Under konserten sto også solister fram. Foto: Idar Ovesen

Jazzy kammerpiker i søt juletid
SORTLAND: De jazzet det litt opp i den søte juletid, Kammerpikene!
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Det ble driv i Sortland kirke søndag kveld, med Kammerpikene i julekonsert. Med fraseringer i massevis,
originale arrangement og sågar en jazzversjon av «The Christmas song» – arrangert av Skjalg Bjørstad, ble det
en feiende oppvisning av pikene, under sikker ledelse av dirigent Hege Monica Eskedal.
Med litt rødt på
– Alle har på seg litt rødt, kunne Eskedal fortelle innledningsvis, så det var jo egentlig bare å se litt nøyere etter.
Da fant du både røde hjerter rundt halsen, røde sko, røde øredobber eller kanskje en rød rose festet til den ellers
sorte bekledning. Et vakkert juletre besørget også den rette stemninga for sanglerkene og publikum, som hadde
møtt fram i hyggelig antall.

Hege Monica Eskedal er dirigent for Kammerpikene. Foto: Idar Ovesen
Det ble nonstop sang i en time og et kvart, med flere numre som utmerket seg. «Julekortet» av Torbjørn Egner var et slikt,
med nostalgiske tekststrofer som brakte fram minner om barndommens jul. Dirigenten hadde også laget et arrangement som
ga sangen litt ekstra futt og fart.

Høytid

«Eg veit i himmerik ei borg» ble et av konsertens absolutte høydepunkt, med sterk vokal av nitten kammerpiker.
Og teksten understreker at det jo er høytid vi er inne i. Publikum ble tydelig revet med, og takket med varm og
hjertelig applaus.
«Stille natt» og ekstranummeret «Deilig er jorden» sto også fram, sistnevnte sågar med innslag av filmmusikk.
Selv om jula er tradisjon for mange, og julesangene med, så drister Kammerpikene å gjøre ting litt annerledes.
Det er det rom for, og suksessen var sikret i den søte juletid.
– Ha ikke for mange forsetter, men gjør det beste ut av 2020, oppfordret dirigent Hege Monica avslutningsvis, og
takket alle for frammøtet.

High five! Dirigent Hege Monica takker kormedlemmene for innsatsen. Foto: Idar Ovesen

