11.9.2020

- Vi har en koronavennlig sjanger - adressa.no
NYHETSSTUDIO

NYHETER

SPORT

KULTUR

DEBATT

UKEADRESSA



HÅVARD



MENY

Trondheim Kammermusikkfestival

- Vi har en koronavennlig
sjanger
Trondheim kammermusikkfestival må utsette jubileumskonserten til neste år,
men festival blir det - med artister fra øverste hylle.

Kristin Reigstad
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Det er lett å si seg enig med
Alec Baldwin 5 

Frank sitter i forvaring
etter en alvorlig
sedelighetssak. Lørdag går
han i studio 

Den andre gaven fra Trondheim kammermusikkfestival er levert i samarbeid med Norinvest:
gatekunstverket «Musikk er alt. Alt er musikk» på Peter Egges plass, laget av Skurktur.
FOTO: TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL

Motstandsbevegelsen var
mer enn gutta på skauen

5



Kristin Reigstad og resten av staben i Trondheim kammermusikkfestival
har hatt travle dager. Da Covid-19 var et faktum og Norge stengte ned,
måtte de hive seg rundt for å tilpasse programmet.

Trygge rammer
- Vi har jobbet på spreng og trykket er fortsatt høyt, men du kan si vi har
en koronavennlig sjanger. Kammermusikk er veldig forenlig med å
opprettholde et godt smittevern. Kjerneprogrammet vårt er skrevet for

- Jeg greide ikke å fri meg
fra tanken om at noe ikke
var som det skulle 

små ensemble, men vi har jo gjesteartister fra røde land, og dette kan få
betydning for de som kommer fra Storbritannia og Østerrike.

Hør her´a Siv Jensen!

5 

Før hadde Trondheim egen
sandstrand. Nå ruver det
krigsfort og industribygg
her 

PÅ FORSIDEN NÅ
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koronasituasjonen i
samlet siden jeg var
Trondheim
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PÅ FORSIDEN NÅ

Tatt for ulovlig kjøring i
Nordre gate 

BYÅSEN-DØDSFALLET

Siktet sønn brøt sammen i
gråt da han møtte i retten 

Mannen nektet for å ha kjørt bil og
krasjet. Sporene tydet på noe annet 

TRONDHEIM

Har fått testsvar. Men alle 92
kan bli testet på nytt 

Tenåring la på svøm på Lade utløste redningsaksjon 
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Savnet jeger i Selbu
funnet omkommet 

TRONDHEIM

Hadde gledet seg til
å vise fram nyheten i stedet fikk han
sjokkbeskjed 

Trondheim kommune vil
utvide skjenketidene: Politiet blir nedringt




Nær halvparten blant unge voksne vil ha midlertidig forbud mot hjemmefester
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festivalen ikke starter før i
slutten av september, er de
godt igang med markeringen.
Et eksklusivt Steinway D-ﬂygel
er kjøpt inn fra Berliner
Philharmoniker, og har på
mirakuløst og lettbeint vis
ﬂyttet inn i Frimurerlosjen. Se
bare her:



SISTE NYTT
14:57

Fikk blytung melding: –
Jeg har hatt bedre uker


Stjerne ygelet er Berliner Philharmonikers gamle stjerne ygel. Her fraktes det inn i Frimurerlosjen av
en profesjonell ytter med en ytterobot. Instrumentet er nansiert av Nordenfjelske Bykreditt
Stiftelse, Bergesenstiftelsen og gjennom salg av det gamle ygelet. Prisen er hemmelig.

14:50

Ny risikovurdering fra
FHI: Vi må planlegge
for en ny, nasjonal
bølge

14:50

Helsebyråd bekymret
for tydeligere generell
smitte i Bergen

14:49

«Jul i Skomakergata»
blir kinoﬁlm

14:48

Mannen nektet for å ha
kjørt bil og krasjet.
Sporene tydet på noe
annet 

FOTO: TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL

Og på Peter Egges plass er en grå og kjedelig murvegg forskjønnet med
spesialdesignet gatekunst av Skurtur fra Oslo. Kunstnerne malte verket
under skarpt tidspress, fra en lift i høyden, mellom regn- og vindbyger i
sedvanlig trøndersk julivær - litt fra alle årstider, sånn omtrent.
- De jobbet dag og natt for å bli ferdige. Vi ønsket oss et verk som
gjenspeiler både Trondheim og kammermusikkfestivalen, og jeg synes
det ble kjempeﬁnt. Du burde kjøpe en is og sette deg ned, og bare se.

PLUSS KULTUR

Norsk samlivskomedie
med Diana og Charles 3



Ikke Lindell på sitt aller
beste 3 
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oppleve musikken sammen, live. Det blir godt for alle.
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Har fått testsvar. Men alle
92 kan bli testet på nytt 

Trondheim kommune vil
utvide skjenketidene: Politiet blir nedringt 

* Eff. rente 4,06 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etableringsgebyr kr 2.724,-. Totalt kr 165.674,-. Forutsetter 35%
egenkapital og finansiering i Volkswagen Financial Services. Renten er flytende og subsidiert de tre første årene, for
deretter å bli justert til normal produktrente. Tilbudet gjelder til 31. august 2020.

Trondheim kammermusikkfestival går fra 20. - 27. september.
LES OGSÅ: Blues in Hell: - Noe blir det, men jeg vet ikke hva
sett bildene fra dansekonkurransen på Torvet i helga? 

 og så du

Nær halvparten blant unge
voksne vil ha midlertidig
forbud mot hjemmefester

LES OGSÅ: Idrettslege: - Hvis det er plass til 25 000, så burde du få
plass til 3-4000. Med mer enn god nok avstand

Norsk samlivskomedie
med Diana og Charles 3



Kommentarfeltet er dessverre stengt av tekniske årsaker. Her kan du lese
mer om hvorfor.

TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL

TRONDHEIM

Hvor er Rita Ottervik?
Politikerne gjemmer seg
under dekk

FIKK DU MED DEG DISSE?

Stiller spørsmål ved
om Northug fikk
nok hjelp 

- Jeg er så fornøyd.
Og livredd 

Pressekonferanse
om
koronasituasjonen i

Åpnet ny butikk i
Midtbyen: – Jeg har
samlet siden jeg var

Må flytte fra
Bakklandet 
Det er andre grunner til at
Ap sliter på målingene

- Det er som å få en
knyttneve i magen
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Flygelet skal innvies
22. september på konserten
«Nytt ygel»,
med en KULTUR
rekke storslagne
pianister;
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Saskia Giorgini, Jørgen Larsen, Mona Spigseth, Trygve Brøske og Margaret Stachievicz. Ingrid
Bjørnov skal spille utdrag av «Steinway to heaven», forteller Kristin Reigstad.
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Fikk blytung melding: –
Jeg har hatt bedre uker 

Men la det være sagt, det blir festival.
▼ANNONSE

«Jul i Skomakergata» blir
kinoﬁlm

Tidenes
Tidenes tøffeste
tøffeste revansj
revansj
SESONGPREMIERE
I kveld 20.00

Mannen nektet for å ha
kjørt bil og krasjet.
Sporene tydet på noe annet


- Vi opererer med plan A , B og muligens C hvis vi må, men vi har mange
gode artister i Norge også.

Små salonger
Kammermusikk er opprinnelig ikke for et stort publikum, men for få
personer i salonger eller i mindre rom. Men festivalen ønsker å utvide
sjangeren.

Det er ingen tvil om at
dette er et fremtidsrettet
tiltak

- Vi har også noen større arrangement, for eksempel åpningskonserten i
Olavshallen med Fargespill. Grensen går ved 200 i salen, men vi satser på
å streame konserten.
Korkonserten i Nidarosdomen, der Nidarosdomens jente- og guttekor
synger sammen for første gang. De har med hver sin gjest som har vært
kormedlemmer; guttekoret har invitert ﬁolinist Viktor Stenhjem, mens
jentekoret har invitert mezzosopran Astrid Nordstad.

Vi må droppe motorvei og
heller utvikle bane og buss

- Det kommer til å bli en gyllen stund, og Nidarosdomen har god plass til
de 200 som får høre konserten. Her har vi dessuten satt opp en
ekstrakonsert, forteller Reigstad.

Utsatt til 2021
Høydepunktet i år skulle ha vært den spektakulære
jubileumsforestillingen ute i Dokkparken, men den må utsettes til neste
år.

Å gi elever klageadgang bør
være like viktig enten det
er muntlig eller skriftlig
eksamen

- Ja, dessverre. Men det er noe å glede seg til. Den kommer til å bli helt
fantastisk. Men først gleder jeg meg til årets program. Vi trenger å
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