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Helgeland Sinfonietta
gjorde stas på Mozart 
i Mosjøen kulturhus
søndag, som en fin
start på Toppenkurset.

Av Tor Martin Leines Nordaas
tor-martin.nordaas@helgeland-arbeiderblad.no

Om lag 70 personer hadde funnet
veien til Mosjøen kulturhus søn-
dag kveld, da konserten «Mest
Mozart» gikk av stabelen. 

Denne uka samler Toppenkur-
set 90 elever på Vefsn folkehøg-
skole, og flere av disse deltok på
forkurs i helga. Der var Mozart
tema, og dette ble storveis avslut-
tet med en konsert som dessverre
altfor få fikk med seg.

– I dag er vi et norskserbisk
kammerorkester. Vi er glade for å
ha med oss mange serbere, sa fio-
linist Trond Wika.

Reise
Nicholas Carthy dirigerte Helge-
land Sinfonietta, og Vefsn-
 Ensemblets egen fløytist, Saska
Cvijanovic, kronet publikums
opplevelse av Mozarts «Fløyte-
konsert i G-dur.» Som vanlig lev -
erte hun varene på beste vis, og
fikk både kraftig applaus og vakre
blomster som takk for innsatsen.

– Det var nesten meditativt. Jeg
lukket øynene og ble med på en
reise. Helt fantastisk, sa publi-
kummer Lise Hagfors i pausen,
der det ble mulighet til å prate
kjenning, ifølge Trond Wika en
viktig ingrediens når man først er
på konsert. 

Blomst
Etter pausen ble «Symfoni num-
mer 29 i A-dur» framført. Publi-
kum fikk også høre Dag Wiréns
«Serenad för stråkorkester.»

– En utrolig vakker serenade.
Wirén er en stor blomst i nordisk
musikk, sa Trond Wika.

Denne uka holder Toppenkur-
set spontan- og lunsjkonserter
både i Dolstad kirke og bygde-
samlinga, på Vefsn folkehøgsko-
le, på Kulturverkstedet og på tor-
get i Mosjøen. Kurset avsluttes
søndag med nok en storkonsert i
Mosjøen kulturhus. Da står film-
musikk fra «Star Wars», «Schind-
lers liste» og «Harry Potter» på
programmet for Toppen sym -
fonik erne, som også dirigeres av
Nicholas Carthy.

– Toppenkurset har jo nesten
fusjonert med Galleria, så i disse
dager er Mosjøen Norges musi-
kalske midtpunkt, sa Trond Wika.

Solid start med
Mozart-konsert

BUNNSOLID MOZART: Toppenkurset fikk en fin start i Mosjøen kul-
turhus søndag. Helgeland Sinfonietta, med dirigent Nicholas Carthy og
solist Saska Cvijanovic, ga publikum en opplevelse å huske. 

(Foto: Tor Martin Leines Nordaas)

KOSER SEG: Nicholas Carthy
dirigerer Helgeland Sinfonietta
med en lekenhet i den 
faglige tyngden.

STAS: Emily Carthy ga blomster til solist Saska Cvijanovic etter den
flotte opptredenen.

Hovedsponsor Arrangør

 

10.00   Galleria Festivalkontor åpner.   Coop-Bygget/Gamle Domus
 Billetter til arrangementer selges her!

12.00   Utstillingene i Galleria Kunstfestival åpner 

12.00   Filmeria 2013 - Nonstop film Coop-Bygget/Gamle Domus

13.00   KULtur - Byvandring v/ Vefsn Museum Jacobsenbrygga

17.00   Utstillingene ”tar siesta” 

19.00   Utstillingene har kveldsåpent 

18.00   «MusikkTalent Helgeland» Gilles Cafè
-20.00 m/Gilles Husband Musikkansvarlig Morten Huse 

20.00   Spill for galleriet - huskonsert/kulturkveld  Galleri SOS

20.00   Spontankonsert på «Toppen» Vefsn Folkehøgskole

21.00   Utstillingene ”tar kveld” 

21.00   Galleria Festivalkontor stenger.  Coop-Bygget/Gamle Domus

20.00   Mimrekveld Gilles Cafè
  med popband fra 60-70-80 -90 tallet fra Mosjøen

23.00   Nachspiel med Gilles Husband  Gilles Cafè

= Galleria Kunstfestival = Filmeria = Galleria Musikk = Toppenkurset


