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Generasjonsskifte for Kjendiskonserten i Rådhusteatret

Ungt blod i korps-Follo
Den syvende Kjen-
diskonserten gikk av 
stabelen i Rådhus-
teatret søndag,  
kanskje med den 
laveste snittalderen 
noensinne.

KORPSKONSERT
Odd Inge Rand
odd.inge.rand@oblad.no

SKI: Med det var det mange 
unge og håpefulle musikanter 
som måtte strekke seg langt for 
at den fullsatte salen skulle få 
oppleve feiende flott korps- 
musikk. Tradisjonen tro ble 
det fullt hus og akkurat det 
man kunne håpe på fra de 
unge; flott og variert korps- 
musikk.

Høyaktuell kjendis
Så var det denne kjendisen da. 
Som kommer etter favoritter 
som Atle Pettersen, Ravi,  
Tommy Steine og Aleksander 
Rybak. Og når Nordby skole-
korps, Drøbak-Frogn skole-
korps og Oppegård Skole- 
musikkorps endelig fikk en 
kvinnelig kjendis på kroken, 
var det ikke hvem som helst. 
På scenen søndag sto nemlig 
dama som har tatt NRKs Stjer-
nekamp med storm; Maria 
Haukaas Mittet. En av Norges 
mest profilerte sangere for  
tiden var ikke den første som 
opptrådte med sangmikrofon i 
Rådhusteatret søndag. Det var 
nemlig klarinettisen Julian (10) 
fra Drøbak-Frogn skolekorps 
da han åpnet konserten med 
Coldplays «Viva La Vida». Med 
det fikk vi vår helt egne Chris 

Martin fra Frogn.
– Jeg synes det gikk greit å 

synge. Det har blitt mye øving, 
men jeg var skikkelig nervøs  
likevel, smiler Julian som  
tilbragte resten av kvelden i litt 
mer trygge omgivelser i klari-
nettrekka. 

– Det er veldig gøy med  
konsert. En fin sjanse for korp-
set å vise seg frem foran folk, 
forteller Julian. 

Variert
«Viva La Vida» var altså låten 
som satte standarden for kvel-
den, og det skulle bli mer pop-
vennlig musikk fra det unge 
korpset, inkludert pop fra  
filmens verden med Adeles 
«Skyfall» fra James Bond og et 

«ABBA»-potpurri som fikk  
foreldregenerasjonen i salen til 
å nikke gjenkjennende. En av 
de siste års megahiter, Pharell 
Williams' «Happy», ble Hauk-
aas Mittets første besøk til  

scenen da hun sang med junio-
rene samtidig som Veronica 
Danielsen drillet med sikker 
hånd i front.

– Det er veldig gøy å spille 
med Maria, og vi har heldigvis 

fått lov å øve mye sammen 
med henne, sier Julian. 

Den syvende konserten i 
rekken ble en ny suksess for 
samarbeidsprosjektet.

– Det har blitt en god tradi-
sjon. Nå har det vært et genera-
sjonsskifte som gjør at vi har 
mange unge som har tatt store 
utfordringer, sier primus  
motor Bård A. Granerud.

ÅRETS KJENDIS: Maria Haukaas Mittet var årets kjendis i Rådhusteatret. Hun har imponert stort i NRKs Stjernekamp denne høsten, og kom 
til Ski rett fra lørdagssendingen på NRK der hun gikk videre fra tv-konkurransen nok en gang. ALLE FOTO: ODD INGE RAND

Det har blitt 
mye øving, 
men jeg  

var skikkelig  
nervøs likevel
JULIAN (10)
Klarinettist og sanger fra Drøbak-
Frogn Skolekorps

!

FØRST UT: Julian (10) var den 
første med sangmikrofon under 
Kjendiskonserten søndag.

SAx-SOLO: Håkon A. 
Wolmersen spilte «Misty» av 
Errol Garner i Rådhusteatret.

VAKKER SANG: Maria Haukaas  
Mittet.


