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Vendsyssel

Filmstudiekreds
KLOKKERHOLM: Torsdag indledes en film-studiekreds i konfirmandstuen i Klokker-

Telefon 99245111 E-mail hjoerring@nordjyske.dk Adresse Frederikshavnsvej 81, 9800 Hjørring
Telefon 99203333 E-mail frederikshavn@nordjyske.dk Adresse Tordenskjoldsgade 2, 9900 Frederikshavn
Telefon 96455565 E-mail broenderslev-dronninglund@nordjyske.dk Adresse Bredgade 35, 9700 Brønderslev

holm Præstegård. Filmen skal være igangsætter og inspiration til samtale om nogle af de store livsspørgestil. Der vises kortfilm under temaet ”Sig det som det er”.
Studiekredsen arrangeres af menighedsrådene og Klokkerholms Aktive Kvinder.

Stig Rossen leverede kraftig vokal til anden halvleg af nytårskoncerten. Tidligere havde
Hjørring Brass Band samt talentlever fra Den Musiske Skole
været på scenen.

Kulturpris til kunstner
KULTUR: Nytårskoncert med Stig Rossen og Hjørring Brass Band for fulde huse - kulturpris til Claus Ørntoft
Af Mette Møller
og Nicola Cho Meier (foto)
mette.moeller@nordjyske.dk

HJØRRING: Med 425 deltage-

re var der helt fyldt op i både
teatrets sal og på balkonen
på Vendelbohus i går, hvor
Hjørring Brass Band inviterede til den årlige nytårskoncert. Her kunne de fremmødte opleve et musikprogram, der bød på musik af
både Hjørring Brass Band og
af talentelever fra Hjørring
Musiske Skole.
Efter pausen var det Stig
Rossen, der indtog scenen
med sin store stemme og
med pianist Thomas Jaque,
og han lagde ud med et par
musical-numre, hvor han leverede nogle utroligt lange
toner.
Det viste sig også, at han
var tæt på at være stand up
komiker, for mellem numrene leverede han masser af
veloplagte og humoristiske
bemærkninger.
Hans koncert bød også på
et gospelnummer af Elvis
Presley og den kendte ”Perhaps Love” af John Denver,
som han fortalte, at han ofte
synger til bryllupper.

Stig Rossen sang blandt
andet også et uptempo nummer af Andrew Lloyd Webber, inden han sluttede af
med et ekstranummer i form
af Bette Midler’s kendte
nummer ”The Rose”, som
han og makkeren fik et stort
bifald for.
Kulturpris uddelt
Så var det tid til at overrække årets Kulturpris, som
Spar Nord står bag, og nu
kom først direktør Ole Peter
Christensen fra Spar Nord,
der fortalte lidt om prisens
baggrund, og siden H. C. Ledet, der er næstformand i
bankrådet, på scenen.
H. C. Ledet kunne afsløre,
at årets prismodtager er billedhugger Claus Ørntoft.
- Han er en ener på den
måde, han arbejder på, fortalte han og beskrev, hvordan kunstneren hugger store skulpturer ud i granit - og
har værker stående både på
Marselisborg Slot, ved Banegården i Hjørring (to store
løver når man krydser fodgængerfeltet), i Hirtshals og
senest har han lavet en ny
skulptur på Soltorvet i Lendum.

- Det er ofte løvemotiver og vi ved alle, at løver er meget inspirerende, men man
skal også være varsom, sagde H. C. Ledet, der også fortalte, at Claus Ørntoft var
kommet til egnen tilbage i
begyndelsen af 1990’erne.
Roen i Vendsyssel
Den tråd tog Claus Ørntoft
op, da han kom på scenen og
modtog og takkede for prisen. Han sagde, at det nærmest var skæbnen, at han er
havnet i Mygdal. Han havde
solgt et par værker til Hjørring Kommune og ville se sig
omkring i omegnen
- Jeg ville køre lidt rundt
for sjov, for jeg kunne ikke
stå i en baggård i København
og arbejde. Her var ikke ro
hverken fysisk eller til hovedet, fortalte han.
Plads og ro fandt han så i
Vendsyssel.
- Jeg fandt et sted for enden af en grusvej, hvor der
var arbejdsro, fortalte Claus
Ørntoft og tilføjede, at han
blev godt modtaget af naboerne.
Og nu bor han altså stadig
på egnen og har lavet adskillige værker og er altså nu og-

så kulturprismodtager.
Festlig afslutning
Efter prisoverrækkelsen var
der en festlig afslutning,
hvor Stig Rossen sang med
Hjørring Brass Band - først
”You raise med up” og så en
snigpremiere på et nummer,
der ellers først skal opføres i
næste uge som en del af en
ny opsætning af musical’en
Chess:
- Det er en helt ny dansk
tekst til ”Anthem” fra Chess,
det er første professionelle
opførsel af Chess på dansk,
fortalte Stig Rossen.
Spar Nords kulturpris gives til kunstnere eller idémagere til initiativer i Hjørring Kommune, som laver
noget godt indenfor musik,
litteratur, kunst, teater, revy,
folkeligt eller højkulturelt.
Blandt tidligere modtagere er Thomas Østergaard fra
Tversted Jazzy Days, Hirtshals Musikforening/Rasmus
Jespersen, Anne og Hans
Rottbøll fra Børglum Kloster, kunstner Benthe Norheim og skuespiller Hans
Holtegaard.
Konferencier på arrangementet var Kaj Nørholm.

Claus Ørntoft (i midten) modtog Spar Nords Kulturpris, og han fortalte om, hvordan han fandt plads og ro i Vendsyssel.

Der var masser af publikum til nytårskoncerten, som var udsolgt
med 425 deltagere.

