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OPERAKAFÉ
I samarbeid med Operaforeningen

Hålogaland Teater og Operaforeningen 
inviterer til Operakafé i Teaterkafeen. 

Byens musikkstudenter og kammerkoret 
Ultima Thule byr på smakebiter fra 

operaens fargerike historie. 

Teaterkafeen
Lørdag 2. oktober kl 15.00

Gratis inngang

Velkommen!

Regjeringen øker be-
vilgningen til Nord-
norsk Opera og Sym-
foniorkester med tre
millioner kroner.
Tekst: Susanne Noreng
susanne.noreng@nordlys.no

Dette kan stortingsrepresentant fra
Troms Tove Karoline Knutsen (Ap)
fortelle.

I forslaget til statsbudsjettet for
2011 som legges fram tirsdag, får
Nordnorsk Opera og Symfoniorkes-
ter tre millioner kroner ekstra fra sta-
ten.

Knutsen sier bevilgningen er en
videreføring av opptrappingsplanen
som ble lagt i 2009, også i fjor fikk
orkesteret økte midler fra staten. 

– I år følger vi opp dette med at
Nordnorsk Opera og Symfonior-
kester får 3.126. 000 kroner i øk-
ning på de faste rammene. Det be-
tyr at de øker fra 36.323.000 kro-
ner til 39.449.000 kroner i 2011,
sier Knutsen til Nordlys. 

– Det er en økning som skal ivare-
ta den opptrappingsplanen som vil
la til grunn for planen i 2009. Det
går på antall musikere og behovet
for flere musikere, og en aktivitet
som er forutsatt at orkesteret skal ha
i landsdelen, sier Knutsen videre, og
legger til at det er viktig at man både
skal ha symfonisk produksjon og å
ha en skikkelig opptrapping på ope-
ra og musikkteaterproduksjon. 

Hun sier at i den statlige styrking-
en innebefatter det at de kommuna-
le og regionale bidragsyterne som er
Tromsø og Bodø kommune stiller
opp med sine 10 prosent, samt de
nordnorske fylkene som deler på 10
prosent. 

– Jeg er utrolig glad for at vi fikk
dette på plass i 2009, og at regje-
ringen følger det opp slik at opptrap-
pingsplanen kan ivaretas, sier Knut-
sen. 

3 MILLIONER
til NOSO over statsbudsjettet GLADMELDING: Tove Karoline Knut-

sen.

I dag feirer Sør-
Tromsøya Skole-
korps 50 år med
storslagen jubi-
leumskonsert. Og
Frode Alnæs er med
på feiringen. 
Tekst: Susanne Noreng
susanne.noreng@nordlys.no

Foto: Lina Livsdatter
lina.livsdatter@nordlys.no

I dag markerer Sør-Tromsøya sko-
lekorps 50 års jubileum med stor

jubileumskonsert på SAS-hotellet
i Tromsø. Både hovedkorpset, ju-
niorer og aspiranter, totalt nær-
mere 100 medlemmer av korpset,
skal være med på konserten hvor
man får høre blant annet Mezzo-
forte, Michael Jackson, Vamp,
Queen og marsj. Den landskjente
musikeren Frode Alnæs har nå i to
dager øvet sammen med korpset
på Bjerkaker skole, og skal være
konferansier og spille sammen
med dem under konserten. Også

Tromsø Arbeiderforening Mann-
skor vil være med. 

Alnæs sier han setter stor pris på
å bli spurt om å få være med på ju-
bileumskonserten. 

– Jeg er veldig glad i å spille, og
det å bli spurt er en stor ære, sier
han, og legger til at han er impo-
nert over nivået i korpset.

– Jeg fikk bakoversveis når jeg
kom hit. De spiller så utrolig bra.
Dette er vanskelig musikk å spille
for et korps. Dette er virkelig kva-

litet, og så synes jeg de har et fint
miljø, sier Alnæs. 

Sammen med dirigent Rolf Fi-
genschau lover han en konsert
med mye rock n’ roll i morgen. 

Det vil  også bli vist en presenta-
sjon av korpsets historie. 

– Jeg er nervøs men gleder meg
også veldig, sier Nora Figenschau
(10) som spiller kornett. 

Jubilerer med Alnæs

JUBILEUMS-
KONSERT: I
morgen mar-
kerer Sør-
Tromsøya  sko-
lekorps 50 år
med stor jubi-
leumskonsert.
Fra venstre:
Frode Alnæs,
Nora Figens-
chau og diri-
gent Rolf Fi-
genschau. 


