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Mariasanger
flott opplevelse

Solist Solveig Frethein sorse r .fc'r -{{r/l-gtzl ho;- klasse da Bdsmokoret
gjestet DOnnes kirke .rredcg

Bflsmo-koretfra Mo
giesteti hel-ea
Donnes
og
-Hqgy-kirker*qrcd
Mariasangergjennom
800 ar som konserttema.!1 fikk hgre dem i
Dpnneskirke, og fikk
vaeremed p[ en sjeldent
fin koropplevelse.
De vel 70 tilhprerne fikk oppleve sang- og korferdigheter av
hgy klasse da Bismo-koret, fra
Mo i Rana, under ledelse av Ivar
Roger Hansen, giestet D6nna og
holdt konsert i Dgnnes kirke fredag kveld.
Maria-sangergiennom 800 ir
var tema for konserten. som var
knyttet opp til kirkejubileet.
Vi skal ikke pisti at vi har
gode korkunnskaper, men maken til samstemt og balansert
kor skal man lete lenge etter.
Gjennom n&finere 20 krevende
sanger fikk vi h6re verker til
jomfru Marias iere fra en rekke
komponister.
Programmetble imidlertid en
tanke ensformig, uten at skal
komme koret i miskreditt.
Det er vanskelig 6 trekke
fram spesieltgode enkeltsanger
fra repertoaret, nir alt var si
godt framfort som her. og vi
merket oss kun et par smi dis-

harmoniersjennonihelekonserter. \-i .,elgeriiker el a framheve
:olist Solveis FretheLmr Jc-

rer hei: opper iresuoienD
Av de rene kon'erkene merket vi oss Ave Maris Stella, fra
Pie cantonis,der koret ogsi hPstet applaus. En folketone fra
Hurdal, til tekst av Petter Dass,
Gud skikket ut i fordum dage,
var ogsi en aflig variant.
Fornoyelse
Det er forn/yelse i seg selv bare
5 se Ivar Roger Hansen dirigere
Bismokoret. Han styrer koret
som en virtuos spiller sitt instrument. En enorm innlevelse og
kraftutfoldelse legges for dagen,
noe som ogsi gjenspeilerseg i
korets prestasjoner. Vi skulle
mer enn gjerne hPrt det samme
koret ogsi i annen musikksammenheng.
Jon Austad overPste koret
med komplimenter da han etter
konsertenoverrakteblomster til
solist Solveig Fretheim, akkompagnatflt Malcolm Pentelow og
dirigent Ivar Roger Hansen.
- Dere skulle alle forti hatt en
stor bukett r@deroser hver, sa
han.
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