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FØLELSESLADET: DameEtagen med Siri Christensen i spissen, slo seg løs og ga en energisk og kraftfull konsertopplevelse på Mølla søndag.
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En etasje for seg selv
DameEtagen ga alt
under søndagens
konsert på Mølla.

Det skjer:
SANDSVÆR PENSJONISTFORENING Ruslegjengen
møter ved Kjennerudvannet
onsdag kl. 10.30.

SINGIT, Kongsberg Ten Sing
og DameEtagen inviterer til
støttekonsert for UNICEF i
Kongsberg kirke i kveld kl.
20.00.

Siri Christensen med ti sterke
damer i ryggen, skapte en uslåelig konsertkombinasjon for
godt over hundre publikummere.
Under søndagens konsert var
de innom sjangre som pop, soul,
jazz, blues og selvfølgelig gospel. Ingen toner ble sunget
halvhjertet, og hele kroppen
var med da damene ga det de
hadde.

Imponerte på Mølla
– synger i kirken i dag
Det oste av energi og den absolutte glede over å kunne bruke stemmen for det den er
verdt og å bare være til stede.
Innlevelsen og troverdigheten ble formidlet til det ytterste, og ingen nyanser i lydbilde
ble forspilt eller undervurdert.
Alt som kan kalles et musikalt
register skulle fram i lyset, og

damene sparte verken på krefter eller følelser.
DameEtagen bød på et variert
program. De skiftet fra de helt
enkle, nakne balladene, til de
mest intense gospelsangene
hvor Siri Christensen gir frysninger langt nedover ryggen
med hennes enorme kontroll og
tilstedeværelse.

DameEtagen er på mange måter en etasje for seg selv. De
greier å samle seg som et harmonisk, helhetlig kor, men samtidig blir hver av damenes individuelle, særegne stemmer
hørt.
Det er uten tvil med på å gjøre DameEtagen til noe som er
verdt å få med seg også fremover.
Allerede i kveld er de å oppleve i Kongsberg kirke under
UNICEF-konserten. Der vil de i
de stor grad by på gospelrepertoaret sitt.

Katinka M. Hustad

SANG- OG POESIKVELD på
Kongsberg bibliotek kl. 19.00.
Nye talenter fra Kongsberg.
FEIL OM JULEMØTE I mandagens avis sto det at Kongsberg pensjonistforening og
Kongsberg hørselslag skulle
ha felles julemøte i kveld. Det
stemmer ikke.

NORSK FOLKEHJELP har
medlemsmøte på Nymoensenteret kl. 18.00.
KVELDSÅPEN KIRKE med
bønn i dag i Flesberg kirke
kl. 20-21.

STORT REPERTOAR: Både Lisa Nilsson og Michael Jackson var artister som ble covret
av DameEtagen denne kvelden.

GA ALT: Det manglet ikke på innlevelse og tilstedeværelse med 11 damer fra
DameEtagen på scenen.

http://

Naturfilmere forener seg
På laagendalsposten.no
kan du registrere dine
arrangementer
direkte på nett
laagendalsposten.no

Norske naturfilmere har organisert seg og ønsker nå bedre
økonomiske kår og støttemuligheter.
Dette er en av de mest populære film- og TV-sjangrene,
men den mottar svært liten
støtte, fastslår nyvalgt leder i
Norsk
Naturfilmforening,

Arne Nævra, selv blant annet
godt kjent i NRK-sammenheng.
Foreningen ble stiftet i helgen
i Hokksund i Øvre Eiker, der
over 20 produsenter og fotografer var til stede.
Medlemmene i Norsk Naturfilmforening er nettopp dem

som står bak mange av de norske naturprogrammene du har
sett på TV – om elg og bjørn,
nasjonalparker og friluftsliv.
Nå vil de bygge faglige nettverk, etablere samarbeidsprosjekter og diskutere alt fra kamerateknikk til dramaturgi.
– Det er nok av oppgaver å ta

fatt på, sier Arne Nævra, og
trekker fram nettopp det å
bedre de økonomiske kårene
og de offentlige støttemulighetene til norsk naturfilmproduksjon. (©NTB)

