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Etter 70 forestillin-
ger er det slutt for 
Carte Blanche-
forestillinga 
”Corps de Walk”. 
Men først skal 
festspillpublikum 
få sitt.
harstad: Den hyp-
notiske forestillinga fra 
Norges nasjonale kom-
pani for samtidsdans 
pakker sammen etter 
storsalsforestillinga 24. 
juni. 

Da har over 35.000 
mennesker i over 40 byer 
i inn- og utland, fra Har-
stad til Bogotá, sett den. 

Jubilerer
At den settes opp for aller 
siste gang under Fest-
spillene, er ingen tilfel-
dighet. Ikke bare feirer 
Festspillene 50 år; Carte 
Blanche fyller 25, og de 
to feiringene slås dermed 
sammen.

Carte Blanches Corps 
de Walk er Festspillenes 
eneste danseforestilling 
i årets program. Med sine 
futuristiske figurer i uni-
sone, pulserende forma-
sjoner og transelignende 
og matematiske gange, 
begeistrer den alle - fra 
gammel til ung.

Eksklusivt
Corps de Walk handler 
om å gå, om å bevege seg, 

om en statisk tilstand 
med spesielle momenter 
og små nyanserte for-
andringer i kroppsførin-
gen. 

– Sammen med en sjel-
den veltreffende musikk-
miks av DJ’en Ori Lichtik, 
forsterkes den suggere-
rende atmosfæren, heter 
det fra kompaniets mar-
keds- og informasjons-
sjef Kristin Lytskjold 
Raknes.

Stykket er laget eksklu-
sivt for Carte Blanche.

Energisk erotisk
Koreograf Sharon Eyal 
(1971) har en sterk sig-
natur og er kjent for å 
skape energisk, erotisk 
og sterkt fysisk dans som 
har evnen å berøre dypt 

emosjonelt. 
– Så stilig at man ikke 

har lyst til å blunke på 
grunn av redselen for 
å gå glipp av en eneste 
bevegelse. 55 minutter 
med rent godteri for øyet, 
skriver Bergens Tidende.

Så langt har cirka 500 
sikret seg billett til fest-
spillforestillinga.

Bente-Lill Dankertsen
47609921 - bld@ht.no -

sIstE daNs: Carte Blanche feirer seg selv og Festspillene med siste oppsetning av suksessforestillinga ”Corps de Walk”. Foto: Erik Berg

Avslutter danseeventyret i Harstad

KOMMEr: Holand Blandakor fra Sortland arrangerer egen konsert i 
Bringevollstua. Arkivfoto
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sIstE daNs: Carte Blanche feirer seg selv og Festspillene med siste oppsetning av suksessforestillinga ”Corps de Walk”. Foto: Erik Berg

Avslutter danseeventyret i Harstad

harstad: Hans Olav 
Lahlum, ambassadør for 
Sjakk-OL i Tromsø, har 
takket ja til Festspillene 
i Nord-Norges invitasjon 
om å komme og kaste 
glans over den siste fest-
spilldagen.

Neste lørdag inntar 
han torget for å delta i 
sjakk-show, siden sjakk 
blir festspilltema denne 
dagen. Da skal stem-
ningen opp foran den 
store sjakkbegivenheten 
i Tromsø i august.

Sjakkspiller og mul-
tikunstner Hans Olav 

Lahlum har bakgrunn 
som trener, dommer, 
organisator, kommenta-
tor og sjakkekspert. Han 
er også kjent som forfat-
ter og foredragsholder, 
samfunnsdebattant, 
programleder og politi-
ker. 

28. juni deltar han i 
oppvisningssjakk på et 
gigantbrett. Samtidig 
tilbyr Harstad sjakklubb 
lynkurs i sjakk, sjakk-
spilling mot klubbspille-
re og simultansjakk, der 
en spiller mot flere.

Deltar i sjakk-
show på torget

OPPVIsNING: Hans Olav Lahlum inntar 28. juni torget 
i Harstad for å briljere med sjakkunnskaper og -spill. 

NY trIO: Nattpatruljen består av Trond Hansen, Per 
Stien og ZZ Dross. Privat foto

Beatles- og Tina 
Turner-slagere står på 
programmet når den 
nye trioen Nattpatrul-
jen ser kveldens lys i 
helga.
harstad: Per Stien, 
Trond Hansen og ZZ 
Dross utgjør Nattpatrul-
jen, og sammen med 
vokalist Kari Risbøl 
utgjør de helgas gjeste-
artister på Utheim. Både 
fredag og lørdag.

Risøl har sunget i flere 
kor, jobbet som syngen-

de servitør og vært solist 
blant annet i prosjekt-
koret Funky Music. Når 
hun nå går pub skal hun 
synge tre låter av Tina 
Turner. I tillegg skygger 
hun ikke unna koring og 
sang på noen beatleslå-
ter sammen med Nattpa-
truljen.

Harstad-orkestret 
Slank Bakfra omslutter 
Nattpatruljen og skal 
både starte og avslutte 
begge kveldene.

Ellers meldes det fra 
Utheim om ulike kvelds-

Nattpatrulje 

KOMMEr: Holand Blandakor fra Sortland arrangerer egen konsert i 
Bringevollstua. Arkivfoto

Holand Blandakor skal sørge 
for både konsert og bygefest på 
Grøyavær lørdag.

harstad: Blandakoret legger 
turen fra Sortland med 30 av sine 
60 sangere, og årsaken til gjeste-
visitten er at to ”yttergrytinga” 
har vært medlemmer av koret i 
en årrekke. 

I tillegg ser koret tilbake på et 
hyggelig besøk i 1995. 

Nå er Holand blandakor til-
bake, som egen konsertarran-
gør. Korets Kjell Ola Nygård lover 
mange sanger på repertoaret og 
har stor tro på at koristene skal 

kunne gi tilhørerne ei fin etter-
middagsstund. 

– Vi er også svært glade for at 
Grytøy mannskor blir med på 
konserten. Vi vet at de vanligvis 
avslutter sangereåret i begyn-
nelsen av juni, men i år har de 
strukket seg lang for å være med 
sammen med vårt kor. Vi skulle 
også gjerne hatt med Kaikame-
ratene, men siden deres musikal-
ske leder er bortreist lar det seg 
ikke gjøre. I tillegg til korsang, 
blir det allsang og muligens noen 
andre innslag, sier Nygård. 

Om kvelden venter bygdefest, 
og fra Sortland kommer Nils 

Olavs kvartett som skal spille til 
underholdning og dans. 

– De spiller meget variert 
musikk. To av medlemmene er 
profesjonelle musikere, de to 
andre har flere tiårs erfaring på 
sine instrumenter. Kvartettens 
besetning er trekkspill, slag-
verk, bass/vokal og gitar/vokal. 
Grøtavær Brygge er arrangør for 
denne, og hit er både sangere og 
bygdefolk på øya velkommen. 
Både korkonserten og bygdefes-
ten finner sted i Bringevollstua. 
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