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SELBU
IT-sjef Ronny Vaagen i 
Namdalseid kommune 
er kanskje ikke verdens 
ivrigste kirkegjenger. 
Men torsdag kveld stor-
koste han seg i Selbu 
kirke – og havnet på 
TV2-nyhetene.

Det er nemlig ikke hver dag 
dansemusikere deltar i gudstje-
nester her til lands. Faktisk var 
dansebandet Holmsve det aller 
første som har spilt i en guds-
tjeneste her til lands. En guds-
tjeneste som samlet nesten 600 
store og små på kirkebenkene i 
Selbu kirke, og som skal sendes 
i beste kirketid på NRK P1 søn-
dag 22. november. 

– Vi gjør dette fordi at guds-
huset skal være en plass hvor 
folk skal få møte Gud med liv-
ene sine. Her trenger man ikke 
være noen andre enn seg selv, 
forklarte prest Per Kvalvaag.

Terningkast 6
For keyboardist Ronny Vaagen 
og resten av bandet var dette 
imidlertid ikke første kirkebe-
søk med instrumenter og høyt-
talere. Under dansefestivalen i 
Sel i fjor sommer hadde Holms-
ve egen konsert i Sel kirke. Det 
var denne konserten som fikk 
NRKs dansefotgeneral Erik 

Forfod på tanken om å kombi-
nere danseband og gudstjenes-
te, og kanskje fylle benkerade-
ne med litt mer folk en det som 
er vanlig under gudstjenester.

Eksperimentet ble særdeles 
vellykket. I tillegg til stappfull 
kirke var både publikum, kirke 
og presse storfornøyd. «Hallelu-
ja, for en kveld!» skriver Selbu-
posten og gir både gudstjeneste, 
Holmsve og Selbu Korensemble 
terningkast 6.

– I dag har vi virkelig tatt 
med vårt jordiske liv inn i 
kirka. Når livet blir vanskelig, 
henter dansebandmusikken 
fram håpet. Og det er lov til å 
ha håp og drømmer, messet Per 
Prest før han fikk forsamlingen 
til å synge med på «Det e lov å 
ha drømma», tittellåten på 
Holmsves første CD-plate. 

God markedsføring
Også Ronny Vaagen var godt 
fornøyd med eksperimentet. 

– Oppimot 600 i kirka på en 
vanlig torsdagskveld er bra. 
Dessuten var både MidtNytt, 
NRK2 og TV2 på plass og laget 
reportasjer. I tillegg til radio-
sendingen 22. november vil 
utdrag fra gudstjenesten også 
bli sendt i «På dansefot». Så i til-
legg til å være en fin opplevelse, 
er dette også bra markedsfø-
ring. For vår del er det verdt 
noen kroner, sier Vaagen. 

Og det er sikkert ingen ulem-
pe for dansebandet Holmsve, 
som 9. november slipper sin 
nye CD «Tidsmaskin».  

Dansefot i kirka

PÅ TV: Ronny Vaagen og resten av Holmsves kirkeopptreden ble for-
eviget både av NRK og TV2.

SUKSESS: Joar Petter Holmsve og Selbu Korensemble samlet nesten 
600 til gudstjeneste. 

VERRAN & NAMDALSEID

Hvem knipser 
Årets Bilde 2009? 
Herved inviteres både våre lesere 
og andre til å sende inn årets 
blinkskudd med kamera. Beste 
bildet blir premiert med 5.000 
blanke kroner til jul. Vi publise-
rer fortløpende gode bilder både 
på nett og i papirutgaven. Send 
dine bilder til foto@lokalavisa.
as. Eneste krav er at motiv eller 
fotograf må være fra Verran, 
Namdalseid eller Beitstad. Vi lar 
Nina Lorviks bilde av Erlend Lorvik 
Hernes fra Trondheim innlede pre-
sentasjonen, og ønsker oss flere 
blinkskudd. 

Knips og vinn 5.000,-

FOLLAFOSS
I fjor bød de på Elg. I år 
har Jekta storband invi-
tert storbandkolleger fra 
Høylandet, og serverer 
både ABBA-svisker og 
røffere improvisasjoner 
med svensk vri i Folla-
foss samfunnshus.

Borgar Jønvik
borgar@lokalavisa.as
Tlf. 909 52 958

Førstkommende fredag er det 
klart for årets storbandkveld i 
Verran. Denne gang har Jekta 
storband alliert seg med en av 
bygdas egne talenter. Kim Roger 
Garnvik Aksnes, som studerer 
improvisasjon ved Högskolan 
för scen och musik ved Göte-

borgs universitet. Her utdannes 
komponister, lærere i musikk 
og skapende virksomhet, musi-
kalartister, musikere, operasan-
gere og skuespillere innenfor én 
og samme institusjon. Akkurat 
nå har skolen 700 studenter og 
200 ansatte.

Improvisasjon
Sammen med Maria Nordseth 
Garli, som studerer komposisjon, 
improvisasjon og performance 
samme sted, har Garnvik Aks-
nes inspirert storbandmusikere 
fra Verran og Namdalseid til å 
prøve seg på improvisasjon, en 
ny opplevelse for de fleste i Jekta 
storband. 

– Må få gammelkaillan til å 
prøve seg på noe nytt – skremme 
dem litt, sier instruktøren.

– Veldig spesielt. Jeg tror ikke 
dette har skjedd i Verran tidlige-
re. Improvisasjon går på å tøye 
grenser og lytte til hva andre 
gjør. Og når du lytter, så begyn-

ner ting å skje. Dette er musikk 
og øvelse på en helt ny måte, 
sier leder Jan Morten Garnvik i 
Jekta storband. Verken han eller 
instruktørene er redde for at det 
hele ender på viddene.

– Neida, vi har hatt en kjem-
pebra øvelse i dag. Men lærings-
kurven har vært bratt, sier Kim 
Roger og Maria. 

Spesiell helaften
Jekta storband teller 19 musi-
kere i alderen 19-70 år. Som alle 
gleder seg til fredagens stor-
bandaften i Follafoss. Ifølge 
arrangørene blir dette nemlig 
en meget spesiell helaften, med 
en avdeling jazzimprovisasjon 
og en avdeling ABBA-musikk 
med lokale sangsolister. Høy-
landet storband kommer med 
tjue musikere, og skal spille til 
dans. 

Det blir for øvrig både øl- og 
vinservering under arrange-
mentet. 

� ABBA og improvisasjon på storbandaften

Jekta går nye veier 

STORBANDAFTEN FOLLAFOSS: Til årets storbandprosjekt har Jekta storband hentet heim Kim Roger 
Garnvik Aksnes og Maria Nordseth Garli.


