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Takka være Den Norske Opera &
Ballett blir det et gavedryss til 
publikum under operafestivalen som
er i gang fra onsdag.
– Operafestivalen i Tromsø – Opera for alle –
gjennomføres i perioden 23.-31. oktober. På flere
av de 13 arrangementene er det gratis utlodning av
i alt 12 gavekort fra Den Norske Opera & Ballett.
Hvert gavekort gir billetter for to personer til ei
valgfri forestilling på Den Norske Opera & Ballett i
Oslo, og er gyldige fram til 1. juli 2014, opplyser
Roald Karlsen (bildet) som er ei drivkraft bak opera-
festivalen.

– Samtidig får den heldige vinner ett års gratis
medlemskap i Operaforeninga i Tromsø, noe som
betyr en masse gode medlemstilbud på konserter,
ulike operaarrangement og direkte operaoverfø-
ringer fra The Metropolitan Opera i New York, fort-
setter Karlsen.

Hvert av de 12 gavekortene har en verdi på fra
800 til 1.100 kroner og en samla verdi på over
10.000 kroner. Og om vinneren ikke selv har mu-
lighet til å benytte seg av billettene, kan de gis bort
til andre.
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Gavedryss på festival

MAT Rema 1000-
butikkene på 
Kvaløya og K1 får 
i dag besøk av to 
mesterkokker i
verdensklasse.
Ifølge regiondirektør for Rema
1000 AS Region nord, Ronny
Repvik, har butikkjeden inngått
et samarbeid med Bocuse d»Or
Norge, og i morgen lanserer de
sin nye samarbeidskampanje
«Helg». Kampanjens mål er å
tilby gourmetmat til familier i
hele landet for en rimelig penge.

– I den anledning vil to av
våre butikker i Tromsø få besøk
av tidligere Bocuse d»Or-vin-
nere Odd Ivar Solvold og Char-
les Tjessem. De vil lage mat,
møte kundene og svare på
spørsmål, opplyser Repvik.

Det svært prestisjetunge
franske verdensmesterskapet
Bocuse d»Or omtales ofte som
kokkekunstens OL, og arrange-
res annethvert år i Lyon, Frank-
rike.

Gleder seg
Kjøpmann ved Rema 1000 på
Kvaløysletta, Kristina Anton-

sen, forteller at deres butikk vil
få besøk av Tjessem, og at han i
løpet av dagen vil lage både en-
trecôte og blåskjell.

– Det er kjempemorsomt, og
vi gleder oss veldig her. Det er
en flott mulighet for våre ansat-
te til å lære av de beste, sier hun.

Antonsen håper flere vil ta
turen innom i løpet av dagen.

– Det er jo selvfølgelig mulig-
het for å smake på maten. Jeg

har nemlig lagt ut så mye kjøtt i
dag at om ingen kommer
innom, så blir jeg nødt til å spise
biff herfra til evigheten, legger
hun til.

Eget initiativ
Mesterkokken Odd Ivar Solvold
forteller at kokkene i Bocuse
d»Or Norge selv tok initiativet
til samarbeidet med butikkje-
den.

– Først og fremst handler det
om å få synliggjort Bocuse d»Or
Norge, men samtidig ønsker vi
jo også å påvirke de norske mid-
dagsvanene, forklarer han.

Solvold mener videre det er

viktig å tilby skikkelig kvalitet
til riktig pris.

– Vi ønsker at forbrukerne
skal være trygge på hva de får
for pengene sine, tilføyer han.
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Lokker med
mesterkokker

CELEBERT BESØK: Mesterkokk Charles Tjessem kommer på besøk til Rema 1000 Kvaløya. Kjøpmann Kristina Antonsen gleder seg til å ta imot ham.


