Årets familieunderholdning på HS festivalen
starter lørdag 9.juli kl 10 og er ferdig etter et
par timer, så blir det tid for is og brus...

Asgeir Borgemoen er sjefen

Når sjefen over alle sjefer har bestemt at han skal komme - så
kommer han. Akkurat når,
er det også han som bestemmer,
for han er jo sjefen så klart!
Frosta Kulturskole: Soria

Moria

Her slipper unge lokale krefter til og åpner familieunderholdningen lørdag morgen. Til musikk av
Hans Melhus synger, danser og spiller 17 barn
og unge i en slags “lynmusical”. Vi får et kort
utdrag fra eventyrstykket hvor trollmannen Tjatse
forleder helter og heltinner i landet Soria Moria,
mens urkvinnen Mestermøy bryter inn og idyllen
bevares. Musikkdelen beskriver høydepunktene
i teaterstykket Soria Moria som ble satt opp i sin
helhet av Kulturskolen i -99.

Kanskje han
kommer tidlig
om morgenen
for å vaske?
Eller kanskje
han får andre
til å vaske
for seg etter
som han er
sjef. Han har
sikkert med
seg en assistent.

I Gamle Hatter Bor Mye Latter

Tone Hulbækmo i tett samspill med Hans Fredrik Jacobsen kommer med sanger for barn i alle aldre.
Under konserten deres
lørdag formiddag på HS
Festivalen møter vi de to
musikerne i en verden full
av musikkglede og magi,
stemningsfull, humoristisk
og frodig. De har med seg
perkusjonist Håvard Dahl
og med sagn, folkeviser,
barnerim og nyskrevne
melodier til tekster av Harald
Sverdrup, Inger Hagerup,
mfl., blir det duket til en
konsert for hele familien.

Tone spiller norsk harpe,
harmonium og lyre og når
de store høyder i musikkuttrykket. Hans spiller fløyter,
saksofon, gitar, torader
m.m., og er også en av
norges fremste musikere i
sin sjanger. Sammen har de
fått tre spellemannspriser,
den siste i 1988 for Langt
Nord i Skogen. De har gitt
ut 11 cd’er i lag, er kjent fra
barneTV og har turnert 23
land i 5 verdensdeler

Til ære for Doppen

Redningsselskapet

Vår kjære Karl Magnus “Doppen”
I fjor reddet de Fosenmomo fra havari
Bratsvedal fikk det travelt med å slutte
utafor Tautra, og kommer de igjen med
seg til englemusikken i februar, og mange
Redningsskøyta for å bistå store og små.
delte spillegleden med ham i det jordiske
liv. Doppen hadde et enestående humør og
en musikalitet som smittet over på alle han
møtte. På evig grønne toner og enger har han
inspirert til å svinge videre på livets glade veg
med humøret på topp. Folkemusikklaget og
slagerkameratene stiller opp til ære for Doppen.

