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Åkerfallkonserten
innfridde på nytt
Den tolvte Åkerfallkonserten ble en flott opplevelse med lokale og
nasjonale skatter.
TOMMY RUSTAD

MEISINGSET: Med artister av
det formatet vi fikk servert på
årets Åkerfallkonsert, var det
bare for de godt og vel 250 betalende voksne å lene seg tilbake
og kose seg. Nordmøre spelmannslag består av solide musikere
som kan å formidle kulturarven
på en måte som gjør at man blir
glad og tilfreds av å høre på. Musikalsk leder, Helge Husby, forteller om melodiene mellom
innslagene, og hans humoristiske måte å se tingene på er alltid et pluss på deres konserter.
Aasmund Nordstoga holdt
andre del av konserten. Han
presenterte dikt av Aasmund
Olavsson Vinje, med melodier
arrangert blant annet av Edvard Grieg og broren, Odd Nordstoga. Her måtte halling og
pols vike for det mer lågmælte
og noen ganger melankolske.
SPENNENDE: Aasmund Nordstoga hadde med seg Daniel Sanden-Varg (fele), Åsmund Reistad (gitar) og Helge Lilletvedt
(keyboard). Vinje fikk liv på Åkerfallet.
let i alt han skrev. Ivar Aasen det selvsagt å høre musikk av
brukte det i diktinga, men ikke Magnhild og Erik Almhjell når
i brevene sine.
vi er i Åkerfallet. Vi fikk høre
Magnhild synge «Å sommer
Leik
skjønn, velkommen inn» over
Gro Kjelleberg Solli på sang og høyttalerne. Etter Erik fikk vi
lyre, Alexey Kurbonov på key- blant annet høre slåtten Grøliboard og Kine Iselilja Gyldenskog på sang deltok sammen
med Nordmøre Spelmannslag.
– Vi er glade for å få spille så
lenge på konserten. Det er viktig for kulturlivet at lokale aktører får slippe til, sier Helge Husby.
Folkemusikken spiller en stadig viktigere rolle, og rekrutteringen av unge til spelmannslaget er økende. Ekstra artig er

læken og en halling fra Sunndal.

Unge
Veldig sjarmerende var også barneleikaringen i Straumsnes
Ungdomslag. De gav en oppvis-
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Spar kr

40.000,-!

Liggesete
Mål i cm 221*221*98
Sittesete
Mål i cm 221*221*98
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79.000,-

www.fasadeprodukter.no
FRODIG: Musikken til Nordmøre spelmannslag stod i stil
med naturen rundt.

ning i enkel dans mens det ble
sunget «...når du blir så gammel som ho bæssmor di, blir det
forseint med frieri...». Det var
et innslag publikum visste å
sette pris på. Det spirer og gror.

Fasadebadet SOMMERKAMPANJE!
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Stemning
Vinje var en mann som ikke alltid hadde det lett i livet. Det er
sår på sår som bryter ut hver
vår når løvet spretter, isen går
og gjøken høres i lia, fikk vi
høre fra Nordstoga. Han har
slik en nydelig stemme. Materialet ligger godt for ham, og han
har ingen problemer med å formidle de følelsene som ligger i
diktene til den store dikteren.
– De beste tekstene til Vinje
er evig aktuelle, både når det
gjelder kjærlighet og natur. Det
er språkdrakta som høres gammeldags ut, men temaene er
evig, forteller Aasmund Nordstoga.
Han kom med ny plate i år,
«Guten». Den er gitt ut sammen med Språkrådet. Vinje var
den første som brukte landsmå-
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