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G O D E  H I S T O R I E R .  Gunn Bente 
Solevåg hadde mykje korpshis-
torie å dele denne dagen, frå eit 
korps som har delteke i den lokale 
kulturen vår så lenge som 65 år.

Ekko starta opp som eit reint 
gute-korps, og det tok heile 20 
år før damene byrja. Dei to aller 
fyrste damene som starta var 
Eli Sulebust og Grete Sæhaug. 
Ekko vart Sula Kommune sin 
Kulturprisvinnar i 1998. Ekko har 
eit godt samarbeid med Solevåg 
musikkorps, og det er dei som 
arrangerer blant anna Glà dag 
kvart år på Indre Sula. Ekko har 
elleve æresmedlemmar, i dag vart 
det tolv når musikklaget Ekko 
gratulerte Jarle Lervåg med ein 
æresdiplom.

Dette er berre ein liten bit med 
fakta som er tatt ut av Ekko si 
lange historie. Under feiringa 
fekk vi høyre mykje meir, nokre 
av historiene som vart fortalt fekk 
salen til å trekkje på smilebandet; 
Ekko var på mange speleoppdrag 
og frå ein fotballkamp i 1965 mel-
lom Mauseidvåg og Aksla så les 
vi i avisreferatet dagen etter der 
sto det at det var Ekko som sto 
for det beste spelet, i kampen som 
endte 0-0.

I dag står det att to aktive 
korpsmedlemmar som har opp-
levd historia heilt frå starten. 
John og Helge Lervåg var sjølv-
sagt med på jubileums-feiringa, 
og vart gratulerte med blomster.

 

O P P -  O G  N E D T U R A R .  På jubi-
leumsfesten vart det spelt eit 
bredt spekter innan musikk, 
og sjølv med fl eire sjangrar og 
utfordrande tonar tok Ekko 
dette på strak arm. Det vart ei 
fi n feiring, og det var tydeleg at 
det låg engasjement og arbeid 
bak markeringa. Musikaren 
Harald Førde kjenner Ekko på 
både godt og vondt, då han har 
vore dirigenten der sidan 2011. 
Han har alltid vore veldig enga-
sjert i korpsmusikk og er også 
bl.a. veteran og æresmedlem i 
Langevåg musikkorps.

– Ekko er ein kjekk gjeng med 
lærevillige medlemmar. Eg har 
tenkt litt på å trappe ned enga-
sjementet no når eg er litt oppi 
åra, men trivst utruleg godt som 
dirigent. Saman med Ekko har 
eg opplevd både oppturar og 
nedturar, korpsmusikk er heilt 
fantastisk å halde på med. 

Kva med dagens konsert?
– Eg synest det gjekk greitt. 

Vi har øvd mykje, men dette er eit 
vanskeleg sto� , så det vart nokre 
minus her og der, men alt i alt 
syns eg at vi gjorde det bra.  

S I L J E  K R I S T I N  H A U G E N

Ekko feira med jubileums-konsert
I år er musikklaget Ekko heile 65 år. 
Dette måtte sjølvsagt feirast, og det 
gjorde dei på søndag med korpsmusikk, 
korpshistorie med bildeframvisning, 
heider – og æres-tildelingar.

Musikklaget Ekko 65 år


