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Vårprogram 2022
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Russisk Fransk aften 

 
 

KammeRana inviterer i det nye året til kulinarisk konsert med sommelier Jan Terje 
Fossland og sanger Darya Katyba. Dette året byr vi på russisk musikk og franske viner 
– den perfekte kombinasjon med det beste fra to land. Billetter kroner 480. pris 
inkluderer konsert i to avdelinger, tre glass drikke og fingermat.  

Billetter kjøpes på www.nordlandteater.no. kun forhåndssalg. Bordreservasjon 
bestilles på tlf 97097412, Rana kulturskole 

 

Medvirkende:  
Jan Terje Fossland - Sommelier 
Anne-Guri Frøystein - Fløyte 
Eli Margrethe Hemma – Trompet   
Håvard Nordheim – Klarinett 
Ida Mouritzen – Fiolin 
Julie Treimo - Klaver 
Natalia Orlowska – Cello 
Darya Katyba – Sang 
 
 
 
 
Onsdag 9.02, Torsdag 10.02, Fredag 11.02. Alle dager kl 20.00 – 22.00 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nordlandteater.no%2F%3Ffbclid%3DIwAR0veD8zhS0u9_7P37dCMGewYU5cn23HsTs0aIT3agTcyh4yqyh-d-00KIY&h=AT0gCWwQ4n8M1lMwkbWX5wWCm6sMI_2DqiWG7B81R-niWAASYpCDvputwVPSfo8GfHntMWiGn935wJR5UTKsq1WqTMKg3NkDMJjwfwEuQytKQzm0eOGQp6aj27gwg_oFvw&__tn__=q&c%5b0%5d=AT1zEGe8UXA5VX7pDjMotVXhwx1x8LS_P4wMVKri3ak4xjeiSWPLwkfLuiJR0urgqbKxjCG4QuvfDvLY2Rq7_Djvke7sB6YfWj1aCMAmIQBSj6K_TVK_wiAt84dq40bmtD5-u-OsyJwxAEHGjTMT5bkQ2Lf5taMNJ4f1ZuDFcLtlcJ7DIw
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Salut d’amour! 

En trio fra KammeRana lager musikk 

der alt handler om kjærligheten! 
 

 
Darya Katyba (Sang), Natalia Orlowska (Cello) og Julie Treimo (Piano) 

drar på vinterturné med kjærlig musikk i uke 10. 
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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. 

 

Medvirkende: 

Eli Margrete Hemma (Trompet) 

Frode Hansen (Gitar) 

Håvard Norheim (Klarinett) 

 

 

Våren 2022 i Uke 11, 12 og 13: Grunnskolene i Rana Kommune. 
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Klassisk i kammersalen med unge solister 

fra Rana kulturskole 

 

 

 

Denne våren inviterer KammeRana til konsert med unge talenter og elever fra Rana 

kulturskole. Vi kan love ett variert, ungt og berikende program.  

 

Velkommen til konsert 

 

28. April kl 18.30 i Kammersalen 
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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 

Darya Katyba – Sang 

Julie Treimo - Piano 

 

 

 

 

23.april 2022 på Meyergården 
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Humanistisk konfirmasjon 2022 
 

 
 

Et arrangement i regi av Human-etisk forbund. KammeRana deltar med 
musikkinnslag og spiller til allsang for å gi konfirmanter, deres familie og 
gjester en minnerik konfirmasjonsdag. 

 

 

Meyergården Spektrum, Lørdag 14.mai 2022 
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Flere farger og KammeRana 

 

 

 

Flere farger er ett nasjonalt prosjekt fundert i flerkulturelle møter mellom barn og 

unge fra ulike nasjonaliteter. Kammeranas musikere utgjør prosjektets orkester i 

tillegg til rytmisk ensemble. Prosjektet er ett samarbeid mellom Lyngheim skole, Rana 

Kulturskole og Smeltedigelen musikkfestival.  

 

Medvirkende:  
Anne-Guri Frøystein - Fløyte 
Eli Margrethe Hemma – Trompet   
Håvard Nordheim – Klarinett 
Ida Mouritzen – Fiolin 
Natalia Orlowska – Cello 
 

 

Prosjektet fremføres d. 4. og 5. Mai 
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Sommeraften i Kammersalen 

 

 

Dette blir en kveld du sent vil glemme! KammeRana inviterer til en 
musikalsk og kulinarisk aften med sommelier Jan Terje Fossland og 
sanger Darya Katyba. Ensemblet lover fantastisk musikk fra de store 
komponistene iblandet utsøkte drikker fra franske vingårder. Maten 

serveres av Stenneset mat og vin. For en kveld forvandles Kammersalen 
til et musikalsk og kulinarisk møtepunkt. 

 

Dato: 
Onsdag 1. juni kl. 20:00-21:30 
Torsdag 2. juni kl. 20:00-21:30 

 

Pris pr. billett kr 480,- Billettene kjøpes på www.nordlandteater.no. Kun 

forhåndssalg. Begrenset antall billetter.  

 

Prisen inkluderer konsert i to avdelinger, presentasjon av kveldens viner, 

tre glass drikke og fingermat. Bordreservasjon tlf: 97097412: Rana 

Kulturskole. 

 

 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nordlandteater.no%2F%3Ffbclid%3DIwAR07oumWpuabfpLXxBo1L2ZM9VQnibI4ooCbCicJj2BUy1ZOcl_5QSHpxRI&h=AT3hXpkY5KW0wnjG-eb0rTABF-a0DxVlZKGtDXLapTtyCHGWW_ashpSZJL3sYGtaI55tBEFGoOLq5yJSIhC39RoXyPUN22JMjTUWiXYG0BNKCqvwuna-qqrbpn__Xmf6yQ&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3DZp9yr8OUcv-VYXFBJkV05EIv6QeFx76lH9UnKUftdRc1FYQrF_SFkjLHR0E2hwQ0Pzq_Uiza_ZJ2yRXwE700MZ2hcPrnf2lBXTIKKSuNGt2gHeLLHVqFSSX-ynPKr65daQPS8XpNugfwV1NsVFs3JUZrRfzEKHV6rui9Po6Fq7yfcw
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Klassisk i Yttern Kirke 

 

    

 

I Juni er det klart for kammerkonsert i Yttern kirke. 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 
Michal Medzkiewicz 
Anna Medzkiewicz. 
 
 

16. Juni kl 18.00: Kveldskonsert for alle. Bill.pris 150/gratis for barn/unge under 18 
 

Sted: Yttern kirke 
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KammeRana på andre arrangementer: 

 

Musikkinnslag den 8 Mai. 

KammeRanas musiker Eli Margrete Hemma bidrar til markeringen av denne 
minnerike dagen. 

Dalsgrenda d 8. Mai. 
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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 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/KammeRana

