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Kultur
Lunnerkoret med ny konsert
GRINDVOLL: Lunnerkoret arrangerte konsert og syng-med-oss/hyg-
geaften ved Søndre Oppdalen Grendehus nylig. Nå er Lunnerkoret 
igjen sangklare. Lørdag inviterer koret til tilsvarende konsert- og hyg-
geaften på Skogglimt. Denne gangen med gjesteopptreden fra Vestre 
Lunner Musikkforening. I tillegg har koret invitert med den allsidige 
saksofonisten Tormod Melaas-Holm fra Roa. Han bidrar med egne 
kulturelle innslag. Kvelden avsluttes med festlig samvær og dans til 
toner fra Gudbrands One-Man-Band.

KULTURTips
Telefon: 61 31 31 32
E-post: tips@hadeland.net 
SMS/MMS: kodeord hltips til 2005

Lørdag og søndag inviterer Electric 
Feet Kompaniet til gjensyn med suk-
sessen «Trollmannen fra Oz», i  
Hadeland kultursal.
jørn haakenstad
jh@hadeland.net l 979 84 367

GRAN: Noen rolleskift har det vært siden oppsetningen i 
februar 2013, en forestilling som fikk mye skryt. Egent-
lig skulle «Trollmannen fra Oz» ha blitt vist to ganger til. 
Lørdag og søndag er om lag 70 skuespillere og dansere 
i små og store roller klare til et gnistrende show.

Etter to års forberedelser var det premiere 3. febru-
ar i år. Publikum og presse var begeistret etter forestil-
lingen og den lokale tolkningen av en av verdens mest 
kjente musikaler. Den gangen ble det vist fire forestil-
linger. Nå kommer det to til. Leder av Electric Feet, 
Mette-Lill Halland, trer denne gangen inn i rollen som 
den hjerteløse tinnmannen, Arne Auråker er fortsatt 
den motløse løven og Tore Hvinden er trollmannen. 
Kompaniet er en foreldredrevet forening og har job-
bet sammen med kunstnerisk leder ved dansesenteret, 
Mette Lill Halland, for å kunne realisere forestillingene 
i kultursalen. 

Det er ikke bare skuespillere og dansere som gjør en 
flott innsats, mye skal på plass når det gjelder kostymer 
og sminke også, i tillegg til alt annet arbeid bak scenen. 
Etter suksessen i februar valgte Kompaniet å søke om 
to forestillinger til, og nå er hele gjengen klar. 

Søndag var det hektisk øving på Lidskjalv, dessuten 
blir det litt finpuss torsdag, før generalprøven fredag. 
Lørdag og søndag kan publikum benke seg i kultursa-
len til en forrykende og fargesprakende forestilling.

Gjensyn med Trollmannen fra Oz

KLARE IGJEN: Trollmannen fra Oz settes opp igjen lørdag og søndag av Electric Feet Kompaniet. Bildet er fra øving på Lidskjalv 
på søndag.

SAMSPILT KVARTETT: Jonas Kilmork Vemøy, Harald Lassen, Ellen Andrea 
Wang, og Jon Audun Baar.

Fredag kveld gjestet 
Pixel Huset i Brandbu. 
Bandet spilte hoved-
sakelig låter fra sitt 
nye album «We are all 
small Pixels», til stor 
glede for Hadeland 
jazzforums kyndige 
publikum som vet å 
sette pris på en god 
konsert.

BRANDBu: Bandleder og kontra-
bassist Ellen Andrea Wang, fra 
Fall i Søndre Land, fortalte at hun 
en gang tidligere hadde stått på 
jazzforumets scene. Nemlig som 

oppvarming til Dr. Bekken i 2004. 
Hun forsikret oss om at det har 
skjedd mye siden den gangen. 

Det er tydelig at bandet har 
truffet noe med sin vandring mel-
lom pop og jazz. Fra det enkle og 
banale til det intense og musi-
kalsk sofistikerte. Noe som gjør 
at mange synes dette er annerle-
des og interessant. 

Bandet framsto som svært 
samspilte. Alle er tidligere elever 
ved Norges musikkhøgskole. På 
saksofon Harald Lassen, på trom-
pet Jonas Kilmork Vemøy og på 
trommer Jon Audun Baar. De ga 
oss soloprestasjoner som varmet 
og framkalte applaus. 

Samspillet til Ellen Andrea og 
Jonas var til tider svært vakkert 
og intenst. I låta Passport hørte 

Leken vandring mellom pop og jazz

vi lyder fra trompeten som min-
net om Miles Davis. 

Det blir spennende og følge 
dette bandet videre. Pixel har 

noe på hjertet og de tør å si det.  
Hadeland Jazzforums begeistrede 
publikum klappet fram bandet til 
to ekstranummer.

Innsendt av Tore Pettersen,
Hadeland Jazzforum

BANDLEDER: Ellen Andrea Wang på kontrabass sammen med saksofonist Harald Lassen og trompeter Jonas 
Kilmork Vemøy. 


