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Korsong og musikk vil
lyda mellom gamle
naustveggar på laurdag. 

– Me gler oss veldig til det
som skal skje. Det skal bli
kjekt å syngja for publikum
igjen. Me håpar at mange
kjem for å ha det kjekt saman
med oss, seier Ståle Skjetne,
leiar for det folkelege blanda-
koret Bømlo Kormix.

Skjetne lovar ein variert
musikalsk meny for kvelden,
på Kanalmix-arrangementet.

– Song og musikk som nok
mange vil nikka attkjennande
til. Mellom anna gamle poplå-
tar som «Hit the Road Jack»,

rock og viser. Blanda drops,
med andre ord. Me satsar på
stor allsongfaktor. Her er det
berre å finpussa stemmebanda.

– Er det berre koret som
opptrer?

– Nei, me har med oss fleire
inviterte gjester på scenen. Vår
dirigent for kvelden, Thomas
Økland vil saman med kjæras-
ten sin, Freja Eriksen, ha ei
eiga avdeling. Det gler me oss
veldig til. Dei er to svært dyk-
tige og skulerte songarar. Trur
det blir eit lite høgdepunkt.
«Smålåten», stiller også, ei
gruppe med medlemer frå
koret vårt. Innimellom blir det
både åresal og allsang. Til sist
spelar Rey Larsen opp til dans,

så denne kvelden blir det noko
for ein kvar smak. Triveleg,
rett og slett, trur me, meiner
Skjetne.

Kjær hobby
Denne helga er det tredje som-
maren på rad Bømlo Kormix
inviterer til Kanalmix ved
Kulleseidkanalen Gjestehamn
i Melkevik.

– Me har berre gode minne
frå dei to føregåande åra.
Publikum har kost seg, og no
vonar me å gjenta suksessen.
Me er ein god gjeng på 20
koristar som har det svært
kjekt ilag, og det håpar me
også smittar over på dei me
opptrer for. I tillegg er dette eit

arrangement som er viktig for
koret, for det skaffar oss inn-
tekter slik at me held oss i
gang med det som for oss er
ein kjær hobby, fortel Skjetne.

NILS-TORE SELE

nils.tore@sunnhordland.no

Korsong ved kanalen

– Me er ein fin gjeng i koret, og
håpar mange finn vegen laurdag

kveld for å ha det kjekt i lag med
oss, smiler Ståle Skjetne 

i Bømlo Kormix.

Vestlandsk familiekunst BIBLIOTEK: – Lån mykje før
helga, oppmodar Stord folke-
bibliotek.

Hovudbiblioteket i Kultur-
huset vert nemleg stengt for
hovudrydding i neste veke.
Bibliotekfilialen på Litlabø
vert og stengt i skuleferien.

No bør du
låna mykje

FRIVILLIGE ORGANISASJONAR:
Regjeringa vil gje frivillige
organisasjonar kompensasjon
for moms ved varekjøp. Det
melde dei på ein pressekonfe-
ranse tysdag. Det gjev ei fem-
dobling av dei statlege utbe-
talingane til organisasjonane.
I dag får frivillige organisasjo-
nar momskompensasjon på
kjøp av tenester. Frå årsskiftet
vil dette også gjelda varer.

Det betyr mellom anna at
alle lag, frå idrettlsag til korps
vil få refundert momsen på alt
frå fotballar og drakter til
instrument, notar og unifor-
mer. 

– Ein stor siger for frivillig-
Noreg, seier generalsekretær i
Norges Musikkorps Forbund,
Geir Moen. 

– Femdoblar
momskom-
pensasjonen

KONSERT: Laurdag er Ingvald
Alvseike tilbake på saloon-
scenen i Etne. 

– Han spelar alt frå eit vari-
ert og nøye handplukka reper-
toar frå 50-talet og fram til i
dag. Her finn du gamle og
nyare slagerar, klassikarar og
allsongar. Han tilpassar seg
etter publikum og arrange-
ment, og har med sin folkele-
ge stil funne sin plass blant
publikum i Old River Saloon.
Han spelar gitar, syng, og sat-
sar på musikalsk kvalitet. Han
har brei musikalsk bakgrunn,
og har fartstid som musikar i
grupper som Hårek og A.B.B.,
heiter det i ei pressemelding.

Folkeleg 
i saloonen

TEATER: Helge Jordal si Terje
Vigen-framsyning i Vangssago
i Rosendal laurdag er snart
utseld, melder arrangøren,
Interesselaget for Vangssago.
Dei trur ikkje det vert billettar
att til sal i døra, og oppmodar
interesserte om å sikra seg bil-
lett snarast. 

– Den siste vêrprognosen
for laurdag ettermiddag /kveld
er slett ikkje verst, og slår
prognosen til vil sola titta fram
når Helge Jordal entrar utan-
dørsscena ved Vangssago,
heiter det i ei pressemelding.

Helge Jordal er inne i ei
svært travel veke. Utanom
Terje Vigen-framsyninga i
Rosendal laurdag kveld, skal
han på scena på Gamle Ber-
gen Museum heile fem gong-
er med familieframsyninga
«Kven har tatt min venstre
sko?». Denne framsyninga
hadde premiere tysdag kveld,
og fekk gode kritikkar.

Snart utseld

13Sunnhordland 
torsdag 18. juni 2009

Inga S. Søreide (26) frå

Stord og Sigmund Skard

(56) frå Sveio feirar

landets høgaste kunst-

utdanning med fleire

utstillingar i Oslo.

Den siste tida har besøkjande til
Stenersenmuseet i Oslo vorte
møtt av to gåtefulle voksfigurar
i full kroppsstorleik. 

I etasjen under ruvar 98 år
gamle Hans Skard som ein høv-
ding over heile den eine veg-
gen. Kunstnarane bak verka er
Inga S. Søreide frå Ådland på
Stord og Sigmund Skard frå
Valevåg i Sveio. Dei avsluttar i
desse dagar masterutdanninga
ved Kunstakademiet i Oslo, og
skal snart vidare til utlandet. 

Travle kunstnarar
– Etter denne utstillinga skal
både Sigmund og eg stilla ut i

Kunstnerforbundet i sommar,
kan Søreide fortelja. 

Dei er òg valde ut til å repre-
sentera Noreg på Örebro Open
Art Festival i august, saman
med kunstnarar frå heile verda.
Deretter er Skard invitert til
performancefestival i Portugal.

– Og eg skal arbeida med
nokre kollegaer i London, men
det er mest for moro, smiler
kunstnaren frå Valevåg.

Søreide har hausten full med
utstillingar i Rælingen Kunst-
forening og på Verftet i Bergen.

– Eg er òg i forhandlingar om
eit spennande, nytt prosjekt,
seier ho løyndomsfullt, og vil
ikkje røpa meir.

To generasjonar
– Kunsten både her heime og
ute i verda vender no attende til
grunnleggjande kjensler og ver-
diar som folk kan kjenna seg
igjen i, meiner Stord-kunstna-
ren.

Hennar skulptur «Me and
me» syner to kvinnekroppar i
voks som ligg bortvende frå
kvarandre.

Ho nyttar ofte familiemed-
lemmer i arbeida, og her har ho
støypt av litlesystera sin kropp
og sitt eige ansikt. Også for

Skard er familien viktig. Han
syner dei to filmane «Frå tid til
anna» og «Hol i klede» paral-
lelt, og i den første har han fått
hjelp av far sin, Hans Skard.

– Far er trass i sine nær 100
år stadig på farten, og opptred-
de seinast for ei veke sidan
utandørs på ein prestegard i
Førde, fortel Sigmund Skard
stolt.

I filmen les faren diktet
«Bondestudenten» av Knut
Øygard, ei forteljing om fattig-
dom og svelt. 

– Finanskrisa og andre ting i
tida gjer oss mottakelege for
kunst med meining, sjølv om
dei færraste i vår del av verda
treng å svelta, seier Skard.

Kunstkollektiv 
i Valevåg?
Inga flytta frå Stord til Bergen
som 18-åring, og har absolutt
tenkt seg attende.

– Om det ikkje blir Stord i
første omgang, så i alle fall
Vestlandet, lovar ho, og ser
fram til ein liten ferie heime i
sommar.

Skard held seg allereie meir
til heimstaden, og bur og arbei-
der lange periodar i Valevåg når
han ikkje er på farten rundt i
kunstverda. Her har han barn-
domsheimen, kor faren også
har levd det meste av livet.

– Eg har planar om å gjera
huset om til ein open arbeids-
plass og invitera andre kunstna-
rar til å bu og arbeida der, fortel
han.

– Då vil eg komma og besø-
kja deg, svarer Søreide entusi-
astisk.

Trass i ein aldersskilnad på
30 år meiner dei to kunstnarane
dei har mykje felles.

– Men kanskje må det vest-
landske lynnet ta skulda for det,
ler dei.

ROBERT SØRENSEN

i hovudstaden

Kunstnarane Sigmund Skard og
Inga S. Søreide arbeider like gjer-
ne i hovudstaden som i utlandet.
– Men Vestlandet er alltid med
oss, seier dei. Skard vil gjera 
barndomsheimen i Sveio til 
kunstnarsenter.

Inga S Søreide har
jobba med voks
dei fem siste åra,
og ho både støy-
per og modellerer.
– Dette er det før-
ste arbeidet eg har
gjort som handlar
direkte om meg
sjølv, seier ho.

På vippen: Denne
stokken må ha

ein halv desiliter
vatn kvar dag for
å ikkje velta. Sig-

mund fekk han
av Kongen sin

gartnar.

Kontorkollektivet Holberg Studio held 
til i eit hus med sjel i Øvre Borggata på 
Leirvik. Holberg Studio består for tida av 
tre sjølvstendige foretak. Eideidé, Arcado 
og Noa Design. Me er eit triveleg kollektiv 
der erfaringar og idear vert delt i eit 
uformelt og sosialt miljø.

Ledig plass i kontorkollektiv
Me har no ledig frå 10 til 50 kvm nyoppussa moderne lokaler i
Holberg Studio. De eller du har drive som sjølvstendig nærings-
drivande ei tid og ynskjer å vere ein del av eit uforpliktande og
inspirerande “bufelleskap”.

Kontakt:
Kristin Smith Eide kse@arcado.no
mob: 41 33 99 80 eller stikk innom
Holberg Studio i Borggata 27,
for å avtale eit møte.

okal på
gateplan og i underetasje.

Høve for parkering på 
eigedomen.

Finanskrisa og

andre ting i tida

gjer oss mot-

takelege for kunst

med meining

Sigmund Skard


