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Kreftoperert for tredje gang
VG HELG HAR SNAKKET med Kirsti Sparboe (66) og hennes
kamp mot kreften.
Den kjente artisten fra Tromsø har hatt kreft to ganger før

og har akkurat gjennomgått en ny kreftoperasjon.
– Jeg har taklet det forbausende bra. Kreften som jeg er ram-

met av for andre gang nå, og som jeg er operert for tre ganger,
har jeg tatt på strak arm, sier Sparboe til VG Helg.

torbjorn.karlsen@itromso.no

Videre i «The Voice»
HEIDI SOLHEIM har imponert dommerne i «The Voice» og
på fredag måtte hun duellere om plassen i TV-konseptet. I
Tromsø er Heidi Solheim godt kjentfor det røde håret og den
voldsomme energien. Etter duellen hun videre til neste runde
av TV2-programmet – og det etter å ha samarbeidet med sel-
veste Espen Lind.
– Han har alltid vært et idol for meg blant norske låtskrivere,

har hun tidligere uttalt.
aleksander.tokle@itromso.no

SENSUELT: Lilly Jørstad forfører publikum med stykket «Habanera» fra Bizets «Carmen». Alle foto: Lars Johnsen

I anledning 200-årsjubileene til
både Giuseppe Verdi (1813-
1883) og Richard Wagner
(1813-1901), to av operaens
mest betydningsfulle komponis-
ter, arrangerte lørdag Hålogaland
Teater og Operaforeninga i
Tromsø en helaftens gallafore-
stilling. En forestilling som etter
alt å dømme har gitt mersmak.
– Det er klart det er interesse

for opera her, noe kveldens full-
satte sal viser. Spesielt sangene til
Jørstad var herlige, og hun var jo
absolutt fortryllende i den festli-
ge kjolen, forteller Eli Nordskar
(57).
– Ja, det var fantastisk flott. Det

kan godt være mer opera i Trom-
sø, legger Tore Møller (56) til.

Variert program
Selv om jubilantene Verdi og

Wagner ble vektlagt i program-
met, kunne Tromsø Byorkester,
operakoret og solistene Anne-
Lise Sollied, Carlo Allemano,
Lilly Jørstad og Hamida Maryam
Kristoffersen by på en bred og
variert forestilling.
Jørstad trollbandt blant annet

publikum med stykket «Habane-
ra» fra Bizets «Carmen», mens
Allemano og Sollied leverte en
følelsesladet «Lippen schweigen»
fra Lehars «Die Lustige Witwe».
Flere av de besøkende, der-

iblant Guri Møller (53), synes det
var herlig med den store variasjo-
nen i forestillingen,
– De har rett og slett gjort en

kjempejobb med programmet,
sier hun.

Ikke et operahus
Til tross for den overveldende

gode stemningen på teatret på
lørdagskvelden, var ikke alle be-
søkende like fornøyde med
forestillingen. Reidar Østgård
(55) er en av dem.
Han forteller at han synes

lyden kanskje ble litt spinkel, da
den forsvant opp under taket.
– Men så er det jo et teater og

ikke et operahus, og utover det
var det veldig bra, tilføyer han.

Operagalla ga mersmak
Etter lørdagens fullsatte operagalla på
Hålogaland Teater, etterlyser publikum
mer opera i Tromsø.

FORTRYLLENDE: Eli Norskar (57), Guro
Møller (53) og Tore Møller (56) lot seg fortryl-
le under lørdagens operagalla.

FASCINERT: Ingeborg Hirsti (13) lot seg fas-
cinere av de store røstene, mens pappa Rei-
dar Østgård (55) synes lyden ble litt spinkel.
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