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Det var en flott, og relativt
godt besøkt kirkekonsert
som ble presentert i Hon-
ningsvåg kirke mandag.

På programmet sto flere, både
mer og mindre kjente stykker
for orgel, som ble fremført av
Tim Rishton. I tillegg var det
flere stykker med samspill
mellom Rishton og lokale kul-
turutøvere som henholdsvis
Guri Tuv Brattli, Per Inge Jen-
sen og Honningsvåg Damekor.

Tom Rishton er da heller intet
mindre enn doktor i 1700-talls
kirkemusikk, og dessuten en
velkjent organist som har dre-
vet med regelmessig konser-
taktivitet i Norge.

Mens det ifølge baksiden på
Finnmark Dagblad kun møtte
frem 15 stykker da Rishton
holdt konsert i Hammerfest,
var det rundt 80 fremmøtte til
konserten i Honningsvåg, og
det må da sies å være bra på

en ellers blå mandag. 
Mens Rishton alene fremførte
stykker av henholdsvis Albino-
ni, Bach, Yon, Vierling, Hov-
land, Vivaldi, Brahms og Hers-
chel, så fikk vi oppleve han i
samspill med Per Inge Jen-
sens på kjente stykker som
«Sommernatt ved fjorden» av
Kjetil Bjørnstad og «Ut mot
havet». Sistnevnte er av kom-
ponisten Fliflet Bræin, og må
ikke forveksles med Rune
Rudbergs forferdelige lande-
plage som terroriserte de tusen
hjem for få år tilbake. Jensen
gjorde en god innsats, det gjor-
de også Honningsvåg dame-
kor, og ikke minst Guri Tuv
Brattli som med sin klokkeklare
stemme fremførte Guilio Cac-
cinis «Ave Maria».

For øvrig gjorde konserten
det klarere enn noen gang tidli-
gere at orgelet i Honningsvåg
kirke for lengst er modent for
den neste verden...
Peer-Einar Pedersen. Tim Rishton spilte i Honningsvåg kirke mandag.

Flott kirkekonsert

Du fortjener en 
trygg alderdom
Hvis du trenger hjelp, så skal du få det. 
Uavhengig om du er rik elller fattig. 
Og den hjelpen du får, skal være tilpasset din situasjon.

Omsorg er ikke oppbevaring. Omsorg er å bry seg, 
omsorg er å ta vare på, omsorg er å respektere.

Arbeiderpartiet vil gjøre alt for å gi deg en 
trygg og god alderdom i Nordkapp.

Alle skal med.

Kristina  Hansen
Ordførerkandidat 
Nordkapp Arbeiderparti
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