PD

Tirsdag 19. august 2008

7

Tar glad country
ut på veien
Endelig gode tider for country-artisten Angela Lidin

Med Porsgrunn som base,
er Angela Lidin denne
høsten snart på veien for å
underholde alle countryfans i Norge, Sverige og
Danmark. Hun mangler
bare en turnébuss.

KRAV KAN KOMME:
Ordningen med å ha obligatorisk båtførerprøve, kan bli
vedtatt.

Ta førerprøven
for båt

Silje-Carine Kikut Moen

Helgekurs med mulighet for
å ta båtførerprøven er én av
studietilbudene til Folkeuniversitetet avdeling Porsgrunn i høst.
Kurset er for alle som ferdes på sjøen og som vil oppfylle kravet om å være kaptein på en båt under 15 meter
i Norge. Du kan blant annet
lære om båtglede under
ansvar, båtkultur, manøvrering og sikkerhetsutstyr.
I høst kan du også studere
Organisasjon- og personalledelse, økonomisk ledelse og
IT, øønns- og personalarbeid, veiledning og coaching
og prosjektledelse på Folkeuniversitetet.

mobil 906 07 259
silje.moen@pd.no

– Jeg har alltid sagt at jeg heller
vil leve countrylivet, enn å
synge om det. Nå behøver jeg
ikke å velge, smiler Angela
Lidin, den svenske countryartisten og låtskriveren som har slått
seg ned på Moheim i Porsgrunn.
Hun gleder seg til å turnere
med den nye plata «Sometimes
I am», som har fått gode kritikker i Bergensavisa og i Varden.
Så snart ektemannen Bjørn har
skaffet transport og distribusjonsavtalene er i havn, bærer
det ut på landeveien.
– Det er produksjonsselskapet,
altså sønnene mine, som styrer
distribusjonsdelen. De jobber
hardt for å holde fast på platerettighetene, sier Lidin.
I juli fikk hun framføre den
nye musikken på Skansen.
– Det var helt rått, jeg trodde
aldri det ville skje. Det er jo en
scene som artister gjerne vil
passere, og ryktene sier at jeg
kan komme tilbake neste år, forteller Lidin.
– Hun skal opptre på Liseberg
også, sier mannen Bjørn stolt.
Synger for å glede
Angela Lidin smiler og ler
mye. Humøret er på topp nå.
Det har gått litt trått for den
svenske artisten. Hun forteller
åpenhjertig om flere år med
sykdom, både for henne selv og
i familien. Men musikken hennes preges ikke av det triste, slik
countrymusikk ofte ellers gjør.
– Mange sier at de blir i godt
humør av å høre på musikken
min, og jeg vil at den skal glede
folk. At de som lytter til den
skal få selvtillit og en tro på at
alt vil ordne seg, forklarer
Lidin.
Hun sier at det ikke er sant, det
som countrystjernen Emmylou
Harris synger i sangen «So Sad
(To Watch Good Love Go
Bad)».
– En situasjon kan gjøre deg
sint og trist, men det finnes folk
som kan finne tilbake til hverandre etter flere år. Ren kjærlighet
dør aldri, slår hun fast.
Hverdagstro i motvind
Likevel synger Lidin om alt
mellom himmel og jord, liv og
død.
– Den siste sangen på det nye
albumet, «The miracle of life»,
skrev jeg etter en nattlig samtale
med en venninne her i Pors-

OPPTRER IGJEN: Operasanger Anders Vangen.

Operagutta
nok en gang

VIL GLEDE: Angela Lidin fra Porsgrunn vil bringe glede med countrylåtene sine.
grunn, som har opplevd mye
vondt. Jeg vil ta tak det som er
vanskelig, og gjøre det til noe
positivt, forteller sangeren.
Noe av musikken har et åndelig preg over seg.
– Som låtskriver er jeg inspirert av Dolly Parton og Kris
Kristofferson, som jeg oppdaget
allerede på 1970-tallet. Begge
har stor åndelighet i det de
synger, mener hun, og understreker at hennes kristne ånde-

lighet er hverdagslig, og ikke
preget av bedehus og vekkelse.
Lengter ikke til Nashville
Både Lidin og ektemannen
kler seg i klær i western-stil.
Begge har vokst opp på gård, og
valgte først et landlig liv i
Gvarv da plateselskapet til Heidi Hauge lokket Lidin hit for
noen år siden. Nå har hun fått
gode kontakter i Sverige etter at
«Sometimes I am» ble spilt inn

der, men hun tviler på at hun
kommer til å flytte tilbake. Hun
lengter seg heller ikke til
Nashville.
– Nå bor vi Porsgrunn med
hund og hest. Å leve countrylivet betyr for meg å ha nærhet
til naturen. Det påvirker også
hvilket syn du har på livet, og
hvordan du takler problemer
som oppstår. Du blir tøffere,
forklarer Angela Lidin.

Onsdag i neste uke er Operagutta på plass med en ekstraforestilling på Kafé K.
Anders Vangen, Jan Erik Fillan og Arild Bakke ble høyt
bejublet da de fremførte
musikk og sketsjer på konsertstedet tidligere i august.
Det er fjerde året på rad at trioen holder konsert på Kafé K,
og sjette året totalt. Trond
Kleven sitter som vanlig ved
pianoet.

Starter med
familiespeider

25. august starter Porsgrunn
FA speidergruppe opp igjen
etter sommerferien. Det skjer
på Krusla i Jarsengveien 125.
Flokken og troppen starter
opp igjen torsdag 28. august.

