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Tirsdag 8. september 2015

KULTUR
NOE FOR DAGEN I DAG

Politikerdebatt
b BAMBLE Kl. 18.00 arrangerer Bamble bibliotek og litteratur-

hus åpen politikerdebatt på Halen gård. Sjefredaktør i Varden,
Tom Erik Thorsen, er debattleder.

Dysleksidagen
b SKIEN På dysleksidagen har Dysleksi Grenland stand på Her-

kules kjøpesenter fra kl. 16.00.

Teosofisk forening
b PORSGRUNN Teosofisk Forening Telemark/Vestfold arran-

gerer meditasjon i Meierigården 3. etg. i Porsgrunn kl. 19.00.

Sion gatesenter
b SKIEN Ved bussterminalen. Kl. 19.00. Evangelisk møte. Vi

samles om Guds ord. Bønn for alle behov. Du er velkommen.

Skien KFUK-KFUM
b SKIEN Møte i Ungdomshuset ved kirken kl. 19.00. Museums-

direktør Jorunn Sem Furu kåserer over temaet «Prester som
har bodd i prestegården». Det blir sang av Fredheimkameratene
og andakt ved Torill Bjørnstad.

Psoriasis- og eksemforbundet
FIVIL: Er en vokalduo bestående av Kirsti Bakken Kristiansen (til venstre) fra Vest-Oppland og Ingebjørg Lognvik
Reinholdt fra Telemark.
FOTO: IDUN EMILIE LERVIK ROESEN

Vokalduo med
sterkt særpreg
To ulike stemmer.
En fra Telemark, en
fra Vest-Oppland.
Sammen er de Fivil.
b SKIEN

De to er Ingebjørg Lognvik Reinholdt fra Seljord og Kirsti Bakken
Kristiansen fra Gjøvik. Begge er
kvedere og de eneste som drev
med det på Norges musikkhøgskole i Oslo da de gikk der i 2010.

– Dere må gjøre noe sammen
Musikeren Unni Løvlid tok tak i
dem og sa: «Dere må gjøre noe
sammen, dere kan ikke la felene
dominere alt». Den oppfordringen har de fulgt, og nå står den
samme Løvlid som produsent for
albumet de to har laget sammen.
Ingebjørg og Kirsti har rett og
slett tatt for seg norsk folkemu-

sikk som tradisjonelt synges solo
og arrangert det for to stemmer.
Albumet de nå har gitt ut heter
Fivil, det samme som duoen. Fivil betyr myrull på vinjemål,
«Små vakre hardføre ulltustar
stend kvar for seg og lyser opp av
mosen på hustrige knausar og
nakne vidder. Slik er folkesongen også», skriv de to i cd-omslaget. Albumet er spilt inn i Rainbow Studios i Oslo, med Jan Erik
Kongshaug ved spakene.

– Vil du ha jinta.
12 tradisjonelle sanger og en

selvkomponert. Den siste har de
kalt Fivilslåtten, og er en sterk
oppfordring, eller mer direkte en
klar beskjed, til guttene: «Hør du
stramme gutt, di vilje hu er sterk,
men mjød og brennevin gir bærre hugguverk! Sit der mæ ditt
glas, og drømmen går i knas. Vil
du ha jinta, må du dænse». Til
orientering: det er Kirsti fra Gjøvik som har skrevet teksten.

Mye fra Telemark
Det er mye fra Telemark her,
hentet fra folk som Eivind Groven, Knut Buen, Anne Tjønn,
Hans Omland, Hølje Sjoåsen,
Aasmund Olavsson Vinje, Agnes
Buen Garnås og Anne Hytta.
Antagelig har du ikke hørt verken «Den bakvendte visa», eller
«Ingerid Sletten», kombinert
med «Tjønneblomen», slik du
hører her.
b Helge Ottesen

helge.ottesen@varden.no

Erland Dahlen med cd og turné
Trommeslageren fra Ulefoss
gjør tre konserter i Telemark
denne uken. Med en rykende
fersk cd i kofferten.
b SKIEN

Onsdag 9. september spiller han
i Vinje, torsdag 10. september
spiller han i Ælvespeilet i Porsgrunn og fredag 11. september
spiller han på Skien videregående skole. Her kan musikkelevene
plukke opp veldig mange triks.

Erland Dahlen er nemlig en kjent og ettertraktet trommeslager. Han
har spilt på 160 album,
med folk som Madrugada, Led Zeppelins John
Paul Jones, Anja Garbarek, Hanne Hukkelberg og Ane Brun for å
nevne noen få. De siste årene har
han vært fast medlem i Nils Petter Molvær sine band og han
spiller i trioen Stian Westerhus
and The Pale Horses.
I 2012 ga Erland Dahlen ut sitt

første soloalbum «Rolling Bomber», som han
fikk veldig gode tilbakemeldinger på. Også fra
engelsk musikkpresse.
Nå foreligger «Blossom
Bells», og igjen spiller
han alle instrumenter
selv og det er virkelig litt
av hvert. Som kakeformer med
fjærer, en stembar plastikkstrikk
og en zither med 9 basstrenger.
b Helge Ottesen

helge.ottesen@varden.no

b PORSGRUNN Møte i Meierigården Helse- og aktivitetssenter

kl. 19.00 Anja og Therese snakker om raw food og lager enkle
retter. Det blir smaksprøver, og de viser at dette er kortreist og
sunn mat som er enkel å lage.

Norskdomslaget
b SKIEN Folkelig dans på Furuheim Grendehus kl. 19.00.

Levende musikk ved Magne Årdalen. Alle er hjertelig velkomne,
både øvde og uøvde.

Prostatakreftforeningen
b SKIEN PROFO Telemark holder kafémøte på LMS-senteret

ved Sykehuset Telemark kl. 18.00. Alle som vil møte er velkommen.

Lunde bedehus
b NOME Kl 19.00 er det samlingsfest på Lunde Bedehus. Ulf

Børje Rahm er kveldens taler. Sang fra Bjørg og Bjørg.

Siljan sanitetsforening
b SILJAN Medlemsmøte i kantina på sykehjemmet kl. 18.30.

Velkommen.

Porsgrunn metodistkirke
b PORSGRUNNKL. Misjonsgruppa inviterer til høstens store

misjonsfest. Kveldens gjest er Bjørg Hansen som har vært 23 år
som misjonær i Hong Kong for Misjonssambandet. Immanuelkoret medvirker med sang. Misjonskollekt.

LHL Midt-Telemark
b SAUHERAD Vi møtes i Tangenveien 4 på Gvarv kl. 12.00 og

strikker og syr til utlodning eller til eget bruk.

LHL Skien – Siljan
b SKIEN Kl. 11.00 – kl. 13.00 Åpent hus, kom innom for ufor-

mell samtale. Tur og stavganggruppen går rundtur på Bakken
området, avslutter med sosialt samvær på LHL huset. Kaffe og
kaker. Alle er hjertelig velkommen. Tur med vær forbehold.

Kom og Dans Telemark
b SKIEN Tirsdagsdans på Herkules IF Klubbhus kl. 19.00-

21.30. DJ spiller god og variert swingmusikk. Beste dansegulv i
Grenland. Temakurs med Bjørn Roger kl. 18.00 -19.00.

Skien seniordans
b SKIEN Har du lyst til å prøve seniordans, så møt opp på Furu-

heim. Vi danser hver tirsdag fra kl. 10.30 -13.00.

Se full oversikt på www.varden.no/kultur/hva-skjer
Her kan du også legge inn egne arrangementsmeldinger til både papir- og nettutgaven vår.
Innleveringsfrist er kl. 10 dagen før innrykk.
Arrangementsmeldinger som skal inn mandag
må leveres innen kl. 10 fredag.

