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Magisk med Swinglett og

L E V E R T E : Swinglett og Marianne Antonsen ga publikum julestemning torsdag kveld. Nok en gang har
Swinglett levert et konsert i toppsjiktet sammen med en velkjent artist. (Alle foto: Hege F. Dahle)

Stemningen var til å ta
og føle på under Swinglett sin konsert sammen
med Marianne Antonsen på Biorama torsdag
kveld. Publikum ble fylt
med julestemning.
HEGE FROSTAD DAHLE
Telefon 33099007

HOLMESTRAND: Marianne Antonsen trollbant publikum med
sin rene og dype røst da hun entret scenen sammen med
Swinglett.
G A A L T : You raise me up, sang Marianne Antonsen sammen med
Swinglett.

Leken åpning
Konserten ble åpnet med lekne
og flerstemte toner fra Swinglett

med
kjente
julemelodier.
Swinglett er et profesjonelt kor
som har sunget med mange
kjente artister, noe de bærer
preg av.
Antonsen kunne fortelle at
hun er en dame som setter tradisjoner høyt. Hun fortalte om en
venn som hadde feiret jul med
familien i USA, Dette ble det en
flott julesang av.

sker seg, kunne hun fortelle fra
scenen. Men et av høydepunktene under konserten var Swinglett og Antonsens tolkning av
You raise me up. Antonsen hadde klare og rene toner når hun
sang dette teknisk krevende
stykket, men når Swinglett kom
inn, ble sangen løftet til en helt
ny høyde. Det var nesten så taket på Biorama lettet.

Jul med nære og kjære
Christmas in Texas, handlet om
hvem man feiret jul med, ikke
hvor man gjorde det. En vakker
sang som passer perfekt til Antonsens stemme.
Soul og blues er det hun er
mest kjent for. Sangen Merry
Christmas baby, handler om de
harde pakkene, med store harde steiner, som alle kvinner øn-

Lyd og lys
Teknikkerne som var ansvarlig
for lyd og lys denne kvelden,
hadde gjort en formidabel jobb.
Helhetsopplevelsen av showet
på scenen var komplett.
Hadde publikum ikke julestemning før de gikk inn på Biorama denne kvelden, hadde de
det i alle fall når de dro hjem
igjen.

Kulturskolebarna underholdt
Kulturskolebarna hadde konsert i Botne kirke.
De som hadde øvd på
noe spesielt fikk plass
på kveldens program.
HEGE FROSTAD DAHLE
Telefon 33099007

HOLMESTRAND: Mandag kveld
var det barna som skapte julestemning i Botne kirke. Det var
tre forskjellige utgaver av “Nå
tennes tusen julelys” på forskjel-

lige instrumenter. Kirken blir
valgt til julekonserten fordi rammen er fin i utgangspunktet og
det er lett å skape en god stemning for de fremmøtte.
Det var totalt 140 musikkintereserte som hadde tatt turen for
å høre hvor flinke barna var hadde blitt på kulturskolen.
Kulturskolerektor Jon Endre
Røed Olsen er positivt overrasket over at folk er så flinke til å
møte opp.
Til sammen er det 400 elevplasser ved kulturskolen i Hol-

mestrand, Hof og Re, men det er
færre elever enn plasser, siden
noen for eksempel går på to forskjellige kurs.
28 lærere
Til sammen er det 28 lærere fordelt på ni årsverk.
- Det viktigste med konsertene er at barna koser seg og har
det gøy.
- Det er spennende og litt nervepirrende å spille for så mange
mennesker, men de liker det til
tross, avslutter han.

G I T A R G R U P P E : Ida Toftner, May Vendela Granbakken, Renate Ofstad og gitarlærer Carola Johnson. (Foto: Jon Endre Røed Olsen)

