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DEFROST: nådde målene sine i kor-EM.

Ungdomskoret Defrost fra Hamar 
reiser hjem fra kor-EM i Østerrike 
med to gullmedaljer i bagasjen. 
Koret vil nå satse mot nye mål.
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European Choir Games har pågått 
i Graz i Østerrike hele denne 
uken, som historiens første euro-
peiske kor-mesterskap. Defrost 
har deltatt som eneste norske kor 
og konkurrert i to champions 

klasser; blandet ungdomskor og 
jazz/pop. Og det endte med gull-
medaljer i begge klassene. Koret 
har også opptrådt på tre offisielle 
konserter og hatt flere spontan-
konserter for et begeistret publi-
kum i Graz.

– Ungdommene har vært flotte 
ambassadører for norsk kormiljø, 
sier dirigent Thomas Caplin.

– To gull er det vi hadde satt oss 
som mål, og det gir inspirasjon til 
videre satsing. Vi øver to dager i 
uken i tillegg til opptredener og 
egentrening, sier han.

Defrost fikk to gull

UNGKAR: Skuespiller Knut Erik Engemoen og musiker Frode Berntzen gjorde et gjestespill på Prøysenfestivalen lørdag. Foto: gEIr VEStad

En enkel og naken 
trekvarters teaterfo-
restilling midt på 
blanke ettermidda-
gen, viste hvor sterke 
og rå selv de mest 
kjente Prøysen- 
visene kan være.
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Den unge skuespilleren Knut Erik 

Engemoen og musikeren Frode 
Berntzen står bak konsertforestil-
lingen «Ungkar», som Teater 
Innlandet til høsten skal sende ut 
på turné. Lørdag ettermiddag ble 
den framført under Prøysenfesti-
valen, mens sola sprakte utendørs 
og gradene steg, men likevel var 
det 60–70 sjeler som motstå tran-
gen til badeliv og badebukse, og 
som i stedet søkte inn i tusmørket 
i Teskjekjerringteatret. 

Der fikk de oppleve hvor sterkt 
Prøysen-tekstene fortsatt virker, 
selv med helt enkle midler.

TO piNNESTOlER 
For Knut Erik Engemoen og Frode 

Berntzen bruker ingen kraftige 
effekter. De stiller med to pinne-
stoler og to kasser fra Hamar 
Bryggeri. Når hovedpersonen 
Gunnar blir eldre, tar han på seg 
bukseseler og lue. Litt senere 
kjemmer han håret, for da skal 
han ut og danse, eller i det minste 
stå ved døra på lokalet og stirre i 
den femte veggen hver gang a Es-
ter svinger seg forbi.

Knut Erik Engemoen bruker 
heller ikke store fakter i framfø-
ringen sin. Det er nesten så han 
smugler brutaliteten i tekstene 
inn i forestillingen. Som i histo-
rien om gardsgutten som innbiller 
seg at han har en sjanse hos dat-

tera til bonden, bare fordi hun lo-
ver ham et kyss på julekvelden, 
og som er en av de råeste histori-
ene til Prøysen overhodet, og det 
sier ikke så lite.

Og i bakgrunnen løper jenta på 
lange legger fortvilt rasende i ret-
ning Lomnæsvatnet. «Kjæm æller 
att», mulrer det i skog og sinn og 
vatn.

GOSSE-GOSSE
– Det er så mange som har et gos-
se-gosse-forhold til Prøysen. Så 
jeg ville gå til den andre ytterlig-
heten. For Prøysen skrev så rått 
som dette, sier Knut Erik Enge-
moen selv.

Men samtidig som Engemoen 
greier å få fram den menneske-
lige brutaliteten i tekstene, funge-
rer denne forestillingen også in-
direkte som et innlegg i debatten 
om Prøysen-tekstene bør frigis 
for nye komponister. 

For mange av sangene viser at 
det er melodiene som understre-
ker det snille og godslige. Men 
tekstene i seg selv er knallrå. Så 
nå er det kanskje på tide at de 
snart også kan få melodier som 
står i stil med innholdet.       

PRøysenfesTiVALen: TeaTerforesTillingen «Ungkar» ble eT av høydepUnkTene

Så enkelt og så rått

«defrost Youth Choir Hedemar-
ken» består av 27 ungdommer i 
aldersgruppen 14-26 år. defrost 
er en videreføring av ungdomsko-
ret EdtChoir, og ledes av thomas 
Caplin. Ved å få gull i åpen klasse i 
Cincinatti i fjor, kvalifiserte koret 
seg til deltakelse i championsklas-
sen i kor-EM i graz i Østerrike. 
gullmedaljer innebærer at juryen 
bedømmer korets prestasjoner til 
å være på det høyeste internasjo-
nale nivået.

Defrost
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