask om man vil oppleve Hekla
– Hekla Stålstrenga har en Stålstrenga. Billetter fås kjøpt
herlig spilleglede, og tekster og både via billettservice og lokalt
musikk som går rett hjem hos på Smøla.
publikum. Jeg tror musikken
Brenneri-sjefen kan også oppderes vil passe perfekt på Bren- lyse at samarbeidspartner Havneriet, sier Dahl.
kroa vil markere sitt ettårsjubiKonserten på Veiholmen er leum den samme helgen, med
den eneste i Møre og Romsdal.
åpen kro, livemusikk og matservering hele helgen.
Fortellinger  De fem mu– Prøysen skriver; «novemsikerne, med felespilleren ber er så trist og grå, men nytRagnhild
Furebotten
og tig likevel for da må alle tenke
sangeren Anne Nymo Trulsen i på å lage moro selv», sier Dahl.
front, skaper en kjent miks av
– Denne helgen gjør vi netfolkemusikk og folkrock. Og de topp det!
gjør det med stor musikalitet,
sans for gode fortellinger og et HEIDI ANTONSEN LURA
knippe sterke låter.
heidi.lura@tk.no

Jeg tror musikken deres vil
passe perfekt på
Brenneriet

