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Carola og Sissel
synger duett

SAMMEN FOR FØRSTE GANG: Sveriges Carola (bildet) og vår egen Sissel
Kyrkjebø skal synge duett sammen før første gang på «Skavlan» fredag
kveld.
FOTO: AP

Carola og Sissel er nasjonalskatt i hvert sitt land.
Fredag kveld synger de
sammen på Skavlan.
- For første gang gjør
Skandinavias to største
kvinnelige stjerner en
duett.
Når man lager et program for både Norge og
Sverige, kan jeg vanskelig tenke meg en bedre
booking, sier Fredrik

Skavlan i en pressemelding.
Carola og Sissel har
mye til felles:
Begge har spilt hovedrollen i «Sound of
Music», har tolket Elvis,
er Barbra Streisand-fans,
kristne og har en forkjærlighet for juleplater.
Det er ennå ikke kjent
hva duoen skal synge.
((c)NTB)
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■ MENS DU VENTER: Til neste år lanserer DC Comics «Batman
Live», et actionspekket show som skal spilles rundt om i Storbritannia og USA. Forestillingen vil minne om slike actionshow
man kan se i fornøyelsesparker som Universal Studios, men
med et langt større budsjett og mer imponerende spesialeffekter, skriver Eonline.com. DC Comics samarbeider med Warner
Bros. om produksjonen. I tillegg til Batman vil også Robin dukke
opp, samt en rekke av Batmans fargerike fiender. - For første
gang lar vi publikum ta del i Batmans eventyr live. Vi har et dyktig team som arbeider med produksjonen, og det er kjempespennende, skrøt Geoff Johns, kreativ leder for DC Entertainment. «Batman Live» får premiere i Storbritannia til neste år, og
skal deretter spilles rundt om i USA sommeren 2012. Det er for
øvrig på samme tid som Christopher Nolans tredje Batman-film
«The Dark Knight Rises» har premiere, men så langt virker det
ikke som Nolans populære Batman-filmer og showet har noe
med hverandre å gjøre.
((c)NTB)

KURS: Petter Hansen tar turen fra Sandefjord til Skien, for å holde gitarkurs på Hjalmar Johansen videregående skole hver torsdag.

FOTO: ANNE LILL W.L AAS

Tar grep
på gitarkurs
«I feel it in my fingers...», synger deltakerne på gitarkurset i Skien.

M

ålet er å bli med i TVprogrammet «Norske
talenter». 14 år gamle
Ida Kristin Jørgensen har
lenge hatt lyst til å lære seg å spille gitar, men da hun hørte at det
kunne være flere års ventetid på
kulturskolen i Skien, så hun etter
et alternativ. I går var hun en av
elevene på Petter Hansens gitarskole. Hver torsdag lærer han bort
gitarkunsten på Hjalmar Johansen
videregående skole i Skien. Her
lærer han både barn og voksne å
spille gitar.

around». Hansen tror han vet
grunnen til gitarens popularitet.

VIL LAGE EGNE LÅTER
- Du kan lære deg å spille på ditt
eget nivå. Nybegynnere får til flotte melodier, sier han. For viderekomne, lærer han bort klassisk
musikk.

Heidi Hylleseth er 18 år, og har
flere strenger å spille på.
- Fra før av spiller jeg piano. Jeg
er interessert i musikk, og begynte
med gitar for å kunne lage egne
låter, sier hun. Ida Kristin Jørgensen liker også å synge.
- Da passer det godt med gitar,
synes tenåringen, som har en lille-

bror som spiller saksofon. 63 år
gamle Harald Fehn begynte på
kurs sammen med kompisen og
navnebroren.
- Vi ville finne på noe positivt,
og ha noe å drive med. Dette er
veldig gøy, sier han. Foreløpig har
ikke duoen ambisjoner om å bli
de nye Simon & Garfunkel.

- Dette er bare til hobbybruk,
smiler de. I motsetning til mange
unge gutter, begynte ikke kompisene å spille gitar for å sjarmere
damene, kan Fehn forsikre.
- Nei, det har vi allerede gjort,
sier han og ler.
■ ■ ANNE LILL W. AAS
anne-lill.aas@ta.no

POPULÆRT
Til sammen har han 20 elever på
én kveld. De lærer grep og melodi,
får lekse med hjem, og blir oppfordret til å studere andre som spiller,
enten det er Santana eller Frelsesarméen.
- I Skien er det veldig stor interesse for gitartimer, og det er en viss
interesse fra innvandrergrupper,
sier sandefjordsmannen. Han har
tidligere spilt i danseband. Nå
lærer han nybegynnere å spille
«Vem kan segla» og «Love is all

AMBISJONER: Heidi Hylleseth (t.v) vil lage egne låter og Ida Kristin Jørgensen har som mål å delta i TV-programmet «Norske talenter».

HOBBY: - Dette er bare til hobbybruk, sier Harald Fenh. Han mente kompisen ikke ville bli med på bildet, i tilfelle han ble oppdaget.

