
FREDAG 31. JANUAR 201430

OPP vil hver uke
presentere en
sudoku for våre
lesere. Hvert tall
fra 1 til 9 skal
bare stå én
gang i de verti-
kale og de hori-
sontale linjene,
samt i hver av
de ni boksene. 

S U D O K U

Kari
Storli
51 år, 
Assis-
tent
BOAS

– Hvordan har du det?
– Har det veldig fint.

– Planer for helga? 
– Skal jobbe mye,har ar-
beidshelg.

– Hva synes du er det
beste med Oppdal?
– masse flott natur.

– Og det verste? 
– Mangel på parkerings-
plasser i sentrum.

– Fjellby eller fjellbygd?
– Fjellbygd tenker jeg.

– Favorittuttrykk:
– Det ordner seg.

– Favorittsted:
– Familiestedet uti Skaret.

– Favorittmat: 
– Stort sett alt av fiskmat.

– Utfordrer:
– Jan Torve

Har du arrangement, møter eller aktiviteter du ønsker omtalt i Oppdalguiden i avis og på opp.no? 
Gi oss beskjed på telefon 72 42 40 04 eller på epost til redaksjonen@opp.no. OPPDALGUIDEN

Tv eller bok? ! !

Godstolen eller tur? ! !

Kjøtt eller fisk? ! !

Øl eller rødvin? !

Syden eller fjellet? ! !

VANSKELIGE VALG:

BRENNHETE TEMA:

M I N  H E L G

FELLESKONSERT. Erlend Viken Trio med Erlend (midten) Juhani Silvola (t.v.) og Jonas Bleckman har slippkonsert i kulturhuset
sammen med bygdas organist og jazz-pianist Thomas Torstrup, (bildet under).

SAMMEN
Thomas Torstrup og Erlend
Viken Trio slipper hver sin

cd i felles-
konsert, men
noen miks av
jazz og folke-
musikk blir
det neppe i 
kulturhuset.
– Jeg synes det var 
genialt at vi kunne slå
konsertene sammen i
kulturhuset, sier Tho-
mas Torstrup til Radio
E6. Organisten i Opp-
dal kirke er også en
meget habil jazzmusi-
ker, med bakgrunn fra
jazzlinja ved NTNU.
og er nå ute med sin
debut-CD «Snøkorn»
der han har med seg
musikervennene
Hanna Paulsberg
(sax), Trygve Fiske
(bass) og Tore Sand-
bakken (trommer).

MYE BRUKT

Torstrup medgir at platetittelen ikke er inspi-
rert av snøfattige Oppdal.
–  Jeg har bodd litt lenger nord og det er noe
med vinteren som gir inspirasjon til å sitte
inne og komponere. Ellers er jeg veldig glad i
natur og fjell og henter mye derfra i musik-
ken, sier Torstrup.
Thomas Torstrup er til daglig organist i Opp-
dal og har spilt sammen med kjente artister
som Karin Krog, John Pål Inderberg og
Svante Thuresson.  Under
sine studieopphold i Aar-
hus, Paris og Stockholm
har han forsket på alterna-
tiv bruk av kirkeorgel.
–  Det er utrolig hvor mye
jazz man kan ta inn som
organist, selv om det ikke
er like direkte. Derfor har jeg mye nytte og
glede av bakgrunnen som jazzmusiker i orga-
nistjobben, sier Torstrup.

IMPROVISERER
Det var han som tok initiativet til konsert-
samlingen da han så Erlend Viken Trios 
planer om slipp-konsert i Hoksengstuggu
samme kveld. 
–  Jeg kjenner godt til Erlends musikk og har
hørt ham på konsert. Jeg tror det blir en spen-
nende kombinasjon søndag, sier Torstrup.
Men noen miks mellom de to blir det neppe
snakk om.
–  Det blir nok en avdeling hver, selv om det
kunne blitt spennende å kombinere. Erlend er
en god improvisator, sier Torstrup. 
Erlend Viken Trio debuterer med cd-en «Frie
tøyler», som både består av tradisjonell og
nyskrevet musikk.

–  Jeg har komponert musikk siden 2005
med tanke på en besetning. Trioen startet jeg i
fjor og der kombinerer vi egne låter med tra-
disjonelle slåtter, sier Viken til Radio E6. Med
seg i trioen har han Juhani Silvola (gitarer) og
Jonas Bleckman (cello). På innspillingen har
de med seg Martin Langlie som gjesteartist på
trommer.

HEKTISK
–  Det var på tide å få materialet gitt ut, og
jeg er spent på hvordan det bli mottatt, sier
Viken om innspillingen som kommer i butik-
ken i dag. Søndag er det konsert i Oppdal,
kun en måned etter at han var her sist sam-
men med Earlybird Stringband.
–  Ja, det er travle dager som musiker. Vi
kommer til Oppdal etter konsert i Stockholm,
og senere skal vi også ut på skolekonsert-
turné med trioen, sier Viken. 

PER OLE AALBERG
perole@opp.no
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Løsning på forrige ukes sudoku:

Kjører dobbeltløp

" OPPDAL 
KULTURHUS
Søndag
Kl.19.30


