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Ny storkonsert er på gang
i Sunndal, med Trond-
heimsolistene og Mambo
Companeros.

– Konsertpublikummet kan glede
seg. Vi har en ny storkonsert på
gang 3. mai, med Trondheimso-
listene og Mambo Companeros,
sier kultursjef i Sunndal
kommune, Ole Magne Ansnes.
– Dette er et spennende samspill
med musikere fra øverste hylle,
med et repertoar som vil sette
Hovshall i fyr. Vi har hatt begge
ensemblene på besøk tidligere,
men aldri sammen på scenene.
Dette gleder vi oss veldig til, og
billettene vil bli lagt ut for salg
nå før påske.
Det har vært gode tider for
kulturen i Sunndal:
– Dette vil avrunde en strålende
konsertvinter/vår på Sunndal
kulturhus, der vi har hatt veldig
bra besøk på konsertene våre. Per
i dag – så vidt inn i påskeuken –
har vi kun 11 billetter igjen til
Kvitnes/Scott-konserten 7. april.
Det betyr i realiteten at det er
utsolgt. En liknende etterspørsel
er det lenge siden vi har opplevd.
Derfor er vi allerede i gang med å
sette sammen et høstprogram
som skal bli minst like bra som
vår-/vinterprogrammet, sier
Ansnes.

Mambo Compañeros fyller
20 år og har i den forbin-
delse vært i studio og spilt
inn ny plate. Denne gangen har

de med det kritikerroste strykeen-
semblet “Trondheimsolistene”
som gjester både på plate og på
turne. Og det er ingen hvilken
som helst jubilant. Bandet er blitt
en bauta i Trondheims og norsk
musikkliv. De har gjort over 500
jobber og besøkt de fleste store
festivaler, som Molde internasjo-
nale jazzfestival, Maijazz,
Nattjazz, Storsjøyran, Festspillene
i Nord-Norge, Olavsfestdagene i

Trondheim for å nevne noen, og
de har gitt ut 2 Cd-er tidligere.
“Viva Salsa” i 2004 og “Nuestra
Manera” i 2011. Mambo
Compañeros består av: Alexander
Fernandez-sang, Luison Medina-
congas og sang, Bjørnar Søreng-
timbales, Magnus
Forsberg-trommer, Kjetil
Sandnes-bass, Morten Huuse-
piano, Kåre Kolve-saksofon og
fløyte og Morten Schrøder-

trompet. De er alle etablerte
frilansmusikere og har bl.a. spilt
med Mezzoforte, Dance With A
Stranger, Åge og Sambandet,
Trondheim Jazzorkester, Lava,
Aria Saionnma. I anledning
jubileet har orkesteret valgt å se
tilbake til de første store latin-
hitene som ble laget på 1940- og
50 tallet. Vi snakker om gigant-
hits fra artister som Dean Martin,
Perry Como, Caterina Valente,

Nat King Cole for å nevne noen.
Og låter som ”Cuando Cuando,
Arrivedeci Roma, La Paloma og
Mambo Italiano vil bli spilt inn i
nye og moderne arrangement,
heter det i presseskrivet.
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Storkonsert med Mambo

Mambo: Mambo Companeros fyller 20 år og har spilt inn ny plate. (foto: privat)

Solid: Trondheimsolistene kommer til Sunndal. (foto: privat)

Lørdag lanseres romanen «Duften av
blodappelsiner» på Notabene
bokhandel i Surnadal.

Forfatter er Aud Kirsti Bø, oppvokst i
Surnadal men bor nå i Trondheim. Hun har
tidligere utgitt to fagbøker, men denne er
hennes første skjønnlitterære. Forfatteren
sier om boken:
«En koffert med flere hundre gamle brev
vekket interessen min, og danner bakgrunnen for denne boken.
Brevene er skrevet i perioden 1936 – 1982 og kommer fra Kina,
Alaska, California, Brasil og New York. Mens jeg pløyde meg
gjennom de tynnslitte brevarkene dukket en spennende og til
dels dramatisk historie opp; om livet til en eventyrlysten,
idealistisk og dypt religiøs kvinne, i balanse mellom styrk og
sårbarhet.» Boken skildrer livet til Elise Hammervoll som drar
til Nord- Kina som sykepleier og misjonær. Året er 1936 og
landet er truet av krig. Etter en tid blir landsdelen okkupert, og
senere blir hun internert under japansk fangenskap. I krigens
skygge utøver hun sin tjeneste, knytter sterke vennskapsbånd
og opplever lidenskapelig kjærlighet. Hun tar også noen valg
som strir imot misjonens moralske normer. Det får alvorlige
konsekvenser for livet hennes videre. Årene etter oppholdet i
Kina blir det en rastløs vandring rundt i verden på jakt etter
mening og tilhørighet, og i en stadig søken etter nye eventyr.
Hun er en motsetningsfull kvinne, som i stor grad styres av
følelser og impulser, mer enn fornuft og strategi. Etter en kort,
dramatisk misjonsperiode i Brasil drar hun til barndomsbygda
med en følelse av å ha mislyktes som menneske og misjonær.
Der venter nok en overraskelse.

«Duften av blodappelsiner»


