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Det var lite som gav julestemning ute, men 

inne var det koseleg pynta til jul. Levande 

lys, juletre, gløgg og peparkaker møtte oss då 

vi steig inn i Indre Sula kyrkje og Ekko sin 

julenattiné. 

S T E M N I N G .   Oppfordringa frå 
programleiaren, Toril Solevåg, 
var å lene seg godt tilbake og vere 
i julemusikken. Kva var vel jula 
utan julemusikk, spurte ho – og 
for mange av oss er det dei kjen-
de og kjære julesongane som set 
oss i god stemning og gjer at vi 
kjenner at jula er nær.

Ekko med sin dirigent Harald 
Førde opna konserten med Nå 
tennes tusen julelys, før dei fram-
førde Tre nøtter til Askepott. 

– Der trur eg han (Førde) var 
fornøgd, var Solevåg sin kom-
mentar etter den kjende film-
melodien. Og både denne og 
den neste som korpset spela; Lo, 
how a rose E’er blooming, som 
betyr Det hev ei rose sprunge, 
var flott gjennomført av korpset, 
god klang, dynamikk og godt ba-
lansert.

Deretter var det klart for kvel-
dens første gjest, Natalie Lervåg, 
som er frå Eidsnes men studerer i 
Trondheim. Natalie song og spe-
la fire songar, først den kjende 
salmen Mitt hjerte alltid vanker, 
så Klokkene kallar av Ingebjørg 
Bratland. 

- Denne handlar om å kome 
heim, sa Natalie, og er det noko 
eg saknar når eg no bur heimafrå 
så er det å spele i Ekko. Det var 
det pappa som sa eg måtte seie, 
lo ho. Og pappa er altså kornett-
tist i Ekko, Geir Lervåg. Natalie 
Lervåg fortsette med Alf Prøysen 
sin Romjulsdrøm for ho avslut-

ta med Nordnorsk julesalme av 
Trygve Hoff. Fin song av Natalie, 
som studerer psykologi, men som 
komponerer og syng på fritida.

E M I N E N T .   Etter at Ekko spe-
la Det lyser i stille grender og 
Canon for Christmas, fekk vi 
høyre eminent pianospel frå 
kveldens andre gjest, langevå-
garen Jan Hovden. Han spela to 
stykke av Edvard Grieg, begge frå 
Stemninger op. 73; nr. 1 Resignati-
on og nr. 5 Etude. Etter ønske frå 
Harald Førde avslutta Hovden 

med Svaner på vannet, kompo-
nert av eit psevdonym - Lorents. 
Dette stykket skal vere inspirert 
av svaner på Vassetvatnet, og var 
eit svært stemningsfullt stykke  
– vi kunne nærast ”sjå” dei stolte 
svanene på vatnet.

Siste del av konserten vart 
Ekko sin, først med ein kompo-
sisjon av Jan Magne Førde – Jule-
fred - før dei spela Sleep in heav-
enly peace eller på norsk, Glade 
jul. Svært mektig og fyldig fram-
ført av korpset, eit flott arrange-
ment av den kjende julesongen. 

Før konserten vart avrunda med 
Deilig er jorden, fekk dei fire ho-
vudpersonane takk og blomar frå 
leiaren i Ekko, Caroline Bjørge. 

Og med Deilig er jorden frå 
korps og publikum i Indre Sula 
kyrkje, var julestemninga kom-
plett. Ekko kunne takke og bukke 
for velfortent applaus. Korpset 
kan vere svært nøgde med kon-
serten, både eigen innsats og 
gjestane dei hadde invitert. 

P Å  N A T T I N É :
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Flott julekonsert i Indre Sula kyrkje

 
… er det noko  
eg saknar når  
eg bur heimafrå 
så er det å spele 
i Ekko.  
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Programleiar Toril Solevåg saman med Natalie Lervåg, Jan Hovden og Harald Førde.
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