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Med framføringen av
en selvskrevet arie
åpnet ordfører Jens
Johan Hjort Opera-
festivalen i går kveld.

Han hyllet de mange ildsjelene som
står bak og alle som har bidratt med
støtte, og især «Operageneralen»
Roald Karlsen. og mente at den var
et viktig bidrag til å styrke Tromsø
som kulturby.

Ordfører Hjort røpet også at han
er invitert til den kinesiske ambas-

sadør til Norge for å synge karaoke
med han.

Det var ei stemningsfull åpning
av den andre Operafestivalen i
Tromsø med en spennvidde fra
midten av 1600-tallets barokkmu-
sikk i Teaterkafeen til framføringen
av de mer spenstige og kjente ope-
rarier framført på Vertshuset Skar-
ven i de små timer med landsdelen
egne aktører, Hamida Kristoffer-
sen, Lilly Jørstad og Thor Inge

Falch.
Barokkmusikken er jo regnet

som en liten forløper til store ope-
raverk.

Wenche Maria Jentoft har spesi-
aliserte seg på barokkmusikk og
hadde plukket ut George Friedrich
Händels dramatiske «Tu fedel? Tu
costante?», og «Nell dolche dell’o-
blio, samt George Phillip Tele-
manns kantate «Ino». Med seg had-
de hun de meget dyktige musikerne

Inga Oudenstad og Hanne Sofie
Akselsen (travers), Alexander Pil-
chen og Berit Fonnes (fiolin), Lene
Larsen, bratsj, Georgy Ildeykin,
cello, og Corina Stamm cembalo.

Kanskje urettferdig å trekke fram
enkelt, for sammen gjorde de en
strålende innsats, men Alexander
Pilchens framføring av Heinrich
Iganza Biber von Bibern’s Passa-
cagilia for violin solo in G-minor
var strålende.

BAROKKAFTEN: Det var nydelig musikk og intim stemning med stearinlys og instrumenter fra gamle dager da Tromsø Operafestival ble offisielt åpnet i går kveld av ordfører Jens Johan
Hjort med framføringen aven selvskreven arie. Vel 60 hadde sikret seg billetter til åpningskonserten på Teaterkafeen på HT .                                                                                                             
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FRAMFØRTE ARIE:
Jens Johan Hjort
åpna operafestivalen
med å synge selv.

Ordfører Hjort åpnet operafesten med
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