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Kulturansvarlig: 
Inger Elise J. Øklandkultur Hva rører seg i kulturlivet i vår region? Vet du om noe spennende som skjer eller skal skje? Tips oss om arrangementer, 

konserter, konkurranser eller personer som oppnår gode resultater eller gjør seg bemerket på andre måter. Vi er ute etter gode, 
kuriøse og spesielle historier. Vet du om noen?

Det var ikkje berre 
Sund trekkspelklubb 
som møtte fram for å 
høyre på trekkspel-
musikk på høgt nivå. 
Kafeen på Glesvær var 
fylt av eit entusiasisk 
publikum.  
GLESVÆR: Asbjørn Havnerås frå 
Sund trekkspelklubb opna kon-
serten med å ønske dei to virtuo-
sane Stian Aase og Lars Røyseng 
velkommen. I sin sjanger høyrer 
dei med blant dei ypperste både 
nasjonalt og internasjonalt, hevda 
han. Stian Aase er fjellsokning 
og imponerte frå han var ganske 
ung. No har han flytta til Oslo, 
og satsar for fullt på ein karriere 
som musikar. 

Havnerås er nysgjerrig på 
kvifor dei to unge musikarane 
har valt namnet Duo Jupiter. Det 
kan Aase gi eit klart og greitt 
svar på. 

– Det er fordi vi spelar på Jupi-
ter-trekkspel, forklarte han. 

Russisk trekkspel
Dette er eit trekkspel som kjem 
frå Russland, og det eigentlege 
namnet på instrumentet er ak-
kordion. 

Duo Jupiter er ikkje ukjent for 
publikum landet over. Grunnen 
er at dei deltok i Kjempesjansen 
på NRK, og dei fekk mykje re-
spons. 

– Grunnen til at vi no kan 
gi ut ein cd, er pengane vi fekk 
frå Kjempesjansen, så takk til 
alle som stemte på oss, sa Stian 
Aase.  

Programmet for kvelden var 
svært variert. Dei starta med eit 
nummer som dei har fått mykje 
respons på, både når dei opptrer 
på skular og under Kjempesjan-
sen: Russisk snøstorm.

– Vi brukar å be elevane fore-

Duo Jupiter møtte fansen

Duo Jupiter med Lars Røyseng og Stian Aase spela for eit begeistra publikum på Glesvær laurdag kveld. Foto: Elisabeth Netland

stille seg ein storm. Her kan vi 
berre be dykk huske korleis det 
var å gå frå parkeringsplassen og 
inn, sa Aase før ei drog i gang 
med dei fengande tonane. 

Før pausen serverte dei i tillegg 
deler frå Holbergsuiten av Grieg, 
argentinsk tango komponert av 
ein finne og ein finsk jenka. Ein 
rytme som i alle fall dei godt 
vaksne i salen hugsa igjen frå  sin 
ungdom då dansen reid ungdoms-
husa som ei mare.

Breidda og toppen
Medlemmene i Sund trekkspel-

klubb hadde funne sin eigen krok 
der dei hygga seg med mat og 
drikke i tillegg til yndlingsmu-
sikken sin. 

– Vi representerer breidda og 
dei representerer toppen, det er 
svært inspirerande for oss å høyre 
trekkspelmusikk på dette nivået, 
sa Kjell Kallestad og Asbjørn 
Havnerås. 

Dei er også svært nøgde med 
å ha ein plass som kafeen på 
Glesvær å invitere musikarar til, 
og særleg nøgde med at det kom 
så mykje folk. 

Blant publikum er ein annan 

som har imponert med trekks-
pelet sitt. Det er Simon Kalgraff. 
Men han har valt så slå seg til 
ro som hobbymusiker i Sund 
trekkspelklubb og satsar på eit 
levebrød som ingeniør. 

– Eg beundrar dei som tør å 
satse, men eg valde å hoppe av, 
seier Kalgraff. 

Medlemmene i Sund trekkspel-
klubb slår fast at Duo Jupiter for-
midlar trekkspelmusikk på ein 
heilt spesiell måte. 

– Dei er glimrande samspelte 
og får folk som trur dei hatar 
trekkspel, til å like det. 

Det verka ikkje som det var 
nokon trekkspelhatarar blant 
publikum i Glesvær kafe. Folk 
nytte musikken og kosa seg med 
alt kafeen hadde å by på.  
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– Dette skal vi gjere fleire gonger, 
sa Kari-Anne Landro til eit begeistra 
publikum då konserten med Sund brass 
og Skaga Heartbreakers nærma seg 
slutten.

 
SKOGSVÅG: Det er ikkje rart ho var oppglødd, 
for det var tydelegvis ein suksess å fram-
føre Vamp med band og orkester. Salen 
på Sund vidaregåande skule var stappfull. 
Bortsett frå dei minste, som nytta høvet til 
å boltre seg på god plass, såg det ut til at 
alle hadde ei fin musikkoppleving.  

Skaga Heartbreakers består av Roger 
Ekren, Erling Sangolt og Kjell Havnerås 
på gitar, Håvard Trellevik på bass og Bjarte 
Søvik på trommer. Dei har eit breitt reper-
toar, men søndag var det først og fremst 
Vamp som stod på programmet. Sund 
Brass og Skaga Heartbreakers delte tida 
seg imellom. Høgdepunktet var utan tvil 
Vamp sin mest kjende, Tir na noir. 

– Er det ikkje fint, spurte Sund Brass-

Brass og band var populært

dirigent Gjermund Sulen etter dei siste, 
fengande tonane døydde bort. 

Han fekk eit rungande ja til til svar. 
Roger Ekren i Skaga Heartbreakers er 

godt nøgd med kvelden. 
– Frammøtet var over all forventing, og 

vi synest vi greidde oss bra, seier han. 
– Med så mykje publikum var det kan-

skje eit overskot også. Kven er det som 
får det?

– Det har vi faktisk ikkje diskutert enno. 
Målet var å få dekka utgiftene. 

Han er viss på at suksessen skal gjen-
takast. Men då vil dei ha betre lydforhold 
og større sal. 

– Då skal vi vere i Sundhallen, slår 
han fast.
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Sund brass og Skaga Heartbreakers trekte fullt hus på Sund vidaregåande skule søndag kveld. 
Begge foto: Elisabeth Netland


