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Velkommen til viser i mars i Mandal
Merk av helgen19. - 21. mars 2010 og legg turen til Mandal Visedager.
Besøk vår hjemmeside www.mandal-visedager.no .

Fredag 19. mars i Venterommet
kl 20.00 Visekro med visevert Jan Engervik
I september i fjor ga Hilde Heltberg ut albumet «Elske Fritt». Vi
har hørt henne på radio, sett henne på TV og konserter med
kjente norske artister. Hilde Heltberg har en varm og nydelig
stemme, en fin tilstedeværelse, og sanger som både får deg til
å smile og kjenne på klumpen i halsen innimellom. Ikke bare
har hun en flott stemme, hun skriver også medrivende låter
som har en lei tendens til å feste seg. Hun har vært her hele
tiden. Nå synger hun vakkert om ubesvart kjærlighet og om det
å være et lite menneske med ønske om å finne svar på livets til
tider meningsløshet. Heltberg har med seg gitaristen Freddy Holm til sørlandsbyen.
Hilde Heltberg har ikke tidligere besøkt Mandal Visedager.
Silje Kåfjord. Det er lenge mellom hver gang det dukker opp artister med «store»
stemmer her i Norge. Kritikere vil kanskje påstå at det er nok jenter innenfor kategorien
singer/songwriter. Vi synes ikke det. Vi våger å påstå at Silje Kåfjord er en sjelden vare.
Du har sikkert lurt på hvem det er som skjuler seg bak den vakre, skjøre stemmen som
bølger mot deg fra TV-skjermen når NSB reklamen ruller forbi? Sangen heter «Like In A
Dream» og jenta fra Lindesnes heter Silje Kåfjord.
Jan Engervik har opptrådt som visesanger i over 30
år. Visesangeren fra Lindesnes har spesialisert seg
på visene til den danske visedikteren og entertaineren
Niels Hausgaard, og har selv oversatt tekstene til
«Lindesnesk». Niels Hausgaard har gravalvorlige
tekster med en ironisk undertone og tekstene
beskriver våre svakheter på en morsom måte. Jan
regnes i dag for å være en av Sørlandets fineste
visesangere. Engervik blir ikke alene denne kvelden,
sammen med Øystein Tveiten lover duoen allsang.
På visekroa vil publikum også i år få oppleve elever
fra Kulturskolen i Mandal.
Billettpris 200 kr - dørene åpner kl 19.00.

Lørdag 20. mars i Venterommet
kl 21.00 konsert Jonas Fjeld &
Henning Kvitnes
Det er to av turne-Norges mest dedikerte veteraner som
nå har slått sammen sine bonuspoeng, reservehjul og
verktøykasser, og reiser ut på turne sammen for første
gang - etter over 25 års bekjentskap. Selv om de begge
egentlig burde ha sittet i skyggen på en cowboyveranda
og mimret, har de sørget for å holde sine karrierer i
førsteklasses stand og er mer vitale, finjusterte og aktuelle enn noen gang tidligere. I
tilknytning til turneen har disse to herrer gitt ut albumet «Den Gamle Veien» som er en
blanding av respektive «hits», noen mer ukjente sanger, og til med flere nyskrevne
sanger. To av frontfigurene i rootsinspirert norsk visesang samarbeider på vakre og nære
sanger som henter det beste fra begge verdener. Det er første gangen i løpet av et kvart
århundres bekjentskap disse to voksne ungdommene står på scenen sammen, og her er
det duket for litt av hvert. Jonas Fjeld har tidligere besøkt Mandal Visedager, men for
Henning Kvitnes blir det første gang. Duoen har med seg Finn Tore Tokle på bass,
perkusjonist Eivind Kløverød og Ben Basgård med diverse strengeinstrumenter.
Billettpris 300 kr - dørene åpner kl 19.30.

Søndag 21. mars i Venterommet
kl 19.30 konsert Rita Eriksen
Rita Eriksen var landets tredje bestselgende artist i 2009
for det samlede salget av «Velkommen Inn» og «De aller
beste»! Konsertene høster gode kritikker i pressen, ord
som «maktdemonstrasjon av en konsert», «Til å bli
forelsket av», «Lekkert og velklingende», og «Den store
stemmen fra Stavanger skuffer ikke». I konsertene tar
hun oss med på en musikalsk reise gjennom hennes år
som artist, og mellom sangene kan man også
konstantere at hun har en sterk fortellerevne. Det blir
med andre ord en forrykende avslutning av årets visedager i Venterommet. Eriksen har
ikke tidligere besøkt Mandal Visedager. Hun har med seg broren og gitaristen Frank
Eriksen, og Stian Tønnesen som spiller mandolin og banjo.
Billettpris 250 kr - dørene åpner kl 18.00.
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