
Utg barn.hjelp-aksjon
som festforestillirg

l{ytt Staaanger En,semble i stort program i kueld

. En ungdommelig jule- og nytt-
arsgave til Redd Barna mA man

'vel kunne kalle den Festforestil-
I llng som i kveld skal gA av sta-
, belen i Ssndnes Gymnas, Aula.

Det er litt av et program soln er
lagt opp for kvelden, og akto-
r€ne er stort sett yngre utovende

tunstnere fra forskjellige kunst-
,arter, musikere, bildende kunst,'nere, 

teaterfolk og instruktorer.
Det skal bli et variert program i
tre avdelinger og flere overrask-
elser, med bl.a. debuterende

'visesangere. For musikkinteres-

serte vil det vere av spesiell in-
teresse at det gamle navnet
Stavanger Ensemblet nA, dukker
opp igjen, denne gangen knyttet
til en hoyst serios jazz-gruppe
som allerede har hatt sin kon-
sertdebut i rClub ?rr i Oslo. NA
fAr gruppen sin forsteopptreden
i Rogaland.

Den best[r av fem unge musi-
kere, som gjennom dette ensenl-
blet hAper A skape seg en platt-
forrn for A. bli alvorlig ut@vende
jazzmusikere. De spiller kompo-
sisjoner de har laget selv, og har
allerede planer om en tur til Po-
len forl spille der. Gruppen be-
st ir ellers av kjente navn i det
stavangerske jazz-miljoet, nav-
nene er Terje Munthe, Anders
Bru, Knut KOningsberg, Reidar
Larsen og Frode Gjerstad, og in.
strumentene er gitar, bass, trom-
mer, saksofon og piano.

Festforestillingen har for ovrig
innslag av elever ved ll,ogaland
Musikkonservatorium, og unge
skuespillere fra Rogaland Tea-
ter, instruert av Elsa Nordvang,
vil lese dikt av Obstfelder og
Nils Petersen. I tr6d med kvel-
dens program, som appeiierer
direkte til foreldre, vil Vibeke
Lund lese et even tyr av H. C. An.

I dersen, instruert av Christiarr
I Svanholm. PA vegne av noen av
l de lokale kunstnere. sorl har
I Bitt kunstverk, vil Hugo Wathne
I iede en kunstauksjon, og leder
lfor programmet og konferansier
lblir Knut Joner.




