
KULTURB 2 MANDAG  28. OKTOBER 2013 NORDLYS

De kom skjevt ut i starten både
orkesteret og korene. Men det
gikk ikke lang tid før de tok seg
inn på en mesterlig måte. Og der-
med ble Operagallaen en stor
opplevelse for den fullsatte sa-
len- som ikke ville gi slipp på ak-
tørene etter finalen.

Tromsø er utrolig heldig som
har et professorpar, Anne-Lise
Sollied og hennes mann Carlo Al-
lemano, som har utdannet to av
landets mest lovende opera-
sangere, mezzosopranen Lilly
Jørstad og sopranen Hamida Mi-
riam Kristoffersen. Maken til kvar-

tett skal man lete lenge etter. Fi-
nalenummeret Brindisi fra La
Traviata der alle fire deltok med
Lilly og Carlo i hovedrollen, fikk
publikum til å gi seg over av be-
geistring. Utallige ganger måtte
de på scenene igjen for å motta
hyllesten - og det ble til slutt en
kort reprise.

Men det var selvsagt ikke bare
avslutningen som ble mottatt
med begeistring. At Miriam Kris-
toffersen var finalist i Dronning
Sonjas Internasjonale sangkon-
kurranse var ingen tilfeldighet.
Hva som bor i henne fikk vi en
stor aning om I Miserere fra Tru-
baduren og Gia nella notte og
Ave Maria fra Othello. Fantastisk
er ordet. Ikke rart at kveldens
konferansier spådde at Tromsøs
publikum om ei tid vil få se henne
på direkteoverføringer fra Metro-
politan i New York.

Men jeg glemmer heller ikke
Lilly Jørstad, først i Habanera fra

Carmen og i Blomsterduetten
med Anne-Lise Sollid, fikk vise
noe av det som bor i henne. Ikke
rart at Nina Wester antydet at
George Bizet måtte ha hatt hen-
ne i tankene da han skrev Car-
men. En bedre Carmen kan man
nesten ikke få.

Hvilken gave har ikke landsde-
len vår fått gjennom de to unge
solistene og ikke minst de to pro-
fessorene med erfaring fra en
rekke operascener i den store
verden.

Som man skjønner tok Opera-
gallaen seg sterkt opp etter en litt
skjev start hvor det var en del
åpenbare feilsteg både fra orkes-
terets og korenes side.

Operagallaen skulle være liten
hyllesten til Richard Wagner, 200
år etter hans fødsel og Giuseppe
Verdi. Men i forhold til Wagner
ble det en del feilsteg i starten.
Ouverture er jo ingen ouverture
som jo skal innlede en opera.

Den som ble framført er til tredje
akten av Lohengrin og er aldri
ment som en ouverture. Både
blåserne og strykerne bommet
en del i starte, Men de kom seg
pent inn og særdeles i siste av-
deling var de aldeles utmerket.

Korene hadde også et par «bom-
skudd», størst i Brudemarsjen fra
Lohengrin. Også de tok seg mes-
terlig inn. Men det var solisten
som reddet femmeren på ter-
ningen.

Bjørn H. Larssen

Aj, aj, for en galla

BLE HYLLET: Solistene Hamina Kristofersen, Lilly Jøratd, Anne-Lise sollied og Carlo Allemano ble sammen med Tromsø Byorkester og korene Tromsø
kammerkor og kammerkoret Ultima Thule hyllet og bejublet etter Operagallaen i Hålogaland Teater lørdag kveld. Publikum ville nesten ikke gi slipp
på dem og krevde ektranummer.                                   Begge foto: Vidar Dons Lindrupsen

VAKKERT: Hamida Kristoffersen og Carlo Allemano fikk fram tårene hos
mange da de framførte Miserere av Verdi.    

Barna lo, jublet og levde seg inn i
historien. Den handlet om pia-
nisten som ble trollkvinnen og
kunne trylle, den polske hushjel-
pen som var lei av å vaske gulv,
og den overlegne datteren til
operasjefen.

En fullsatt teaterkafé med mas-
sevis av barn, mange av dem
hadde neppe vært på opera tidli-

gere, lot seg trollbinde av fortel-
lingen Fanfaronnenes super fa-
milieshow.

Det er tre kvinnene Marie Vår-
dal Igelkjøn, Charlotte Lund Saga
og Ingvild Storhaug, som reiser
rundt med operashowet. Og bar-
na lytter stille til ariene, de lever
seg inn i fortellingen og deltar iv-
rig med når de blir bedt om det.

Jeg synes dette viser at også de
små er mottakelig for opera når
den blir framført på en måte de
forstår handlingen, og den er pas-
selig spennende.

De tre damene var også på
Operadagene i Tromsø i fjor, og
arrangørene av Operafestivalen
lover gjentakelse også neste år.
Det fortjener de ros for.

Kjempesuksess for herlig og morsom opera for barna

OPERAFESTIVALEN

Konsert
OPERAGALLA 
Scene Vest HT 26.10 2013. 
Utsolgt.
Med solistene Anne-Lise Sol-
lied, Lilly Jørstad, Hamida
Kristoffersen og Carlo Allem-
ano. Tromsø Byorkester med
dirigent Mats Kjelling, Trom-
sø kammerkor og Kammer-
koret Ultima Thule. Konfe-
ransier: Nina Wester. 
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Hva synes du
om Operagal-
laen?

Nina Moe-Nilsen:
– Jeg var på operaforestilling for
første gang, og synes det jeg
hørte under første avdeling på
Operagallen var kjempebra. Det
ga mersmak.

Britt og Johan Sundsfjord var
sammen med Ruth Lysnes
Sparboe: 
– Det var fantastisk å oppleve Lil-
ly Jørstad igjen i Tromsø. Når det
er Operakafe i Tromsø møter vi
opp så ofte de kan, og synes det
er kjempefint at Tromsø har så
godt operamiljø.

Ann Hoff Robertsen og Trond
Robertsen:
– Vi er ganske ofte på operafore-
stillinger, og syntes høydepunk-
tet fra første avdeling lørdag var
de fantastisk flotte duettene til
Anne-Lise Sollied og Carlo Al-
lemano og Anne-Lise og Lilly
Jørstad. 

Katarina(t.v.) og Nadia Thra-
ning: 
–  Jeg var på operaforestilling for
første gang og syntes det var en
stor opplevelse. Det var fint å
høre byorkesteret spille. Nadia: –
Jeg likte særlig godt den store
variasjonen i programmet på
Operagallaen.

Publikum og fag-
dommere var uenige
i hvem som var best
da det ble arrangert
åpent nordnorsk
mesterskap for
korps.

Det ble konkurrert i tre klasser i
Tromsø kulturhus; skolekorps, ge-
nerasjonskorps og amatørkorps.
Hundrevis av musikanter fra 11 uli-
ke korps deltok. Erlend Eide og Hå-
vard Hinsverk var fagf\dommere,
mens publikum i salen også fikk
stemme på sine favoritter.

Publikumsprisen i klassen ama-
tørkorps gikk til Tromsø Brass,
mens fagdommerne ga seieren til
Tromsø Orkesterforenings Janit-
sjarorkester med knappest mulig
margin foran Tromsø Brass.

I klassen generasjonskorps vant
mente fagdommerne av Sør-
Tromsøya Skolekorps var best,
mens publikum mente Tromsø Fol-

keskoles Musikkorps var best. I
fagdommernes vurdering fulgte
Skittenelv Musikkorps på andre-
plass, og Tromsø Folkeskoles Mu-
sikkorps og Tromsdalen Musikk-
orps på tredjeplass. Videre på lista
fulgte Kvaløya Musikkforening,
Ramfjord Musikkorps, Borgtun
Musikkorps og Ringvassøy Mu-
sikkorps.

I klassen skolekorps var publi-
kum og fagdommere enig om at
Tverrelvdalen Skole- og Ungdom-
skorps var best. Sør- Tromsøya
Skolekorps og TOF Guttemusik-

korps fulgte deretter.

Nord-Norges
beste korps

KORPS: Gangsterbossen (Klara Feiring) og nerdepresidenten (Morten Berger)under Tromsø Brass sitt show
«The Gangster vs. the Nerds» under NNM for korps i Kulturhuset.

Lilly Jørstad øyner et
nytt håp om å bli
norsk statsborger.

Når Nordlys treffer henne rett etter
Operagallaen lørdag kveld aner hun
intet om at UDI har åpnet for en ny
behandling av hennes søknad. Ny-
heten får henne til å stråle opp etter å
ha vært i dypt nede etter at hun mot-
tok avslaget på søknaden mandag.

– Jeg har nesten ikke sovet på ei
uke, og har vært nødt til å ta soveta-
bletter for å få en liten blund. Et av-
slag på min søknad om norsk stats-
borgerskap kommer til å ødelegge
hele min operakarriere, sier hun til
Nordlys.

Lilly Jørstad har fått plass som stu-
dent på Operaakademiet ved operaen
i Firenze i Italia. Men uten norsk
statsborgerskap får hun ikke lån til å
starte der.

– Jeg har det siste året vært tilknyt-
tet Marinskyteateret i St. Petersburg,
men kan ikke være der så lenge på
grunn av min lungesykdom, forteller
hun til Nordlys. Min lege har sagt at
det er operaopptredener som holder
meg i livet.

Lilly Jørstad kom til Norge for sju
år siden sammen med sin mor og be-
stemor. Moren har giftet seg i Norge
og bestemoren har fått norsk stats-
borgerskap.

– Jeg har ingenting i Russland.
Ingen familie og ingen steder å bo.
Min mor bor i Vadsø, og jeg har stu-
dert i Tromsø, men trenger ytterli-
gere utdanning. Jeg har vært så hel-
dig å få plass i Firenze, men det ser ut
som om jeg må si nei til den. Jeg må
sende en bekreftelsen på om jeg tar
plassen i løpet av veldig kort tid.
Men uten studielån har jeg selvsagt
ikke penger til å betale for oppholdet
og studiene der. Nå frykter jeg at min
operakarriere kan være over, sier en
fortvilet Lilly Jørstad.

Øyner håp
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Årets Insomniafestival er over,
og i år ble det satt ny publi-
kumsrekord.

– Vi har ikke fått ut helt kon-
krete tall, men vi ser en 50 pro-
sent økning på festivalpass, og
godt salg på dagspass på alle
dagene. Samtidig har gratis ar-
rangementene også vært godt
besøkt. Vi er dermed godt over

fjoråret og budsjett, så vi er vel-
dig fornøyd med utviklingen vi
har hatt de siste to årene, fortel-
ler Anette Tunheim Jakobsen,
presseansvarlig for festivalen.

Hun forteller at publikum blir
flinkere og flinkere med årene
med å sjekke ut de forskjellige
tingene festivalen tilbyr, uansett
hvor sært de arrangementene

måtte virke på papir. 
– Folk er veldig opptatte av hva vi

holder på med og er nysgjerrige. Vi
kommer nå til å jobbe i større grad
for å få med det lokale næringslivet
og lokale aktører til å koble seg til
Insomnia, og være med når det
skjer, sier Tunheim Jakobsen.

Dette er også siste året hvor de
er på Driv på brygga. Hvor festival-
senteret blir neste år gjenstår å se.

– Vi er i dialog med nye Driv,

men vi må se hvordan det blir
og om vi passer inn der. Vi har
en idé om å spre oss ut på flere
scener i Tromsø, men det er vik-
tig å ha en base som fungerer
som møte plass for stab, frivilli-
ge og artister, så vel som publi-
kum, avslutter Tunheim Jakob-
sen.

Publikumsrekord for Insomnia
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VINNERNE: Tromsø Janitsar på scenen i Kulturhuset under åpent nord-
norsk mesterskap for korps.
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