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Bok om Nemi som
fyller 20 år

Den mørkkledde og meningssterke tegneserieheltin
nen og gotheren Nemi har gitt oss sin visdom i hele 20
år. Nå er Lise Myhre aktuell med jubileumsbok med
Nemi. – Det aller viktigste med Nemi er kanskje alt
hun har formidlet om annerledeshet. At det skal være
lov til å være seg selv uansett legning, hudfarge eller
klesstil. Folk identifiserer seg med henne, og det er
rørende når folk sier til meg at de føler at Nemi er som
en venn, uttalte Lise Myhre under et intervju med
NTB i fjor.

Tips oss! 800 33 336
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Alt klart for Ullerøy-fest
Fredrikstad-artister og Cecilia Vennersten på ny festival

Piaf på norsk: Pernille Heckmann fremfører Piaf på norsk 5. juli. Hun tar med seg Bjørn Halstensen og strykekvartettet Ol'arco til Olseng Marina i Skjeberg.
Arkivfoto: Thomas H. Arntsen

Fem dager på rad
beriker Fredrikstadfolk kulturlivet for
feriegjestene i Skjeberg. Kaptein Kaos på
Olseng Marina tar
imot Bjørn Halstensen med venner.
Thomas H. Arntsen

thomas.arntsen@amedia.no
69 11 11 11

Spillestedet ligger helt ytterst
på Ullerøy, like før du ruller
over Karlsøybrua. Ole Hermann Huth og Bjørn Halsten-

sen samarbeider om festivalen
som byr på konserter, barneforestillinger og en quiz.
Det som gjør det litt spesielt
er at Halstensen og Huths strykekvartett skal akkompagnere
alle artistene som kommer innom, og det kan bety nye lydbilder.

Quiz-start
Det starter 4. juli med Dag Solheim og quiz. Mye av tematikken skal hentes fra musikkens
verden, med tonefølge fra musikerne.
Dagen etter (5. juli) blir det
Edith Piaf på norsk. Pernille

Heckmann spiller forestillingen
«Jeg angrer ingenting».
6. juli blir svensk, med Cecilia
Vennersten. Hun har opptrådt
mye i distriktet gjennom sitt
nære samarbeid med pianist
Halstensen. Arrangementene
for strykekvartetten er skrevet
av Halstensen.
Det blir en salig blanding av
Mozart og Bellman 7. juli. 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? Konserten består av Mozart sin klarinettkvintett, som er en slags
ramme til Bellmanvisene.
Sammen med strykekvartetten
kommer klarinettist Knut Henriksen.

Nye toner
Lørdag 8. juli får blå toner. Odd
René Andersens karakteristiske
stemme skal pakkes inn av
strykere, og blir trolig en annerledes opplevelse. Gjesteopptreden fra gitarprofessor Sven
Lundestad.
På formiddagene skal Huth
fremføre tre barneforestillin-

ger: «Trollmannen Arco». Trollmannen bruker fiolinen som
tryllestav og han tryller med
ditt humør eller kort sagt det
som er inne i oss.

Ol'arco
■■ Strykekvartetten Ol´arco

består av:

■■ Ole Hermann Huth, fiolin,

Elizabeta Graovac, fiolin,
Renata Norcia, bratsj og
Maria Serafin, cello

