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Nico & Vinz med singel
og Skandinavia-turné

Duoen Nico & Vinz legger til høsten ut på turné i Skandinavia med
hele 16 spillesteder i Norge, Sverige og Danmark. Fredag slapp
popduoen den nye singelen «Intrigued», og i oktober og november
skal de altså reise rundt i Skandinavia.
– Norge, det er en glede å fortelle dere at vi starter vår verdensturné i Skandinavia. Det vil bli verdenspremière for liveversjonen av
den nye singelen vår «Intrigued» og all den nye musikken fra vårt
kommende prosjekt «elefanten i rommet». Det blir en herlig
blanding av gammelt og nytt, og vi kan nesten ikke vente med å
komme til Norge og spille for dere, sier Nico & Vinz.

«Downton Abbey»-film
spilles inn neste år

Den britiske dramaserien «Downton Abbey» skal neste år ta første
steg fra TV til filmlerretet når innspillingen starter. Det er sjefen for
NBC Universal International Studios, Michael Edelstein som
bekrefter at innspillingen starter neste år.
Det har vært snakk om en filmatisering av den populære serien i
flere år.
– Vi arbeider med å få ferdig manuset og vi må løse hvordan vi skal
samle alle skuespillerne, ettersom folk pleier å være opptatte på
andre hold. Men vi håper på å starte opptakene en gang neste år,
sier Edelstein.
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Det er vanskelig å
komme utenom
ordene sjokk, vantro og skandale.
Aftenposten gir seks til «Saken Kevin» på NRK1.

FORNØYD: Knut-Erik Rønne (Foto: Malin Lystad)
Til Ullerøy: Cecilia Vennersten opptrer på Kaptein Kaos torsdag 6. juli.Pressefoto

Firedagers festival i Ullerøy
Festivalene spretter opp
som paddehatter. Nå har
også Ullerøy fått sin, med
et klassisk preg og artister
som Cecilia Vennersten,
Odd René Andersen og
Pernille Heckmann.

Strykekvartetten Ol ́arco og
pianist Bjørn Halstensen skal
akkompagnere på konsertene i
løpet av festivalen. Kvartetten
består av fiolinistene Ole Hermann Huth og Elizabeta Graovac, Renata Norcia på bratsj og
Maria Serafin på cello.
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KOSTE SEG: Eira Sture, Ida Sofie Bredholt og Celina Larsen

orestillingen
være med og det er veldig god
reklame for sponsorene våre ettersom alle i publikum ser sketsjen.

Tradisjon
Blant publikum satt Therese
Thorbjørnsen som er politiker
for Arbeiderpartiet, samt utvalgsleder kultur og oppvekst i
Sarpsborg kommune. Hun synes det var morsomt å se Teaterkameratene for tredje år på
rad.
– Det er fantastisk. Det er så
moro at noen tør å satse i så

mange år i omgivelsene her.
Det så ut som at alle i publikum
koste seg og dette er veldig bra
for byen. At det var utsolgt i dag
synes jeg også er moro. Det er
flott at folk skjønner at de må
møte opp når noen arrangerer
slike ting. Så i dag er jeg stolt,
fastslår hun.
Til slutt tilføyer både Thorbjørnsen og Rønne samme
oppfordring til sarpingene:
– Det er fortsatt billetter igjen!

Ole Hermann Huth og Bjørn
Halstensen tilbyr denne sommeren festival for feriegjester i
Skjeberg, hvor det i alt serveres fire konserter, tre barneforestillinger og en quiz i perioden 4. til 8. juli. Alt kommer
til å foregå på Kaptein Kaos,
også kjent som «gamle
Brevike'n», ved Karlsøy bru.

Dette er en
nyvinning. Vi
hadde en Edith
Piaf-konsert der i fjor med
Pernille Heckmann og vi
synes forholdene der ute
var såpass bra at vi ville
gjøre noe mer der.
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Ole Hermann Huth
Festivalarrangør

Piaf i fjor

Quiz og Vennersten

– Dette er en nyvinning. Vi
hadde en Edith Piaf-konsert
der i fjor med Pernille Heckmann og vi synes forholdene
der ute var såpass bra at vi ville gjøre noe mer der. Forhåpentligvis er dette noe vi kan
videreføre og ha flere år framover. Vi har alle typer arrangementer i løpet av disse dagene, og det er plass til opp mot
200 mennesker der. Det er alltid en risiko forbundet med å
arrangere slike ting, men vi
har allerede fått inn rundt 130
forhåndsbestillinger av billetter til de ulike arrangementene, forteller Ole Hermann
Huth.

Festivalen i Ullerøy starter 4.
juli med quiz med quizmaster
Dag Solheim, som har med seg
både Ole Hermann Huth og
Bjørn Halstensen, hvor mye av
tematikken blir hentet fra musikkverdenen.
Dagen etter, altså 5. juli, skal
Pernille Heckmann spille forestillingen «Jeg angrer ingenting» som er Edith Piaf på
norsk.
6. juli kommer Cecilia Vennersten på besøk. Hun har tidligere hatt konsert i Sarpsborg.
Hennes nære samarbeid med
pianist Halstensen gjorde det
naturlig for festivalen å ha
henne på plakaten i år. Arran-

gementene for kvartetten er
skrevet av Halstensen.

Mozart-konsert
Fredag 7. juli er det duket for
«Mozart og Bellman», hvor
sangeren Trond Gudevold skal
synge kjente og ukjente viser
av Bellman.
– Dette blir et spesielt møte
mellom to store kunstnere
som levde samtidig på
1700-tallet. De hadde forskjellig uttrykk og vanket i forskjellige miljøer, men var musikken så forskjellig? Bellman frekventerte kneipene i Stockholm og Mozart ballsalene i
Wien. Konserten består av Mozart sin klarinettkvintett, som
er en slags ramme til Bellmanvisene. Sammen med kvartetten kommer klarinettisten
Knut Henriksen fra Det norske
blåseensemblet,
forteller
Huth.

Odd-René med strykere
8. juli er det klart for soul, rock
og bluessanger Odd René Andersen.
– Odd René sin karakteristiske stemme sammen med strykere blir en annerledes opplevelse. Gjesteopptreden på
denne konserten blir gitarist
og gitarprofessor Sven Lundestad, ifølge Huth.
I tillegg til nevnte program
skal Huth framføre tre barneforestillinger på formiddagene
med tittelen «Trollmannen
Arco».

