Ikke fått avisa?

Tipstelefon:

959 00 750

Redaksjonsvakt
Pål Nordby

Ring oss før kl. 10.00 og få avisa etterlevert.

1000 kr for månedens beste tips!

Hverdager: 33 09 90 00 - kl. 08.00-16.00
Lørdager: 33 16 31 40 - kl. 08.00-10.00

TIPS PÅ E-POST SENDES TIL: redaksjonen@jarlsbergavis.no

Lørdag
til tirsdag
VÆRVARSEL
Lørdag, Østafjells, Nordøstlig bris.
Stort sett opphold og til dels pent
vær. Litt varmere.
Østafjells, Søndag nordøstlig bris,
frisk bris på kysten. Etter hvert
regn, først i sør. Mandag skiftende
bris. Enkelte regnbyger. Litt lavere
temperatur.

S O L OG M Å N E
Lørdag 25. mai
Sola går opp kl. 04.24 og ned kl.
22.08. Månen går opp kl. 22.33 og
ned kl. 04.45.
Søndag 26. mai
Sola går opp kl. 04.22 og ned kl.
22.10. Månen går opp kl. 23.33 og
ned kl. 05.39.
Mandag 27. mai
Sola går opp kl. 04.21 og ned kl.
22.12. Månen går opp kl. 00.00 og
ned kl. 06.50.

F L O OG F J Æ R E
Lørdag 25. mai
Det blir høyvann kl. 05.55 og kl.
18.19 og lavvann kl. 11.37 og kl.
23.51.
V I L H A N Y E , U N G E R Ø S T E R : Holmestrand-koret Swinglett holder forestillingen “Tunes from Cartoons” i mars neste år og ønsker unge
sangtalenter som kan være med på det. Swinglett holder audition for de unge som ønsker å delta 5. juni. Her med den berømte, norske
sangerinnen Marianne Antonsen. (Arkivfoto: Pål Nordby)

Søker unge sangstemmer

Er du under 25 år, har
en sanger i deg og liker
å stå på scenen? Koret
Swinglett inviterer
ungdom til audition
under kulturfestivalen
til neste års store
forestilling.
LISA LUND HAGA
Telefon 33099012

HOLMESTRAND: I mars 2014
setter
Holmestrand-koret
Swinglett opp en større forestilling i Biorama som har fått
tittelen “Tunes from Cartoons”.
Det er bakteppet for at
Swinglett avholder audition for
unge opp til 25 år i Sangens og
Musikkens Hus 5. juni. Koret
ønsker å hente fram nye sangtalenter og dermed tilføre forestillingen noen unge, friske
stemmer.
– Hvis noen har lyst til å delta
på auditionen, kan de gjøre det
på våre nettsider eller stille
spørsmål til oss via våre Facebook-sider, oppfordrer Veronika Lien i Swinglett.
Framfører én og én
Auditionsituasjonen blir slik:
Én og én deltaker framfører en
av tre juryutvalgte sanger for
juryen, som vil består av firefem personer.
Senere på dagen får delta-

kerne en telefonoppringning
der de får en tilbakemelding og
får vite om de gikk videre.
Samme kveld får de utvalgte
være med på øvelse sammen
med koret.
– Vi ønsker ikke å være som
TV-programmet “Idol” der
dommerne også ofte kommer
med negative tilbakemeldinger. Vi ønsker kun å finne de
gode stemmene, opplyser
Swinglett-medlem Torgny Alstad.
– Ja, det vil være en god, løs
og ledig stemning, skyter
Swingletts dirigent Øystein
Lund Olafsen inn.
Kan være med på forestilling
En eller flere av de heldige som
kommer til finalen etter auditionen, vil også få tilbud om å
synge sammen med Swinglett i
festivalteltet på Ødegårdbua
12. juni. Dette blir under kulturfestivalen.
I tillegg får de være med på
den nevnte forestillingen neste
år, “Tunes from Cartoons”.
Ikke kun Disney
“Tunes from Cartoons” fordyper seg i filmens verden.
– Det meste vil være kjent
stoff for mange, alt fra de sarte
låtene fra “Skjønnheten og
udyret” til de rocka låtene som
“Life is a Highway”, forklarer
dirigent Olafsen.
Koret presiserer at det vil
være kjent musikk fra ulike typer tegnefilmer, og ikke kun

Disney-klassikere.
– Fordi det er en del filmer
som barn og unge kjenner til,
passer det godt å få med deres
stemmer inn i koret. Det er utrolig mange dyktige sangtalenter i
området som nå kan få prøve
seg, sier Alstad.
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Dagen er blitt 11 timer og 49 minutter lenger siden vintersolverv.

Det må være skjønt å kunne befale, selv om det bare er over en
saueflokk.
Ledelse

D I R I G E N T I J U R Y E N : Øystein
Lund Olafsen er Swingletts dirigent. Han vil sitte i hovedjuryen
til auditionen. (Pressebilde)

BC9 00 007

Mandag 27. mai
Det blir høyvann kl. 07.29 og kl.
19.14 og lavvann kl. 00.37 og kl.
13.02.

SITATET

Orkester, strykere og dansere
“Tunes from Cartoons” er under
musikalsk ledelse av Swingletts
dirigent og pianist Øystein Lund
Olafsen
Ellers har Swinglett med seg
et profesjonelt orkester, strykere
og dansere.
På noen av sangene i 2014forestillingen trenger Swinglett
solister - kanskje noen av dem
som møter opp på audition.
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Søndag 26. mai
Det blir høyvann kl. 06.40 og kl.
19.00 og lavvann kl. 12.18.

<>3 GG GG1

&*!'(#)&*%%)%"%$

Dør og vindu
I filmen «The Sound of Music» har
Maria en vakker replikk: «Når en
dør blir lukket, åpner Gud alltid et
vindu.»
Mange vil si det er sant. Skuffelsen var stor da døren ble stengt
til en unik sjanse. Men da tårene
var tørket og blikket så en annen
vei, kom lyset inn fra en ny kant.
Dører stenges fordi vi var på feil
sted til feil tid. Eller ondskapen
rammet blindt – slik vi så det. Men
Gud er ikke slått ut. Hans barn vet
at han vil skape noe godt ut av det
vanskelige. Gud er kjærlighet. I og
gjennom Kristus har han vist at
han vil gi fremtid og håp.
Det verste er om vi faller og ikke
vil reise oss igjen. Å bare synes
synd på seg selv og anklage andre,
fører ikke framover. Ikke gi opp for
tidlig! «Du er tillitsfull, for det er
håp. Du er beskyttet og kan trygt
legge deg.» (Job 11,18).
Kilde: Kirkens Pressekontor

