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SJEFEN SJØL: Gjertrud Økland dirigerer med et smil. Bak henne Ernest Bangó, til høyre Tom Karlsrud, trekkspill og Georg Reiss, klarinett.
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Sprelsk og smektende
Det var varmblodig
stemning i Peer Gyntsalen i går kveld.
Gjertruds sigøynerorkester spilte opp.
SKIEN De stiller mannsterke på
scenen og låter som en sigøynersk storm når de trår til. Fort
og heseblesende, med fingerferdigheter som enhver sjonglør
måtte misunne dem.
Men i neste øyeblikk låter de
smektende og innsmigrende,
så tilhørerne sjarmeres i senk.
Med to ungarere, fem nordmenn og musikk fra Russland,
Ungarn og Romania utgjør de
en feiende frisk flernasjonal
gjeng som presenterer musikken sin med masse humør, samtidig som de tar oppgaven særdeles alvorlig.
Ubestridt sjef for ensemblet
er Gjertrud Økland, som sving-

KONFERANSIER: Trond Villa spiller bratsj i orkesteret, og prater hyggelig med publikum mellom låtene.
er fiolinbuen og dirigerer troppene med smilende sikkerhet.
De to ungarske innslagene er
Ernest Bangó på det egenartete
strengeinstrumentet
cimba-

lom, samt for anledningen Ernö Kallai Kiss, internasjonalt
kjent fiolinist.
Publikum i Ibsenhuset koste
seg!

Dunderbeist inntar Rockeklubben igjen
Helge Ottesen
helge.ottesen@varden.no

PORSGRUNN Lørdag 31. mars
spiller Dunderbeist på Sort &
Blå Scene i Porsgrunn. I regi av
Rockeklubben i Porsgrunn.
– De gleder seg veldig til Porsgrunn. Det pleier alltid å dukke
opp mye folk, og noen kler seg
også opp som Dunderbeist gjør,
forteller representanten for
Killerpromo. Dunderbeist har
med seg Djerv som support.
Dunderbeist har i den siste tiden mottatt flotte tilbakemel-

dinger for deres siste plate,
«Black Arts & Crooked Tails»,
som ble sluppet i februar. Både
terningkast 5 og 6.
Verdens største metalblad,
«Kerrang!» kom ens ærend til
Norge for å lage en større reportasje på bandet.
Med medlemmer fra blant andre Stonegard, fire utgivelser
på like mange år, og godt over
hundre konserter på norske
klubber og festivaler, har Dunderbeist opparbeidet seg et
godt rykte som liveband. Hed-

marksbandet befinner seg metal/stoner rock-båsen.
Djerv er bandet til tidligere
Animal Alpha vokalist Agnete
Kjølsrud. Trioen er i rock, metal og black metal-båsen.

DUNDERBEIST: Til Porsgrunn lørdag 31. mars.

OVERDØVER BØNDENE: Georg Reiss spiller tárogató, en tradisjonell
treblåser som visstnok kan overdøve hundre dansende bønder ...
Gjertruds sigøynerorkester
Ibsenhuset, Skien
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