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Suksess i avskjedens time
Koret Corona
holdt i helga fire
flotte «Barbeint»konserter i grisehuset på Rotnes
Bruk. Når noe
låter så bra er det
synd at koret og
dirigent Anders
Kjepperud
(til venstre
i bildet) har valgt
å gå hver sine
veier.
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Gjørmeløpere,
skoleaksjonister
og vaffelstekere
gjorde alt de
kunne for at
Nittedal skulle
vise mer giverglede. I fjorårets
TV-aksjon var
det bare 36
kommuner som
ga mindre. I år
klatret vi 50
plasser opp.
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Vi feirer med Palle Wagnberg og
mange flere afghanske toner!
 Underholdning  Lett servering
 Teppekurs Teppeauksjon.
Historiske minstepriser
på kvalitetstepper.
Velkommen til en magisk
teppeopplevelse!
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Solheimsveien 72, 1473 Lørenskog
Tlf. 930 07 744 - www.saeidstepper.no
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Splittes

på topp
HELT TOPP. Blandakoret Corona leverte etter alle kunstens regler under konserten «Barbeint» i grisehuset på Rotnes Bruk i helga.
Nå takker dirigent og kunstnerisk leder Anders Kjepperud for seg.

Akkurat når Corona kanskje leverer noe av den beste
musikalske underholdningen Nittedal har å by på, så
splittes kor og dirigent. Tragisk spør du oss.
Av Knut Ingar Hjertaas
67 07 35 18
knut@varingen.no

Blandakoret ble stiftet i 2004
og hadde sin første konsert i
«grisehuset» på Rotnes Bruk i
2005. Koret holder én stor konsert i året. I helga som var inntok de igjen grisehuset, og
underholdt dalens befolkning
med fire forestillinger.
– Vi synes dette er utrolig trivelig. Vi ønsker å gi innbyggerne gode tilbud, og her passer
både det lokale korets arrangement og vårt lokale veldig godt
sammen. Man kan ikke være
annet enn fornøyd, sier bestyrerinne Margret Lie Wessel ved
Rotnes Bruk.

Som hånd i hanske
Og de hvitkalkede murveggene
i det buede grisehuset var per-

fekt for Coronas «Barbeint»konsert. Koret gikk tilbake til
røttene og leverte en ren a cappella-konsert, det vil si uten akkompagnement av instrumenter. Bortsett fra noen solistmikrofoner benyttet de kormikrofoner, noe som fanger lyden fra
større områder. Utover dette
var det ingen tekniske finesser,
bare stemmeprakt som fylte
rommet med vakker sang.
Koret består ikke bare av
dyktige sangere, men de er
også flinke til å plukke repertoar og underholde. 24 av korets
30 medlemmer var til stede
under lørdagens siste konsert.
Disse sto i hovedsak rolig i enden av det avlange lokalet og
sang, men likevel var underholdningsverdien så stor at de
to ganger 45 minuttene konserten varte, virket så altfor korte.

Variert program
Corona låter godt og hadde funnet de riktige volumknappene
under konserten. Hele koret
tråkket til på fellesnumrene,
mens det dempet lyden og lot
solistene slippe til der det var
behov og ønskelig.
Sangene «Bruremarsj fra
Rossfjordstraumen» med solist
Kristine Bolstad, «Sittin´ on
the Dock of the bay» med Gunnar Høie, «I can see you clearly
now» med Jon Nørstebøen,
«Kiss from a rose» med Ådne
Sekkelsten, «And so it goes»
med Sigbjørn Høidalen, «Den
du veit» med Grethe Løkken og
Anitha Blomseth og «True Colors» med Cicci Jøssund Karlsen viste at Nittedal ikke bare
har et flott kor, men også strålende solister.

Mye vil ha mer
Koret viste også stor variasjon
med stykkene «Oops! I did it
again», «Fix you», «Freedom
No4», «Because», «O bone

Jesu», «In my room», «God be in
my head», «Fragile», «Stairway
to heaven» og «Chili Con Carne».
Programmet var variert og
favorittene like mange som det
var folk i salen. Publikum fikk
velge ekstranummer, og noen
var raskt ute og ropte «Fix
you».
Coldplay-låta er bra og framførelsen upåklagelig. Undertegnede kunne likevel tenke
seg å se og høre sangen «Oops! I
did it again» av Martin/Rami.
Sangen ble kanskje gjort kjent
og populær av Britney Spears,
men for undertegnede er den
herved blitt udødeliggjort av
bass og tenorrekka til Corona.
Bare menn som synger denne, mens de har ansiktsuttrykk
som noen som har kommet for
sent hjem fra bytur eller firmafest, er rett og slett ubetalelig.

Skiller lag
Grisehuset har skjenkebevilling. Da er det uforståelig at
Nittedals befolkning ikke kjen-

STEMNING. A cappella-konserten med Co

VAKKERT. Ådne Sekkelsten
imponerte som artisten Seal og
med sangen «Kiss from a rose».
ner sin besøkelsestid en lørdag
aften og klarer å fylle salen. I
løpet av de fire forestillingene
var vel 350 av 400 billetter
solgt.
Dette var også siste anledning til å se koret bli ledet av
dirigent og kunstnerisk leder
Anders Kjepperud.
– Det er selvfølgelig trist å
skulle forlate noe man har job-
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Corona i det gamle grisehuset på Rotnes Bruk var en flott opplevelse. Kor og lokaler sto i denne sammenheng flott til hverandre.

bet med i tre og et halvt år.
Samtidig er det noe som heter
at alt har sin tid. Jeg føler at
jeg har fått gjennomført det jeg
mente kunne gjøres, og nå er
det kanskje best å la andre
overta, sier Kjepperud.
Han har andre prosjekter på
gang, men ikke noe er fastlagt.
Han ønsker derfor ikke å si noe
om dette nå.

Strålende fornøyd
Korets leder Jon Nørstebøen er
opprømt etter årets konsert.
– Kjempefornøyd. Det klang
bra og vi er samstemte. Lokalet
passet også perfekt til dette formatet. Jeg tror både vi og publikum kan si oss fornøyde med
dette, sier Nørstebøen.
Han ser ikke noen dramatikk i at Kjepperud forlater koret.
– Det var ikke ukjent for oss,
så vi har startet prosessen med
å se etter ny dirigent. Men vi
har ikke noe håndfast ennå,
sier han.
Corona har også et samar-

Corona
• Blandakor med 30
medlemmer.
• Dirigent Anders
Kjepperud.
• Konsert i grisehuset på
Rotnes Bruk.
• Fire forestillinger 22. og
23. oktober.
• Totalt 350 tilhørere.
beidsprosjekt på gang med koret Caldera om en felles konsert på vårparten. Fram til da
vil Calderas dirigent AnneBritt Henriksen bistå Corona.
– Med en så skikkelig dirigent til å hjelpe oss føler jeg vi
er i trygge hender. Det gir oss
noe tid til å finne ny dirigent til
oss selv, sier Nørstebøen.
Uansett hvem det blir, skal
personen vite at vedkommende
har press på seg. Årets konsert
har skapt forventninger hos
publikum.

URETTFERDIG. I en konsert spekket med høydepunkt er det kanskje urettferdig å trekke fram et
nummer, men å se og høre disse gutta synge «Oops! I did it again» var ubetalelig.

