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Universi tetets audition,
Universitetets festkonsert 
og laugstur til Wien er
gjennomført med suksess.
Nå ser vi fram til en herlig
SOMMERNATTKONSERT i
Dyre parken 26. juni og hele
fire SENSOMMER -
KONSERTER i september. Vi
har også i år gleden av å
ha med oss en rekke laugs-
medlemmer. Vi håper og
tror at vi virkeliggjør våre
mål om å gi et spennende
supplement til eksisterende
kulturtilbud og samtidig
videreføre satsin gen «Kultur
i næring – næring i kultur»
på en ut fordrende måte.

Å hente inspirasjon og idéer er en
viktig del av laugssamarbeidet. Wien
er en kulturby av dimensjoner. Sabra
Kulturreiser la opp til en laugstur til
Wien for laugsmedlemmene i Sør -
landske Sommernetter. Del taker ne
fikk oppleve et vel sammensatt pro -
gram og fikk en opplevelse i livet
som sitter lenge og legger grunnlag
for videre kreativtet og utvikling for
Sørlandske Sommernetter. 

Deltakerne fikk oppleve en rekke
konserter fra kafékonserter til flott
filharmonisk konsert med Wolfgang
Amadeus Mozart og Johann Strauss
i Schønbrunn Palace, i «nabo-
rommet» til der hvor Mozart ble
oppdaget som femåring. 

I sommernattkonserten skal vi hylle den her -
lige sommeren, takknemlighet til livet og
kjærligheten sam men med fantastiske ut -
øvere i her lige badelands cenen i Dyreparken,
tett på det fascinerende Grashavet.

Fullriggeren Sør lan dets Shanty kor blir
selvfølgelig med oss denne kvelden. Av andre
kjente utøvere nevnes «Ann bjørg Lien og
Bjørn Ole Rasch som begge er mestre i å ta
vare på den urnorske og tradisjonelle folke-
musikken, samtidig som de selv er med på å
skrive seg inn i musikkhistorien med sine
egne verk», som det sto i en anmeldelse av
deres siste plate. Lien og Rasch engasjerer sitt
publikum med både innlevelse og stemning.

Kim André Rysstad er  «songar og
kvedar» fra Setesdalen. Han har en fantastisk
stemme. Kim André deltok i Grand Prix i
2012 med «Så vidunderlig». Kim Andrés
folke musikk er inspirert av bl. a. pop og
musikaler.  

Ann-Catrine Persson og Ingmarie Romell
kommer fra den svenske vestkysten. De er
mestre i svenske viseskatter, ballader og
folke viser

Stein Austrud skaper et lydbilde som må
oppleves. Han har vært med på flere Sør -
landske Sommernetter-konserter. Bor nå i
Mandal og er kjent fra DS̀ound, Oslo
Groove Company, Lava og en rekke kon ser -
ter med Hanne Krogh.

Jan Engervik, Sørlandets store visetolker,
kjent fra en rekke konserter, vil glede oss
med sin musikalske kystkultur.

Peter Wemö er også en velkjent svensk
visekunstner. Han tolking av viser og bal la -
der er kjent over hele Norden. Peter er pro -
sjekt leder for Sommernattkonserten i år.

Terzetto Vivo er en strykekvartett fra
Universitetet i Agder som sammen med
Kjell-Åge Stoveland og de øvrige musikerne
skal lage det gode lydbildet i sommernatta.

Tre kandidater fra rytmisk og tre kandidater
fra rlassisk deltok i konkurransen med fag -
jury og «folkejury» (avstemning via sms).
Laugsmedlemmene Nordea og YiT sammen
med Hennig Olsen ga hver sin pris på 10.000
kroner, som gikk til beste utøvere innen
rytmisk og klassisk

Lauget i Sørlandske Sommernetter øns ker
å bidra til å fremme talenter i samarbeid med
Universitetet i Agder. Utøverne skal være de
beste fra klassisk og rytmisk på UiA.

Beste i klassisk og beste i rytmisk ble valgt
ut av en fagjury og sms-avstemning fra
publikum. Prosjektleder for UiA audition-
konserten og festkonserten var Tore Bråten.

BJØRN OLE RASCH og Annbjørg Lien.

EN MUNTER og meget forventningsfull gjeng foran Schønbrunn Palace.

MARIAM KHARATYAN (klaver) vant
førstepremien i klassisk.

BEHOP COLLECTIVE vant førstepremien i rytmisk. Bandet består av Pål Gunnar Fiksdal, trompet, Runar Fiksdal, trombone,
Anders Langset, trommesett, Torbjørn Tveit, bass, Jc Vesttun, tangenter, Sarah Fullerton, vokal og Tor Øystein Lohne, alias
Twiste Artistics, rap

FEST -
KONSERTEN
ble en flott
opplevelse i
livet. Det var
flotte innslag
av dyktige
musikktalenter. 
To verdige
vinnere fikk 
sin velfortjente
førstepremie!

Sørlandske Sommernetter
– herlige opplevelser i livet

Universitetets audition- og festkonsert

Laugstur til
vakre Wien

Sommernattkonserten i Dyreparken 26. juni kl. 21
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Programansvarlige
Universitetets 
audition- og festkonsert:
Tore Bråthen fra UiA
Sommernattkonserten:
Peter Wemö
Sensommerkonsertene:
Pål Rake

Om Lauget
Lauget er de 
virksom hetene som eier 
Sør landske Sommernetter:
- Telenor
- Nordea
- Kristiansand Dyrepark
- YIT Building Systems
- Økonor
- Strand Hotel Fevik
- Hennig Olsen Is
- Artpilot
- Dots.no
- Sabra Fokus reiser
- Universitetet i Agder
- Kristiansand kommune
- KPMG
- Innoventus

Styret i Sørlandske
Sommernetter
Terje With Andersen,
styreleder - Innoventus
Per Arnstein Aamot,
nestleder - Kr.sand Dyrepark
Olav Breen,
Universitetet i Agder
Hege Fiskaadal, 
Hennig Olsen Is
Nils Olav Larsen, 
YIT Building System

Daglig leder:
Kjell Rune Nakkestad
Mobil 90 09 66 09
KRNCoaching as
krn@krncoaching.no 

Sørlandske Sommernetter
støttes av Aust og Vest Agder
Fylkeskommune

Følg med på:
www.SørlandskeSommernetter.no 
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De beste låtene fra 70-, 80-, 90-årene kan vi igjen
nyte på Sørlandet i september. Tolket og gjen-
skapt av topputøvere fra rytmisk på Uni versi tetet
i Agder, vel sammensatt av Pål Rake. Dette blir
nok en herlig opplevelse i livet!

Sensommerkonsertene blir lagt til Strand

Hotel Fevik 12. september kl. 20.00, Buen Kul -
turhus i Mandal 18. september kl. 20.00 og Sjø -
røver teateret i Dyreparken 19. september kl.
20.00. 

Prosjektleder for sensommerkonsertene er Pål
Rake.

Sensommerkonserter 

Lauget ønsker med Sørlandske Sommernetter å
skape gode opplevelser på Sørlandet i spennende
arenaer med entusiastiske utøvere. I tillegg ønsker
vi å bidra til å løfte fram talenter fra hele Sør -

landet, gjerne i samarbeid med flere, alt basert på
vårt fundament «Kultur i næring, Næring i
kultur», og gjøre vårt for å fremme Sørlandet som
et godt opplevelsesbegrep!

Sørlandske Sommernetters Laug

Sørlandske Sommernetter har ambisjon om å
skape opplevelser i forskjellige musikkarter for
folk flest. Vi ser derfor styrken i å få med oss
spisskompetanse innenfor de respektive arrange-
mentene. Vi har et team for hvert arrangement
der vi får med oss topp kompetanse og entusias-
tiske deltakere, og en programansvarlig med topp
kompetanse på området!

Sørlandske Sommernetters egenart er den
integrerte satsingen fra et eget laug av nærings -
selska per, kommuner, fylkeskommuner og
Universitetet i Agder.

Sørlandske sommernetter er av medlemmene
beskrevet som en ideell kombinasjon av deltakere
og ansvarlige fra ulike samfunnssektorer; kultur,
myndigheter og næringsliv. 

Kunnskap og unik kompetanse 
i inkluderende team!

JAN ENGERVIK, Sørlandets store kystkultur -
visetolker. Her fra en av fjorårets Sørlandske
Sommernetter-konserter

ANN-CATRINE Persson og Ingmarie
Romell kommer fra den svenske vest-
kysten med ballader og folkeviser. 


