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Lørdag 23. juni 2012

M I N I T U R N É É N som Swinglett hadde lagt opp til startet på Fiskebrygga med skuffende liten oppslutning av publikum torsdag ettermiddag. (Alle foto: Arne Vidar Stølan)

Få hørte Swingletts miniturné

Amnestyaksjon på
Fiskebrygga
Amnesty Internasjonal, Holmestrand
Ungdom holder aksjon for LHBT på Fiskebrygga.

S W I N G L E T T : Det låt imponerende bra da Swinglett sang i vaskehallen på bensinstasjonen i sentrum.

T O R E D Y R Ø D var solist i “In The
Still Of The Night”, i vaskehallen.

Swingletts miniturné
torsdag hadde fortjent
større publikumsoppslutning enn det var.

og noen få møtte i kirken.
Avslutningen ute på Ødegårdbua samlet en del publikum,
men Swinglett hadde fortjent
bedre.

ARNE VIDAR STØLAN
Telefon 33099006

HOLMESTRAND: Swinglett viste

igjen hvorfor store artister gjerne vil ha dem med som kor. Miniturnéen startet på Fiskebrygga
i flott solskinn og 28 kormedlemmer sang kjente melodier
som bare Swinglett kan. Samklangen og presisjonen i harmonier og overganger er ikke mindre enn imponerende.
Et 30-talls tilhørere møtte opp
utenfor vaskehallen ved Shell,

Dirigent
Swingletts dyktige dirigent Øystein Lund Olafsen, som akkompagnerte koret på elektrisk piano har solid musikkbakgrunn.

Ø Y S T E I N L U N D O L A F S E N dirigerte og spilte el-piano.
Han har jobbet med blant andre
Hanne Krogh, Anita Hegerland,
Grethe Svendsen, Jan Johansen
og Cecilia Vennersten og Wenche Myhre ved flere anledninger.
Fra 2001 til 2005 var han fast kapellmester for Jan Werner Danielsen, og fra april 2004 har han
vært dirigent for Swinglett.

BilXtra Holmestrand søker:

HOLMESTRAND: Denne sommeren har Amnesty en egen
aksjon for rettighetene til
lesbiske, homofile, bifile og
transpersoner (LHBT-personer) i Europa. Aksjonen i
Holmestrand er en del av
denne aksjonen.
Aksjonen "Å elske er en menneskerett" fokuserer på retten til å være den man er og
til å elske den man vil – uten
å bli utsatt for noen form for
forskjellsbehandling og diskriminering.
– Aksjonsgruppa på tre personer vil holde til i et hjerteverksted i et telt på Fiskebrygga, hvor de skal få folk til
å lage sitt eget solidaritetshjerte med en personlig hilsen. Disse skal sendes forskjellige steder til støtte for
LHBT.
Holmestrands ordfører er invitert til å delta i aksjonen,
forteller leder i Holmestrand
Ungdom Andrea Rustad Nymoen.

Butikkmedarbeider
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AS Sørensen og Balchen er Norges ledende leverandør av bildeler og bilrekvisita,
BilXtra som er Norges største uavhengige kjede for bildeler og bilrekvisita er en
del av konsernet. I tillegg er selskapet innehaver av bilverkstedkonseptet BilXtra
verksted som består av over 230 uavhengige bilverksteder. Konsernet har en solid
økonomi og omsetter for 635 millioner kroner med god lønnsomhet.
For ytterligere informasjon om selskapet, se www.sogb.no.

www.bilxtra.no
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DAGEN ER IKKE
HELT DEN
SAMME
UTEN

OSS HELLER

Søknad med CV sendes snarest til
e-post: holmestrand.dl@bilxtra.no
Kontakt Kjell Stensrud på tlf: 900 35 961,
for spørsmål vedrørende stillingen.
Hvis bilen fikk velge!

