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«Per Ulv goes electric» med Rypdal

Barnejazzquiz utsatt

BODØ: Vårsesongens siste konsert i regi av Ad Lib Jazzklubb blir noe

BODØ: Barnejazz med innlagt quiz i regi

helt spesielt, ingen ringere enn Terje Rypdal og et supert ensemble i regi av Rikskonsertene presenterer « Per Ulv Goes Electric».
Det blir Terje Rypdal med eminent band, pluss utvalgte musikere
på elektrisk stryk. Musikken til denne turneen er nyskrevet av Terje
Rypdal selv. Bakgrunnen for musikken og tittelen er Terje Rypdals
fasinasjon for den komiske tegneseriefiguren «Per Ulv», den evig
optimistiske ørken-ulven som har ett mål i livet; å jakte på fugler
med stadig mer utspekulerte og bisarre metoder.

Liv Okkenhaug skulle ha vært tilbudet
fra Sinus’ lørdagskafeer og Bodø
Rhythm Group lørdag. Men slik blir det
ikke, arrangementet har dessverre måttet avlyses i denn omgang, på grunn av
sykdom. Sinus lover i en melding at barnejazzquiz-arrangementet vil bli avviklet til høsten i stedet.
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surstoff
Stiller ut i Låven. Hilde Eilertsen Sletvold med to av de 24 bildene hun har med seg til Låven i Bodø. Det
til høyre er inspirert av et fotografi av Kristian Fr. Figenschow.
Foto: Yngve Olsen Sæbbe, Nordlys

Torgeir Schjølbergs elev
Lys, nordnorsk
natur og Kristian Fr.
Figenshows blikk.
Det er blant de
tingene som inspirere Hilde Eilertsen
Sletvold.
Reidun Kjelling Nybø 91 10 55 11
rkn@an.no

BODØ: I går kveld åpnet Trom-

trofobiske thrillersekvenser som
absolutt engasjerer og gjør den severdig. Men alt i alt sliter filmen
der det virkelig gjelder, og som
anmelder frister det veldig å overbruke metaforer som surstoff-

mangel, hodet over vannet og lignende for å beskrive opplevelsen.
Hans-Marius Øverland

sø-kunstneren utstilling i Låven i Bodø. Hun stiller ut totalt
24 arbeider – alt er akvareller.
Ett av dem er inspirert av
plakaten til Hålogaland Teater
som reklamerer for stykket
«En folkefiende» – et fotografi
av Kristian Fr. Figenshow. Det
bildet har skuespilleren allerede sikret seg.

Første utstilling. Dette er
hennes første utstilling i Bodø,
men hun har tette bånd til
byen og maleren Torgeir
Schjølberg.
– Han har vært en viktig læremester og inspirator. Derfor
var det ekstra hyggelig at han
takket ja til å åpne utstillingen
min, sier Sletvold.
Og når utstillingen tas ned
14. mai er det nettopp Torgeir
Schjølberg som overtar lokalene til sine bilder.

Ser billig ut. De filmatiske opplevelsene står ikke i kø, mener vår anmelder om «Arthur 3 - og de to verdener».

Sykepleier. Hilde Eilertsen
Sletvold jobbet som barnesykepleier i 21 år før hun gjorde
kunsten til et levebrød på deltid. Det skjedde i 2008.
Siden da har hun hatt en
rekke separatutstillinger, den
første høsten 2008 i Tromsø.
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Asylrevyen
Sangkoret MIX
Halvdan Sivertsen
Bertnes Brass
Bodø Rhythm Group
Caroline Ailin
Bodø Sinfonietta
Pias Ballettstudio
Bodø Big Band
Bugge Wesseltoft
Peter Ferdinand Lein, flygel
Olaf Hals, Pensjonistrevyen
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