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Han tar fra de rike - og gir til de fattige. Men Robin 
Hood (Taron Egerton, bildet) sørger ikke for den store 
gevinsten til billettlukene.

Det skriver TT om den nye filmversjonen av «Robin 
Hood», som har landet på kinoene i USA. Ifølge The 
Wrap handler det om en smått katastrofal premiere.

– Lionsgates «Robin Hood» ser ut til å bli den største 
storfilmbommerten med 14 millioner dollar i inntje-
ning i løpet av sine fem første dager – mot et budsjett 
på like under 100 millioner dollar, skriver The Wrap.

robin Hood
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for andre år på rad: Ole Edvard Antonsen, Stine Hole Ulla og Knut Marius Djupvik er på turne med Desemberstemninger. Mandag var de i Kristiansund. 

Med et repertoar som 
strekker seg fra «Gla-
de jul» til Coldplay 
ønsker Ole Edvard 
Antonsen å treffe hele 
stemningsregisteret 
til sitt publikum. 
EllEn-MariE P.-Gustad
ellen.marie.pedersen@tk.no

Ole Edvard Antonsen og hans 
medmusikere er ikke på turne 
med en ren julekonsert. De er 
på turne med desemberstem-
ninger, som konsertserien også 
heter. De ønsker å formidle 
mange ulike stemninger. De øn-
sker at musikken skal treffe sje-
la, og gi publikum egne bilder 
og tanker rundt det sangerne og 
musikerne skaper og fyller rom-
met med.

– Vi er inne i ei vakker tid, der 

musikken spiller en viktig rolle. 
Den snakker direkte til sjela, 
slik ordene går via intellektet.

Dette var Antonsen ord i Kir-
kelandet kirke mandag kveld.

God opplevelse
Med seg på scenen hadde han 
Stine Hole Ulla, Knut Marius 
Djupvik, Ynglingeforeningens 
musikkorps fra Kristiansund og 
et eget band.

Dette er tiende året trompe-
tisten er på veien med «Desem-
berstemninger». Dette var an-
dre året på rad de gjestet Kristi-
ansund, og Antonsen hadde 
lovord å si om det litt spesiell 
kirkerommet i Kirkelandet kir-
ke.

– Vi hadde lyst til å komme til-
bake fordi vi hadde en god opp-
levelse her i fjor, og dette er et 
usedvanlig vakkert kirkerom å 
holde konsert i.

Etter en rekke med kjente 
juletoner fylte musikeren kirke-
rommet med intet mindre enn 
«Fix you» av det britiske bandet 
Coldplay. Fullstendig fritt for 
julesteming, men kanskje var 
det konsertens høyde punkt. 

"
Vi er inne i ei 
vakker tid, der 
musikken spiller 

en viktig rolle. 
ole edvard anTonsen
Musiker

Knut Marius Djupvik sto for det 
meste av vokalen, men Anton-
sen var med både på vokal og 
med trompeten. Det ble rett og 
slett en mektig opplevelse.

Bakgrunnen for låtvalget var 
et ønske fra Antonsen etter å ha 
hørt Djupvik da han deltok i 
«The Voice» på TV 2 i 2016.

Sammen med Petter Anton 
Næss på tangenter leverte An-
tonsen variasjoner over «Jeg 
gikk meg over sjø og land».

– Nå skal vi ha det moro, sa 
musikeren, og ønsket seg selv 
lykke til. Kort oppsummert ble 
det lek og moro, som gikk for-
tere og fortere for hver varia-
sjon de satte i gang. Med unntak 
av da de la sangen over i moll. 
Da gikk det litt saktere, men det 
var en grei oppkjøring til avslut-
ningen, hvor ingen hadde klart 
å henge på rundt juletreet.

solid innsats
Ynglingen, under ledelse av 
Eric Dullaert, hadde sin egen 
avdeling på to låter.  I tillegg var 
de en hel del i aksjon sammen 
med frontfigurene, og gjorde en 
solid innsats i begge settingene. 
Blant annet på vakre «The Pray-
er», der Hole Ulla og Djupvik 

var solister, og ikke minst «Vid-
da», med Antonsen.

For å understreke stemninge-
ne i musikken ble kirkerommet 
fylt med et fantastisk lysopp-
sett. Intensiteten sto i samsvar 
med musikken. Det skapte var-
me, det skapet bevegelse og det 
skapte ro. Det var egentlig bare 
å lene hodet bakover, sku oppo-
ver i den mektig hvelvingen og 
la seg før hen dit sjela ville. Lys-
settingen hadde helt klart noe å 
si for totalopplevelsen under 
konserten.

Lydmessig var det mange 
gode opplevelser, men dessver-
re druknet en del vokal i musik-
ken, i alle fall for de som satt et 
stykke bak i rommet.

Rundt 300 hadde funnet vei-
en til Kirkelandet kirke denne 
kvelden. 

Flott konsert med Ole Edvard Antonsen og Ynglingen

På jakt etter stemninger


