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SJØVEGAN: Både Åge Aleksandersen, Jonas Fjeld
og Jørn Hoel har sagt ja til å opptre på
støttekonserten for familien Kvien.
Det opplyser initiativtaker til støttekonserten, Christer Møller.
- Åge Aleksandersen og Jonas Fjeld har jeg og min gode hjelper Gunn
Møller jobbet mot i omlag to uker. Begge artistene var i
utgangspunktet opptatt på annet hold, men valgte altså å komme til
lille Salangen for opptre helt gratis på denne støttekonserten.
- De tar ingenting for jobben?
- Alle artistene som medvirker i denne konserten gjør det helt gratis. At
vi har klart å få artister på et slikt nivå som dette til en liten bygd i
Nord-Norge uten at de tar noe for det tyder på at de har latt seg
berøre av denne saken og at inntektene av konserten går til den.
Les også: Even ble Årets Salangsværing
Les også: Stoltenbergs personlige forbilde

Lyd og lys
Christer Møller retter også en stor takk til Maestro Sound i Gratangen.
- Vanligvis når slike støttekonserter blir arrangert er det alltid noen
som tar seg betalt for jobben de gjør, slik som lyd og lys. Men i dette
tilfellet stiller Maestro Sound opp og gjør hele produksjonen med lyd

og lys helt gratis. En jobb som man vanligvis må betale mellom 50.000
og 60.000 kroner for.
- Hvordan er sjansen for at statsminister Jens Stoltenberg kommer?
- Signalene vi har fått fra statsministerens kontor har vært positive, og
vi håper jo i det lengste at han dukker opp. Han opplyste jo i sin
nyttårstale hvem som var hans største helt i 2012. Nå har han sjansen
til å møte helten sin her, men vi er alle klar over at statsministeren er
veldig opptatt mann.

Medvirker
Foruten Aleksandersen og Fjeld har Jørn Hoel, Trond Trudvang, Marit
Endresen, Anne Nymo Trulsen, Jenny Jenssen, Jardar Johansen og
gruppa Blått & Rått sagt ja til å medvirke i støttekonserten.
- I tillegg medvirker et lokalt barnekor fra Salangen, så vi mener at vi
har fått til en konsert med stor bredde i sjanger og med en fin blanding
av nasjonale og lokale artister.
Konserten går av stabelen i Salangshallen på Sjøvegan onsdag 30.
januar, og overskuddet fra den går uavkortet til familien Kvien.
(Folkebladet.no)

