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Finsk super-reserve
Evenes:

Den finske supergruppa Ángelit er
den seneste gaven til
festivalpublikummet
på Márkomeannu.
Márkomeannu
Tom Inge Andersen
tia@ht.no - 476 09 931

ruppa er hentet som erstatter for Per Tor Turi,
som har måttet avlyse sin
konsert på den markesamiske
kulturfestivalen på grunn av
sykdom.
Márkomeannu, som starter i
morgen, har dermed fått et tilskudd til stjernehimmelen som
ikke har kommet med på festivalplakaten.
Supergruppa Ángelit, med
Länsman-søstrene Ursula og
Tuuni i spissen, spiller på festi-

G

valens hovedscene på Gállogieddi i Evenes lørdag.
– Det er veldig trist at Per Tor
Turi har blitt syk, og vi er selvsagt lei oss for at vi ikke får høre
han på Márkomeannu. Men når
det er sagt, er vi selvsagt ekstremt fornøyde med å ha sikret
oss et band av Ángelits kaliber i
hans sted. En bedre reserve
kunne vi ikke drømme om, sier
en meget fornøyd festivalleder
Beatrice Fløystad.
Det er tredje gang Ángelit
spiller på Márkomeannu. Gruppa har tidligere spilt på festivalen i 2002 og 2006.
Les mer om Márkomeannu i
morgendagens avis.

TIL MÁRKOMEANNU:
Ángelit med Länsmansøstrene Ursula og Tuuni i spissen spiller på
festivalen lørdag kveld.

Hilde Eilertsen Sletvold
fra Harstad viser fram
sine akvareller under den
store Galleria kunstfestival i Mosjøen denne uka.
Per Vikan

Hilde Eilertsen Sletvold har røtter i Harstad men bor og arbeider i Tromsø.
– Veldig spennende og litt
nifst fordi det er første gangen,
sier hun.
Galleria kunstfestival arrangeres for tredje gang i Mosjøen.
Over 50 kunstnere stiller ut bilder og annen kunst på 34 steder.
Hilde Eilertsen Sletvold har
fått strålende kritikker for sine

bilder, og hun er spesielt glad
for at kjente kunstnere som Torgeir Schjølberg og Peder Mauseth likte bildene hennes.
– Hun har masse å bygge på
og kommer til å utvikle seg mye
framover, sa Torgeir Schjølberg
etter å ha vært på brygga der
Hilde stiller ut sammen med fire
andre kunstnere.
Hilde var også med på workshop sist helg sammen med 25
akvarellister fra Norge og Sverige.
– Det er inspirerende å male
sammen med andre, og jeg fikk
også direkte tilbakemeldinger
som er gode å ta med seg, sier
hun.
Etter fire dager av Galleria
har Hilde også fått solgt flere av
sine bilder.
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Mosjøen:
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Debuterer som
akvarellmaler

AKVARELLKUNSTNERE: – Veldig spennende, og litt nifst, med debututstilling, sier Hilde Eilertsen Sletvold. Her sammen med
akvarellkunstner Torgeir Schjølberg på brygga der hun stiller ut.

Publikumsrekord
Lofoten Internasjonale
Kammermusikkfest satte
i år publikumsrekord med
tett på 4.000 besøkende.
– Tilbakemeldingene fra publikum og media etter årets konserter er entydig positive. Og siden tallene for billettsalget nå
stort sett er opptalt, ser det ut til
at vi også i år setter ny rekord for
billettsalget, heter det i et presseskriv fra festivalledelsen.
– I fjor ble det solgt billetter
for 590.000, mens det i år ser ut

til å havne på cirka 665.000,
hvilket er en økning på 15 prosent. Dette til tross for at vi i
2008 hadde fire konserter færre
i hovedprogrammet enn i 2007,
og at vi i 2007 hadde 6 foredrag
og 14 konserter innen Arena
UNG som i år ble utelatt på
grunn av anstrengt økonomi,
står det og lese videre
– I 2007 hadde vi totalt 3.870
publikummere i hovedprogrammet, noe som gir et snitt på
175 per konsert. I 2008 har vi
hatt 3.985, noe som gir et snitt
på 234, en økning på over 30
prosent.

Kung Fu Panda

HUSK SOMMERKINO

Tirsdag 17.00. Sal 1. 7 år. 65,-.

Lørdag 14.30 og 15.00

Legenden om Narnia
Tirsdag 17.30. Sal 2. 11 år. 90,-.

Mamma Mia

Mamma Mia

Tirsdag 19.00.
Sal 1. Alle. 85,-.

Tirsdag 19.00. Sal 1. Alle. 85,-.

Sex & The City
Tirsdag 20.30. Sal 2. 11 år. 85,-.

Handcock
Tirsdag 21.15. Sal 1. 15 år. 85,-.

Kjøp billetter hele døgnet på

www.harstad-kino.no
Telefonbestilling: 77 00 16 00
1630–2100 / Lør. 1400–2100

