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meD sviN: Arne Olav Hageberg og Hilde Norland Gundersen 
kaster ikke perler for svin, men de poserer gjerne med dem. 

SKIEN:  Duoen Perler for 
folk er igjen klar for å 
innta vestre sidegalleri i 
Skien kirke. Søndag kveld 
inviterer de til en eksklu-
siv, akustisk konsert.
Anne-Lise surtevju
anne-lise.surtevju@ta.no
915 90 607

Det er benkeplass til mange 
mennesker i kirka, men duo-
en Perler for folk har ikke 
plass til flere enn cirka 70 pu-
blikummere når de rigger til 
intimkonsert under glassma-
leriet på vestre sidegalleri. 
Mesteparten av det enorme 
kirkerommet bruker de bare 
som resonanskasse. 

Bak navnet Perler for folk 
finner vi sangeren Hilde Nor-
land Gundersen og gitarist og 

sanger Arne Olav Hageberg. 
Det er gått ett år siden de holdt 
sin første konsert på galleriet i 
Skien kirke. Allerede rett etter 
den første konserten kom pu-
blikum med et ønske om at 
dette måtte gjentas, melder 
de. 

Duoens samspill i en akus-
tisk konsert oppe på galleriet, 
kombinert med klangen fra 
det enorme rommet, skapte 
en helt spesiell stemning for 
de 70 som fikk plass i fjor. Per-
ler for folk byr på et repertoar 
bestående av kjente og min-
dre kjente salmer arrangert for 
to stemmer og ulike strenge-
instrumenter, som gitar, ban-
jo og resonatorgitar. Hilde 
Norland Gundersen og Arne 
Olav Hageberg  er innom  gos-
pel, blues, viser, jazz og folke-
toner i løpet av konserten. 

Ny salmekonsert på 
galleriet i Skien kirke

moro: Kjetil Omnes ser fram til å få Zahid Ali på besøk. 
 foTo: aNNe lill w. aas

SKIEN: I kveld kan du få 
deg en god latter i Skien 
sentrum.
Anne LiLL Wenneck AAs
anne-lill.aas@ta.no
957 30 144

Han ble populær da han deltok 
med sine friske sleivspark i 
«Skal vi danse». I kveld kom-
mer standupkomiker Zahid Ali 
til Handelstorget landhandel 

& bar med sitt nye standup-
show. Det gir barsjef Kjetil 
Omnes på Handelstorget land-
handel & bar grunn til å smile, 
allerede.

– Det er viktig at det skjer 
noe i sentrum. Vi har arrangert 
konserter tidligere, men det er 
første gang vi har standup i lo-
kalene, sier han. Halvor Jo-
hansson varmer opp showet i 
lokalene, som ble åpnet i juli.

– Det går veldig bra om da-
gen, og vi har mange spisegjes-
ter, men jeg tror ikke så mange 
er klar over at det også er et 
utested.

Hva Ali har i bagasjen, vet 
ikke, men han har hørt at ko-
mikeren har et skrått blikk på 
alvorlige og aktuelle temaer. 

– Ting tyder på at det blir litt 
galgenhumor.

Zahid Ali spøker i sentrum

Brillefin motekveld
muligheten til å benytte seg av 
gode rabatter på både briller og 
klær, samt gratis tips og råd fra 
stylister, frisører og brilleek-
sperter. 

Og med så mye god inspira-
sjon på forhånd, var det mange 
som benyttet seg av det.

utenfor
For søskenene Cathrine og Alf 
André Saastad, som er eiere av 
Saastad Syn, var det en gledelig 
overraskelse at så mange hadde 
tatt turen.

De har lenge hatt i bakhodet 
at de ville arrangere noe hygge-
lig i det romslige lokalet ved el-
vebredden.

– Og så ville vi gjerne gjøre 
noe sammen med de andre som 
holder til her i kvartalet også, 
forteller Cathrine Saastad. 

– Vi ligger jo her, litt «utenfor 
allfarvei», så det er viktig at vi 
holder litt sammen.

slo an
Og skal man regne ut fra re-
sponsen på arrangementet, så 
bør det ligge til rette for å finne 
på noen liknende også i framti-
den.

– Tror du rett og slett folk her 
i byen er litt sultne på en glamo-
røs motekveld?

–Ja, det tror jeg. Det virker jo 

absolutt sånn. For eksklusive 
motevisninger er ikke noe det 
florerer av i Grenland.

– Det er jo ikke noe særlig av 
akkurat denne typen arrange-
ment, så jeg tror nok absolutt at 
det er noe av årsaken til at det 
kom så mange hit i kveld.

Det var i utgangspunktet kun 
kundene som ble invitert til vis-
ningen.

– Vi har ikke gått ut offentlig 
med dette, det var bare ment 
som en hyggelig kveld for kun-
degruppen vår. Og nettopp der-
for er det ekstra morsomt at det 
slo så godt an, fastslår hun.


