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Tonetango
Konserten til Agitato
trakk to fulle Rallarhus
i helga. Publikum fikk
hpre nydelig samklang
og glade sangere.
Programmet var velkom-
ponert, og anange-
mentene gode.

RA-Bjgro W Johansen

De fleste av sangene som
koret gjennomforte pi denne
konserten var pA engelsk, men
som avslutning pi f6rste del av
programmet, hadde de valgt et
Pr0ysen-potpurri. For vi fikk
hgre kjente toner fra
Bldklokkevikua, en dag i mir6
og om en ber0mmelig seiltur pA
Mjosa, ble det behOrig nevnt at
en mi ha mot til 6 synge ut. Og
det har damene i Agitato.
Sangene beveger seg fint mel-
lom styrke og fylde, vare
klanger og mollstemte deler av
repertoaret. Dessuten ruver

Tango for to, sprekt og varmt
giennomfprt!

GenipA piano
I mellom sangskattene fikk

publikum en kort innfOring i
hvordan koret hadde tolket
sangene, litt om komponistene
og litt fra tiden sangene ble
skapt. Dessuten ble Jason
Lawrence smilende introdusert
s"om geni pi sitt piano. Dirigerf
Asne Barhellestol fikk fram-
oversveis fra publikum pi de
partiene salen sang med.

Abba
Agitato har Abba under

huden, og de lever seg inn i
hver strofe, serlig nir man fdr
fortalt en humoristisk fortelling
om stykkets opphav. Money-
money-money ble skrevet til
Anni-Frid Lyngstad som Onsket
seg en mann som var rik, kjekk,
morsom, trofast og intelligent,
til frydefull latter fra salen.

STEMMEPRAKT= Solist Anne Marie Trondsens personlige tolkning av Beautiful ga velfortjent trampeklapp pd
Agitatos vdrkonsert.

Som ih immelen
Agitato fremforte Gabriellas

song sterkt og levende. Her fikk
vi ogsi godt fortalt hvilken rolle
bdde Gabriella og dirgenten
spiller i den svenske filmen Si
som i himmelen. Slik sett
bindes hele konserten sarnmen
til 6 handle om 6 giore det
umulige mulig og at det bare er
tida som kan gi oss svar.

Ingen blunka, Ortne Stod pa
stilk og det var musestille i
salen da Anne Marie Tfondsen
sang sin versjon av Beautiful.
Det skal godt giores A giemme
en slik stemme i et kor, men det
sier noe om registeret pi bide
koret og solisten.

VArens gode konsertopp-
levelse med Agitato vitner om
et levende kormiljo, pur glede
over 6 fi synge og en folelse av
underveis a "Ga berrfatt i
bliberlyng, syng" !
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