VIVA skal opptre i Roma

REISEKLARE: VIVA-sangerne og ledere gleder seg både til Roma, musikkfestival og ikke minst
opptredener i selveste Pantheon. FOTO: Frode Olsen

Sandnes kulturskolekor, VIVA, er spesialinvitert til å representere Norge i en
musikkfestival som går av stabelen i Roma. Ungdommene og ledere brukte hele
helgen til sosiale og vokale forberedelser.
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Det er en formidabel oppgave og litt av en opplevelse som venter de 33 koristene i VIVA. Den 7. mars
retter de nesen mot den italienske hovedstaden for å delta i en internasjonal musikkfestival.
Der venter opptredener i den historiske bygningen Pantheon. Koret skal også synge i Teatro Don
Bosco. Korets dirigent, Liv Hugstmyr Særheim forteller om nøye forberedelser.
– Vokalt er vi godt forberedt. I helgen har vi også hatt gjennomgang med kortet når det kommer til
reiseopplegg og forventninger. Vi forsøker å danne retningslinjer til forventet oppførsel, samt være
forberedt på ulike scenarier som kan oppstå når vi er ute og reiser, sier hun.

Mageonde på Cuba
Dirigenten forteller at dette ikke er første gang at hun er medansvarlig for så mange ungdommer på
tur. Det pleier som oftest å dukke opp små utfordringer de er nødt for å løse underveis.
– Vi har faktisk vært på Cuba, men da var det mange som fikk trøbbel med mageonde. Turene går
som oftest helt strålende. Dette er en veldig flott gjeng som vet å ta vare på hverandre på tvers av ulik
alder, sier Liv Hugstmyr Særheim.

GJENNOMGANG: Kormedlemmene, foreldre og ledere har gjort mange forberedelser sammen. Det
reise som en mindreårig gruppe krever at alle bidrar til en positiv opplevelse. Koret skal opptre i Teatro
Don Bosco og i Pantheon. FOTO: Frode Olsen
VIVA er et kor med høy standard. På grunn av tidligere prestasjoner kan de mer eller mindre velge
hvor de vil delta. I sommer fyller koret 50 år, og derfor passet Roma-tur på dette tidspunktet ypperlig
som opptakt til jubileumskonserten som kommer i kulturhuset i juni.
– Mesteparten av utgiftene dekkes av korets felleskasse. Til Italia-turen betaler de 3.000 kroner i
egenandel. De får gyldig fravær fra skolen de dagene festivalen pågår, sier hun.

Spenning
For tretten år gamle Shiny Lian blir musikkfestivalen i Roma hennes aller første utenlandstur med
koret.
– Vi gleder oss veldig. Tenk å få synge i Pantheon og delta sammen med kor fra nesten hele verden.
Vi har forberedt oss godt på seks-syv forskjellige sanger, sier Lian.

SAMHOLD: Sofie Enoksen (17) har vært i både Tsjekkia og på Cuba med koret. Turen til Italia blir
derimot den aller første utenlandsturen for tretten år gamle Shiny Lian FOTO: Frode Olsen
Sofie Enoksen er med sine 17 år en erfaren korist. Hun har vært med til både Tsjekkia og Cuba. Nå
gleder hun seg til å se «den evige stad».
– De har heldigvis meldt litt mildere vær enn tilfellet har vært de siste ukene. Vi får også litt fritid, men
severdighetene drar vi til som gruppe. Dette er mitt fjerde år i VIVA, og i koret finnes det medlemmer i
aldersgruppen tolv til 18 år. Vi er 31 jenter og to gutter, sier Enoksen.
Hun er en av mange som gjerne ser flere gutter i koret.
– Det hadde vært flott med litt mer bass og baryton. Med flere guttestemmer er det enklere å teste ut
et større repertoar. Nå er vi for et rent jentekor å regne, med to gutter som synger de samme tonene
som jentene, sier Enoksen.

