VÅREN 2019
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Mo Kirkemusikk festival - Himmelsk Musikk

Helgeland barokkensemble
KammeRana og Trio Nesna startet samarbeidet om barokkmusikk høsten 2016. I 2017 etablerte vi oss
under navnet Helgeland barokkensemble. I denne konserten får publikum høre Bachs musikk på sitt mest
intense, vakre og komplekse gjennom 5 satser. Videre er Georg Friedrich Händels Neun deutsch Arien for
sopran og en trompetkonsert av Guiseppe Torelli i 4 satser kalt Sinfonia. En større del av programmet har
hatt en religiøs tilknytning, og musikken er på alle måter himmelsk vakker, så derav navnet Himmelsk
musikk.
Darya Katyba - Sopran
Thale Jørstad - Mezzosopran
Kari Nesdal Sandnes - Cello
Eli Margrethe Hemma - Barokktrompet
Sjur Berglann - Blokkfløyter
Tove Sjåfjell – Cembalo
Dato:
7. Januar
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Samarbeidsprosjekt med Åarjelhsaemien Teatere

«Stor-Stina, fortellingen om den långa lappflickan»
På 1800-tallet var det populært å vise fram mennesker og dyr som var annerledes, eksotiske
og "unormale". Impressarioen Wolfenstein tjente store penger på å vise fram Stor-Stina, og
hun ble en europeisk "kjendis" med artistnavnet "Långa Lappflickan". Gjennom fortellingen
om Stor-Stina formidler Åarjelhsaemien teatere og KammeRana dilemmaer knyttet til
synlighet og identitet. Hvordan ønsker vi å framstå? Hvordan ser vi på oss selv og andre ?

Medvirkende:
Dorjehtæjja/skuespiller: Ida Løken Valkeapää
Musihkere /Musikere fra KammeRana:
Anne Guri Frøystein
Julie Treimo
Håvard Nordheim
Musikk av Frode Fjellheim.

6.-10 Februar
Norgesturne Våren 2019: Oslo, Hamar, Mo i Rana, Tromsø
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Lag en hit! – Musikkverksted for 5. trinn
I tre uker besøker Kammerana alle grunnskolene i kommunen. Målet er å lære elevene på 5. trinn
hvordan de kan komponere en hit ved hjelp av digitale hjelpemidler. Ungene får både testet ut egen
skaperevne og digitale ferdigheter. Prosjektet er i regi av Kammerana, den kulturelle skolesekken og
Rana kulturskole. Det er kammeranas musikere som har utviklet prosjektet. Den Kulturelle Skolesekk
sørger for at prosjektet når alle i grunnskolen.

Musikere:
Eli Margrethe Hemma, Trompet
Kari Nesdal Sandnes, Cello
Frode Hansen, Gitar

24. Januar – 7. Februar
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Spansk/Portugisisk aften i Kammersalen
28., 29., 30. Mars

Kammeranas musikere har denne gangen funnet frem noen spanske og portugisiske godbiter til
publikum. Gjestene kan se frem til en god klassisk time med komponister som Isaac Albeniz og
Manuel de Falla. Begge komponister virket på slutten av 1800 tallet og begynnelsen av 1900 tallet.
Flere av deres verker bærer preg av både den klassiske tradisjon og den spanske folkemusikken. Vi
tror at årets reportoar vil sette publikum i den rette stemningen for en musikalsk og kulinarisk
opplevelse av den gode, varme sorten.

Jan Terje Fossland vil guide gjestene gjennom flere spennende vindistrikt med gode og
ekstraordinære viner. Her er det mye å glede seg til fra dette solrike landet. Vi kan love publikum en
god opplevelse med varme toner og gode smaker.

Medvirkende:
Anne-Guri Frøystein - Fløyte
Eli Margrethe Hemma – Trompet
Håvard Nordheim – Klarinett
Ida Mouritzen – Fiolin
Julie Treimo - Klaver
Kari Nesdal Sandnes – Cello
Darya Katyba – Sang
Jan Terje Fossland – Sommelier/Vinkelner
28. Mars – 30. Mars kl 20:00 alle dager
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Hyllest til Havet – Havmannprisen 2019

Konserten er et samarbeid mellom Kammerana og Rana bibliotek og arrangeres i forbindelse
med Havmanndagene. I «Hyllest til havet» presenteres en serie med solistnumre, som alle
kan relateres til havet på hvert sitt vis. Vi kan love en vakker konsert som tar oss med både
over og under havflaten.

Medvirkende:
Ida Mouritzen – fiolin
Kari Nesdal Sandnes – cello
Eli Margrethe Hemma – trompet
Lørdag 4. Mai i Rana Bibliotek
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KammeRana på andre arrangementer:
Den kulturelle spaserstokken Vår
Julie (Klaver) og Kari (cello) reiser rundt på institusjoner i Rana og holder en fin vårkonsert
for vårt eldre publikum.
Mai og Juni 2019

Navnefest HumanEtisk forbund
Et arrangement i regi av Human-etisk forbund. KammeRana står for musikken når de nye
verdensborgerne skal feires, for å gi deres foreldre, familie og andre gjester på navnefesten
en minnerik dag.
Meyergården spektrum, Lørdag 6. April.

Humanistisk konfirmasjon
Et arrangement i regi av Human-etisk forbund. KammeRana deltar med musikkinnslag og
spiller til allsang for å gi konfirmanter, deres foreldre, familie og andre gjester en minnerik
konfirmasjonsdag.
Meyergården spektrum, Lørdag 11 Mai.

Festkonsert «De nominerte»
Kammerana er vertskap på dette tradisjonsrike arrangementet, der vi skal hylle vinnerne fra
Dørumstipendet og de nominerte vinnerne av Drømmestipendet. Alle musikerne i
KammeRana spiller under arrangementet.
Kammersalen, 6. Juni.

Musikkinnslag på nasjonaldagen
KammeRanas musikere bidrar til den rette høytidsstemningen på nasjonaldagen, ved ulike
arrangement.
17. Mai (se Rana Kommunes 17 Mai program)
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Om KammeRana
KammeRana er en gruppe på seks profesjonelle musikere med base i Mo i Rana. Alle er
ansatt som distriktsmusikere ved Rana kulturskole, og deler sin tid mellom undervisning av
unge talenter og musikervirksomhet.







Anne-Guri Frøystein (fløyte)
Håvard Nordheim (klarinett)
Eli Margrethe Hemma (trompet)
Ida Mouritzen (fiolin)
Kari Nesdal Sandnes (cello)
Julie Treimo (klaver)

Hva gjør vi?
KammeRana er et aktivt og allsidig ensemble som favner bredt med sine produksjoner. Vi
har vårt utgangspunkt i klassisk musikk og samtidsmusikk, men har et godt øye til andre
sjangre. Vårt publikum omfatter alle aldersgrupper: fra barn i barnehager og skoler til et
voksent konsertpublikum, elever på voksenopplæring og eldre på institusjoner.
Ensemblet ønsker å være en relevant, aktiv og utadvendt aktør i det nordnorske kulturlivet,
og spiller ca. 200 konserter og oppdrag hvert år, med et publikumstall på ca. 6000. I tillegg til
å arrangere egne konserter og prosjekter, samarbeider musikerne mye med andre utøvere i
distriktet, både profesjonelle og i fritidsmusikklivet.

Musikere til tjeneste!
Ønsker du deg levende musikk? Musikerne i KammeRana bidrar gjerne med stemningsfulle
innslag på store og små arrangementer.
Ta kontakt:
telefon: 75 14 55 32 / 75 14 55 30
e-post: rana.kulturskole@rana.kommune.no
Mer informasjon finner du på Rana kommunes nettsider:
www.rana.kommune.no – du finner oss under Kulturskole > KammeRana

telefon: 75 14 55 32 / 75 14 55 30
e-post: rana.kulturskole@rana.kommune.no

Følg KammeRana på Facebook:
facebook.com/kammerana

