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MED PÅ LAGET: Vigdis og Per Eilif Sandberg ved Hoel gård er med som ar-
rangørsted under Lutefiskfestivalen til høsten.  FOTO: LUTEFISKFESTIVaLEn

Når lutefisken kommer på bordet 
og feires med egen festival i okto-
ber, er Hoel gård med på laget. 

RINGSAKER■■

Anne Ekornholmen
901 29 858 / ako@h-a.no

– Vi synes det er stas å få med 
Hoel gård som et av spisestedene 
under Lutefiskfestivalen, sier 
Oddvar Hemsøe. De har hele ti-
den lagt vekt på å vokse langsomt 
og å gjøre det i naturlig geografisk 
omkrets. 

– Det er viktig å få med Ringsa-
ker også, sier han, i tillegg til Pep-
perkværna, Victoriahaven, Ha-
marstua og Stallgården/Big Horn, 
som var med i fjor. 

– Hoel er kjent for godt vert-
skap og starter pent med å serve-
re det store lutefiskmiddagen kun 
lørdag i festivaluka, forteller 
Hemsøe. Tidspunktet de matglade 
skal huke av i kalenderen er siste 
uka i oktober, med første helg i 
november. – Nytt i år er at ikke 
bare enkeltpersoner kan bestille 
bord, men bedrifter kan få luk-
kede selskaper, sier Hemsøe. 

Hoel med på festival

SviNGEr: anne Linnea Rømo, Torbjørn dahl og resten av Brøttum Brass skapte magiske øyeblikk i Hamar domkirke sammen med damenes aften. FOTO: UnnI KRISTIanSEn

Mektig messingblås 
og skimrende sølvs-
truper trollbandt 
publikum med vak-
ker musikk i Hamar 
domkirke søndag 
kveld.

ANMElDt■■

unni Kristiansen
 412 45 680/ red@h-a.no

Når et av Hedmarks beste brass-
band og et av våre beste sangkor 

slår seg sammen og byr på kon-
sert stiller vi med store forvent-
ninger. Vi ble ikke skuffet denne 
gangen, heller. 

BEGEiSTrET
Brøttum Brass åpnet konserten 
med en kongelig finale fra Hän-
dels «The Royal Water Music». 
Det ble urframført for kong Ge-
orge I i 1717 på en lystbåt på Them-
sen, og det sies at kongen var så 
begeistret for musikken at orkes-
teret måtte spille det tre ganger. Vi 
lot oss også begeistre da Brøttum 
Brass framførte suiten i Hamar 
domkirke.

DYKTiGE SOLiSTEr
Anne Linnea Rømo og Torbjørn 
Dahl høstet velfortjent applaus for 
nydelig solo på euphonium fra 
den franske operaen «Perlefis-
kerne», «Deep inside the sacred 
temple». 

Anne Linnea er en av fire mu-
sikere med etternavnet Rømo 
som spiller i Brøttum Brass, og 
både hun og foreldrene Svein 
Rømo og Marie Julie Homb Rømo 
var blant kveldens solister. 

Brøttum Brass bød på både ny 
og gammel musikk. Fra nyere tid 
hadde de valgt ut tema fra 
«Schindlers liste» og «Getsema-

ne» fra rockeoperaen «Jesus 
Christ Superstar». 

HØYT NivÅ
Da Damenes Aften inntok kirke-
rommet med sang, var det så man 
knapt våget å puste. Dette var 
korsang på høyt nivå, krevende 
musikk framført så sart, så vak-
kert – direkte magisk. «Miserere» 
av den baskiske komponisten Eva 
Ugalde, tilegnet alle krigers ofre, 
ble framført med en glød og sår-
het som understreket budska-
pet. 

Etter tre sarte, men intense, 
nummer lot vi oss underholde av 
litt filmmusikk. 

«Eatnemen Vueli», en nydelig 
sørsamisk versjon av «Deilig er 
jorden», var hentet fra Disney-
filmen «Frost». Utrolig stem-
ningsfullt og vakkert framført av 
sølvstrupene. 

Koret hentet fra solister fra egne 
rekker, og Damenes Aften med 
solistene Marianne og Helle bød 
på litt høststemning i «Autumn 
Leaves» denne vakre vårkvel-
den.

Etter en dundrende applaus fra 
et begeistret publikum, fikk vi 
endelig høre korps og kor 
sammen, der de ga sitt publikum 
en musikalsk gælisk velsignelse 
med på hjemvegen.

SølvStRupER oG MESSING: FELLES KONSERT MED BRØTTUM BRASS OG DAMENES AFTEN 

Magisk stemning

Brøttum Brass: ■■
Dirigent: Torbjørn Lunde■■
Solister: Anne Linnea Rømo ■■

(euphonium), Torbjørn Dahl 
(euphonium), Marie Joulie 
Homb Rømo (althorn), Svein 
Rømo (esskornett), Ole Jørgen 
Lunde (althorn) 

Damenes Aften■■
Dirigent: Erland Dalen■■
Solister: Helle og Marianne ■■

Konferansier: Siri Sunde■■

Medvirkende

FAKtA


