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Peer Gynt er jeg!  en ny Peer slik du aldri har sett det før. 
 

   

Dette er en konsertforestilling i samarbeid med Nordland Teater og Den kulturelle skolesekken. 

Vi ønsker publikum velkommen til en moderne, morsom og surrealistisk 

konsertforestilling som tar utgangspunkt i kjernen av skuespillets tematikk; Hvem er 

jeg. I møte med flere av kvinnene i Peers liv, stiller forestillingen spørsmål ved Peers 

virkelighet. For hva er sant og hva er ikke sant? Velkommen til en ny versjon av Peer 

Gynt som her spilles av en kvinne! 

 

Medvirkende:  

Linda Mathisen – skuespiller, Cecilie Jørstad - skuespiller 

Julie Treimo – Klaver, Natalia Orlowska – Cello 

Michael Sharman – Regi og scenografi, Johan Haugen - Lys, Isabella Flått – inspisient 

Halvard Olsen – kostyme og rekvisitter.  Ida Elise Jørgensen – produsent 

 

 

Lørdag 04.09: kl 14.00-15.00 (Åpen konsertforestilling)  

Mandag 06.09 (DKS), Tirsdag 07.09 (DKS), Onsdag 08.09 (DKS) 

Torsdag 09.09: kl 19.00 (Åpen konsertforestilling - Kulturnatta)  

Fredag 10.09: kl 19.00 (Åpen konsertforestilling - DKSS) 

Lørdag 11.09: kl 19.00 (Åpen konsertforestilling) 

 

Sted: Kammersalen, Rådhusalleen 8. 

Billetter: www.nordlandteater.no 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

http://www.nordlandteater.no/
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Humanistisk konfirmasjon 2020 

 

 
 

Et arrangement i regi av Human-etisk forbund. KammeRana deltar med 

musikalske innslag og spiller til allsang for å bidra til at konfirmantene, deres 

familie og gjester får en minnerik dag. 

 

Medvirkende:  

Ingvild Silje Petersen - Fløyte 

Eli Margrethe Hemma – Trompet   

Håvard Nordheim – Klarinett 

Ida Mouritzen – Fiolin 

Julie Treimo - Klaver 

Natalia Orlowska – Cello 

Darya Katyba - Sang 

 

 

Meyergården Spektrum, Lørdag 11. September 
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Vinterlysfestivalen September 2021 

 
KammeRana presenterer tango på Vinterlys festivalen. 

 

   
 

 
På Vinterlysfestivalens siste lunsjkonsert spiller KammeRana tango i teatrets cafe. Ensemblet 

presenterer flere komponister fra tangoens verden.  

 

Medvirkende:  

Ingvild Silje Petersen - Fløyte  

Eli Margrethe Hemma – Trompet  

Håvard Nordheim – Klarinett  

Ida Mouritzen – Fiolin  

Julie Treimo - Klaver Natalia Orlowska – Cello  

Darya Katyba – Sang  

 

Torsdag 23 September kl 11.30, Teatercafeen. 

 
Billetter kjøpes på www.nordlandteater.no 
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http://www.nordlandteater.no/
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Navnefest med Human Etisk 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 gjester en minnerik dag. 

 

Medvirkende: 

Eli Margrethe Hemma - Trompet 

Julie Treimo - Piano 

Darya Katyba – Sang  

 

 

 

Søndag 3. Oktober. Meyergården. 
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I could have danced all night -  

Konsert for de eldre ved intitusjonene i Rana. 

  

I Oktober besøker KammeRanas trio på piano, trompet og sang institusjoner i Rana. 

Musikerne spiller og synger kjente melodier fra musikal genren og vi kan love en hyggelig 

og minnerik stund med ett opplagt ensemble. Konserten er et samarbeid mellom Rana 

Kulturskole, Den Kulturelle Spaserstokken og Smeltedigelen Musikkfestival. Forbehold 

om gjennomføring med bakgrunn i gjeldende regler for smittevern og Covid 19. 

 

Medvirkende: 

Eli Margrethe Hemma – Trompet 

Julie Treimo - Klaver 

Darya Katyba – Sang 

 

Konserten besøker institusjoner i Rana i uke 39. 
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Kammerkonsert i Kammersalen 

    

 

I Oktober er det klart for ny kammerkonsert i Kammersalen. Konserten er ett samarbeid mellom 

KammeRana og Ytterens kirke v/ organist Michal Medzkiewicz og Anna Medzkiewicz. 

Dette er en konsert alle kan glede seg til, med ett strålende opplagt ensemble og ett spennende 

program.  

 

Medvirkende:  

Eli Margrethe Hemma – Trompet 

Håvard Nordheim – Klarinett 

Ida Mouritzen – Fiolin 

Michal Medzkiewicz 

Anna Medzkiewicz. 

 

 

15. oktober kl 19.00: Kveldskonsert for alle. Bill.pris 150/gratis for barn/unge under 18 

 

Sted: Kammersalen, Rana Kulturskole. 
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Konsert i Gruben kirke og Nesna kirke 

Skarheim Band / Gruben mannskor / KammeRana 

 

  

 

Skarheim Band Gruben mannskor og Kammerana 

Dette flotte ensemblet med over 30 aktører på scenen innleder Desembermåneden med en 

konsert du aldri vil glemme! Konserten er en samproduksjon mellom Gruben mannskor, Trond 

Skarheim og KammeRana. Sammen turnerer denne gjengen Rana kommune og Nesna kommune. 

 

Medvirkende: 

Trond Skarheim band 

Gruben mannskor 

KammeRana v/Ida Mouritzen – fiolin, Natalia Orlowska – Cello, Eli Margrethe Hemma - trompet 

 

 

Dato og sted:  

Gruben kirke: Fredag 26.11. Nesna kirke: Lørdag 27.11. 
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Julekonsert med KammeRana for institusjoner i Rana 

 

 
 

 

En trio fra KammeRana besøker institusjoner i Rana med stemningsfull musikk som setter 

lytterne i den rette julestemning. Konsertene arrangeres i samarbeid med omsorgsavdelingen i 

Rana kommune og Den kulturelle spaserstokken. 

 

 

Medvirkende:  

 

Håvard Nordheim – Klarinett 

Ida Mouritzen – Fiolin 

Natalia Orlowska – Cello 

 

 

 

 

 

Desember 2019, uke 49 Institusjoner i Region Rana. 

 

 

 

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

KammeRana på andre arrangementer: 

Årets Kulturpris 

 
Kammeranas musikere sørger for den rette stemningen når Rana Kommunes kulturpris for 2019 

deles ut.  Alle musikerne i KammeRana spiller under arrangementet. 

November 2021 - Mo Samfunnsal 

Gullklokka 

 
Rana Kommune arrangerer hvert år en festkveld for å gjøre stas på 25 års-jubilantene blant sine 

ansatte. KammeRanas musikere bidrar til den rette høytidsstemningen når kommunens ansatte 

hedres i Rådhuset.  

November 2021 – Rana Kommune 

Kommunestyremøte 

 

Kammerana muntrer opp vår folkevalgte med et livlig musikkinnslag på starten av dagen. Alle 

musikerne i KammeRana spiller under arrangementet. 

Desember 2021 - Rana Rådhus 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fscenemagasinet.no%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F05%2Fhovedlogo_farger_vranakommune-710x292.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fscenemagasinet.no%2Frana-kommune-vurderer-bygging-av-kulturhus%2F&docid=wddXnyPoXanpCM&tbnid=0lp_-YC0_AzQGM%3A&vet=10ahUKEwjntpzm6ZjkAhXmpYsKHdpRAQEQMwh8KCwwLA..i&w=710&h=292&bih=651&biw=1024&q=rana%20kommune%20kultur&ved=0ahUKEwjntpzm6ZjkAhXmpYsKHdpRAQEQMwh8KCwwLA&iact=mrc&uact=8
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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) 

• Natalia Orlowska (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 

- og på vår Facebookside: https://www.facebook.com/KammeRana 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

https://www.facebook.com/KammeRana


 

 

 
Kontakt:  

Rana kulturskole v/ Produsent: Ida Elise Jørgensen 

 telefon: 75 14 55 32/970 97 412 

e-post: rana.kulturskole@rana.kommune.no  

 

 

 

 

 

 

 

Følg KammeRana på Facebook:  

https://www.facebook.com/KammeRana  

https://www.facebook.com/KammeRana

