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Spillelista: Denne gjengen har premiere på nytt show 19. juli i Munkens gamle kinosal. F.v. Hedda Aronssen, Magnus Brekke Aalbu, Christian Roger Beharie og Liv Neslowe.

privatfoto

Spillelista flytter inn
i Munkens storsal

Med større scene og større
aktivt ute og lett etter folk. Mest
De har fylt foajeen i
Larviksfolk, men det dukker sal, tåler lydbilde også et utviDet
blir
neppe
ekMunken til randen to
straforestillinger også opp noen andre vestfol- det orkester.
sommere på rad. Nå
– Etter to sesonger begynner
denne gangen. Vi dinger, sier Aronssen.
vi å få kontroll på lydbildet og
entrer Spillelista Mun- drar hver til vårt etter den
Ny mann på laget
det visuelle. Da kan vi også tilkens ærverdige kino- 27. juli.
En ny vokalist dukker også opp late oss et litt større band, forHEDDA ARONSSEN
sal med utvidet orkes- Musiker
på Munkens scene denne gan- teller Aronssen.
gen – soulvokalist Christian Roter og nye låter for
ger Beharie, kjent fra solopro- Utvidet band
som
også
denne
gangen
har
en
evigheten.

"

Nils-Erik Kvamme

nils-erik.kvamme@op.no

– I fjor hadde vi planlagt sju
forestillinger i foajeen på Munken. Vi endte opp med 15. Derfor er det helt naturlig at vi
trekker inn i storsalen og gir publikum både bedre plass og forhåpentligvis bedre lys. Alt blir
litt større, sier Hedda Aronssen

bestemt hånd inn i prosjektet.
Konseptet er det samme. De
aller fleste har et spesielt forhold til en bestemt sang. Historien om den fortelles og framføres av ensemblet i sin versjon.
Denne gangen lover Aronssen
smakebiter både fra Marius
Müller, Carola, The Beatles og
Peter Gabriel.
– Denne gangen har vi vært

sjektet Beharie.
– Han studerte musikk ved
Høyskolen i Oslo, og slik ble
Magnus (Brekke Nilsen) kjent
med han. Vi hørte han på en
konsert og falt for stemmen
hans. Et utrolig særpreg og når
han i tillegg er skolert og dirigerer et kor, sier det seg selv at
han passer perfekt inn i vårt
prosjekt, sier Aronssen.

Så bandet denne gangen blir:
Hallvard Nikolaisen (gitar), Oliver James Hardaker (trommer),
Martin Sternberg (keys 1), Monica Sik Holm (keys 2/vokal) og
John Stark (bass). I tillegg til de
fire vokalistene Hedda Aronssen, Liv Neslowe, Christian Roger Beharie og Magnus Brekke
Aalbu.
– Vi har fått låne mange av

landets mye brukte sessionmusikere, deriblant Larviksgutten
Hallvard Nikolaisen på gitar,
sier Hedda som også beklager at
Eskil Bast ikke kunne bidra i år.
– Han har en full vår med utstillinger og egne prosjekter,
men vi har vært så heldige å få
med grafisk designer Tea Wolff
i gjengen. Det er en god erstatter, sier Aronssen som varsler
premiere 19. juli, med tre påfølgende forestillinger 21. juli, 26.
juli og 27. juli.
– Det blir neppe ekstraforestillinger denne gangen. Både
vokalister og musikere har så
stramme program denne sommeren at vi drar hver til vårt etter den 27. juli, avslutter Hedda
Aronssen.

