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E I  O P P L E V I N G .  Musikklaget 
Ekko var i år like rause som 
alltid, og bydde på ein koseleg og 
stemningsfull førjuls-konsert. Dei 
hadde nemleg fått med seg Kor 
Henne på årets julenattiné i kyrkja 
på Indre Sula, til glede for kveldens 
store publikum. Halve kvelden fekk 
vi høyre flott korpsmusikk, og i 
fantastisk kjemi med ein fagdyktig 
dirigent vart dette ei oppleving. Siste 
konsert-halvdel fekk vi friske og 
fine tonar frå Kor Henne, dirigert av 
Askjell Molvær.  Kor Henne består 
av førti damer og ein mann, ikkje 
alle damene var til stades i kveld 
men likevel vart det stor suksess. 
Iallfall var dette i song pausane, 
ei meiningsutveksling publikum 
imellom. Koret vart starta i 2012, 
etablert av to damer, veninner som 
var glade i å synge. Derifrå har 
koret berre vakse og utvikla seg, 
og dirigenten er sjølvaste ”A-en” i 
alfabetet når det kjem til musikk, 
nemleg Askjell Molvær. Molvær 
verdsett koret høgt og meinar, 
med humoristisk tone, å ha ei 
livstidskontrakt som dirigent.

– Eg synest denne typen konser-
tar er utruleg koseleg. Det gir meg så 
mykje, og det ga koret mykje og sik-
kert korpset også. Eg er veldig glad 
i å vere med som musikar på slike  

arrangement, og spesielt når samar-
beid og kontakt imellom arrangørar 
er så lettvint som det har vore her, 
seier Molvær.

V A R I E R T  O G  I N N H A L D S R I K T. 
Karoline Gjerde frå Valldal leverte 
flott solo på Saxofon. Utover kvelden 
fekk vi også høyre instrument-soloar 
frå fleire i korpset. ”Stille Nacht, 
heilige Nacht” vart framført av Kor 
Henne-solistane Jolita Savicke på 
gitar og Brit Hurlen vokal. Denne 
ga Askjell Molvær ei unnskyldning 
til å sjå opptredenen frå ein litt 
anna vinkel enn elles. Han kunne 
fortelje at for nøyaktig 200 år sidan, 
på julaftan 1818, vart denne songen 
komponert og framført same kveld, 
men fordi orgelet var i ustand vart 
det berre nytta ein gitar. I ære etter 
komponistane skulle denne kvelden 
sjølvsagt gjere nøyaktig som for 200 
år sidan, så Molvær fekk difor tre 
av i nokre få minutt. Savicke song 
også ein solo i frå heimlandet sitt 
Litauen, og til soloen spelte ho på 
nasjonalinstrumentet sitt ”kankles”. 

Kveldens konferansier var Elin K. 

Skeide, ho følgde julenattineen heilt 
i mål, ved å introdusere songar og  
musikarar, i tillegg fekk vi høgtle-
sing i frå juleevangeliet. Ho avslutta  
kvelden med å lese opp ein song som 
vart skriven av Håvard Sveås ganske 
nyleg, som ein ekstra omtanke til dei 
som av diverse årsaker ikkje er like 
klare for feiring av akkurat denne 
jula. Vi fekk også eit storslagent felles- 
nummer med korps og kor samla på 
scena, godt samspel og flott tillaga.

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

Julenattiné 
i Indre Sula 
kyrkje
Laurdagskveld ynskja 
Musikklaget Ekko, 
dirigert av Harald Førde, 
velkomen til julenattiné 
– den 24. i rekkja.

Det vart verkeleg ei fin og stemningsrik samling når årets musikalske gjest var Kor Henne, dirigert og i tillegg akkompagnert 
av Askjell Molvær på piano. Korpsmusikk saman med kor er verkeleg ein magisk kombinasjon.

”Stille Nacht, heilige Nacht” vart 
framført av Kor Henne-solistane 
Jolita Savicke på gitar og Brit 
Hurlen vokal.
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