Aremark
Vind, nedbør:

HA på
mobil

Tirsdag: °c
Ø, 2 m/s, 0 mm

Onsdag: -°c
Ø, 3 m/s, 0 mm

Torsdag: °c
SØ, 3 m/s, 0 mm

kom opp i Halden i dag klokka 08.17 og
går ned klokka 16.41. Dagen er nå 8 timer
og 24minutter lang, og er blitt 2 timer og
15 minutter lenger enn ved vintersolverv,
og 10 timer og 10 minutter kortere enn
ved sommersolverv.

Halden

Tirsdag: °c
Vind, nedbør: Ø, 2 m/s, 0 mm

Kommer opp
klokka 09.23 i
dag og går ned
klokka 23.49.

Onsdag: °c
Ø, 3 m/s, 0 mm

Torsdag: °c
SØ, 3 m/s, 0 mm

Høyvann kl. 08.54 og 21.35
Lavvann kl. 1.53 og 14.37

For ca.

8 kroner dagen
får du HA hjem i postkassa
seks dager i uka!

Høyvann kl. 10.18 og 22.56
Lavvann kl. 3.02 og 15.56

Synger og swinger sammen

Mixdur og Halden Storband under øvelsen i Fredrikshalds Teater.

Halden Storband
spiller, mens Mixdur
synger. I Fredrikshalds
Teater fredag kveld.
AV STEINAR OMAR ØSTLI
steinar.omar.ostli@ha-halden.no
Mobil:    

Mixdur har lenge hatt lyst til
å ha en konsert sammen med
Halden Storband, og denne
helgen skjer det. Først i Fredrikshalds Teater fredag, deretter i kirken i Strömstad søndag.
25-årsjubileum
I år fyller Mixdur 25 år. Derfor har de hatt lyst til å lage en
konsert i teatret hvor de øver
inn nytt materiale. Leder i koret, Thorvald Heiaas, som selv
har vært med i koret i 23 år, forteller:
– Vi har sunget Bellmann i
festningen, og vi er veldig glad
i Fredriksten. Men i år har vi

sammen med vår nye musikalske leder, Peter Söderlund, ønsket å øve inn et nytt repertoar.
forteller Heiaas som nevner
sanger som «It Don’t Mean A
Thing», «Moonlight In Vermont» og «Bring It On Home».
Synger og swinger
Her synger koret sammen
med det swingende Halden
Storband, slik de også gjør på
for eksempel «God Bless The
Child» og «Bridge Over Troubled Water».
– Vi synger og spiller noen
sanger sammen. Andre sanger
synger vi alene, mens storbandet spiller noen melodier alene, forklarer Thorvald Heiaas.
Konserten i Fredrikshalds
Teater fredag vil foregå i to sett
med en pause.
– Vi vil at folk skal kunne
komme ut, høre på en fin konsert og hygge seg, sier lederen
i Mixdur som er en sammensveiset gjeng med lang fartstid
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sammen. Koret teller i overkant av 30 sangere, og de stemmene er fint fordelt i forhold til
hverandre.
Teateret midt i blinken
For Mixdur og Halden Storband har det vært naturlig å
leie seg inn i nydelige Fredrikshalds Teater.
– Dette har to årsaker. For
det første er dette et ideelt
sted for oss å synge og spille, i
og med at teateret er laget for
akustisk framføring. For det
andre er det økonomisk mulig
for oss å leie teateret. Vi er et
kor som driver på ideell basis,
vi betaler våre kontingenter, og
målet vårt er at konserten skal
gå rundt, sier Thorvald Heiaas.
Øver i teatret
Denne uka har Halden Storband og Mixdur flyttet inn i
teatret mandag og onsdag for å
øve til fredagens konsert. Halden Storbands dirigent Bjørn

Ingvaldsen forteller at de gleder seg til konserten.
– For oss er det fint å kunne
spille med Mixdur. Koret og
bandet låter fint sammen, sier
Bjørn Ingvaldsen som forteller

Mixdurs dirigent Peter Söderlund.

at det er Mixdurs dirigent Peter
Söderlund som skal lede konserten i teatret fredag.
Sistnevnte er for øvrig ansatt
som musikklærer ved Halden
videregående skole.

