
14
SYDVESTEN TORSDAG 27. APRIL 2017

den sammen, også ble det bare 
til at vi jobbet videre med den, og 
fremførte den i kveld. Det var veldig 
spennende, og samtidig skummelt, 
forteller hun etter debuten.

Stiller opp for «Knuten»
Musikkfestivalen i Bergen Vest, 
som ble arrangert torsdag kveld, 
er et samarbeid med kulturkonto-
ret, Mola-stiftelsen, Lions og Vest-
kanten. Men elevene fra Holen-, 
Sangotna-, Kjøkkelvik- og Ols-
vik skole var ikke de eneste som 
stilte på scenen under festivalen. 

Hyllet 30 år med Loddefjordbølge
  KULTURSALEN

Torsdag kveld inntok 
gamle og nye lodde-
fjordtalenter scenen 
og spilte konsert 
under Bergen Vest 
musikkfestival.

Av Karoline Forselius
red@sydvesten.no

– Meningen er at ungdom skal få 
prøve seg på scenen i uformelle 
omgivelser, og se om de trives med 
musikk og fremføring av det, for-
teller prosjektleder Viggo Krüger.

Fant tonen sammen
Krüger (kjent fra Pogo Pops) er 
musikkterapeut og musikklærer. 
Han har de siste årene jobbet med 
blant annet Musikkprosjektet Ber-
gen Vest, et tilbud til ungdom som 
vil lære musikk etter skoletid. I 
Kjøkkelvik startet en gruppe unge 
lovende talenter like over jul, og der 
fant Maryann Eriksen (14) og Sha-
nice Mungai (14) hverandre. Resul-
tatet torsdag kveld ble at duoen 
fremførte Maryanns egenkompo-
nerte låt «We Could Be Heroes.»

– Jeg skriver mye på sanger, spe-
sielt når jeg er stresset. Det hjel-

per veldig å skrive ned følelsene 
på papir. Musikk er viktig for meg, 
og jeg har sunget og skrevet låter 
så lenge jeg kan huske, forklarer 
låtskriveren.

Shanice har også likt musikk 
og sang, men ikke drevet med det 
organisert før hun meldte seg på 
musikkprosjektet. Scenedebuten 
med Maryann har likevel inspirert 
og gitt mersmak.

– Vi ble fort gode venninner når 
vi traff hverandre. Maryann nevnte 
at hun hadde en sang hun hadde 
skrevet. Vi prøvde å synge litt på 

Musikklærer på Sangotna skole, 
Knut Hansen, har fostret mange 
artister opp gjennom årene. Blant 
andre Lars Kristian Holme, kjent 
som «Kikkan» i Dårlig Vane.

– Når «Knuten» spør, må vi selv-
sagt stille opp. Det var jo nettopp 
her i Loddefjord vi startet og fikk 
smaken på livet som musikere. 
Også er det litt artig å komme til-
bake etter et travelt år og henge 
litt med «kidsa» igjen. De er flinke, 
skryter Kikkan.

Blant de mer rutinerte artis-
tene var også veteranen Reidar 

Brandsrud. Sammen med grup-
pen «Reidar og de» benyttet han 
anledningen på scenen til å mimre 
litt om de gamle sokkedansene på 
Sangotna skole.

– Det var vel der vi debuterte 
som gruppe, med små hjemme-
snekrede høytalere. I pausene 
måtte vi alltid gå på bensinstasjo-
nen og kjøpe nye sikringer, humrer 
Brandsrud. 

Maryann Eriksen (14) og Shanice Mungai (14) ble kjent med hverandre like over jul, og venninnene fant raskt tonen sammen. Nå drømmer de om artistkarriere i fremtiden (foto: Karoline Forselius).

Han ble introdusert som «Loddefjordbølgens Moses», Reidar Brandsrud (til 
høyre), her sammen med gitarist Rune Sandland og bandet «Reidar og de».

Det har vært et hektisk år for Dårlig Vane som også vant Urørt finalen 2017. 
Men når deres tidligere lærer spurte dem om å spille konsert på hjemmebane, 
var ikke guttene vanskelig å be. De lagde som vanlig god stemning på scenen.
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Kursoversikt

  LAKSEVÅG/
BERGEN VEST

Laksevåg og Alvøen 
Røde Kors holder 
en rekke gratiskurs i 
neste uke som hand-
ler om hva man skal 
gjøre når det står om 
livet. 

Av Thomas Owren
thomas@sydvesten.no

8. mai er Røde Kors-dagen, og i 
år vil Røde Kors ha ekstra fokus 
på personlig beredskap.  Laksevåg 
Røde Kors Hjelpekorps skal derfor 
gi gratis førstehjelpsopplæring til 
så mye som 180 personer fra 2.-5. 
mai. 

– Dette gjør vi for å sette fokus 
på at livreddende kompetanse er 
noe alle bør tilegne seg, sier sek-
sjonsleder Einar Irjan Ananiassen 
i Hordaland Røde Kors.

 I hele Hordaland er det veldig 
mange lokale Røde Kors-foreninger 
som skal delta i dette prosjektet. 

Hyllet 30 år med Loddefjordbølge

– Førstehjelp 
er ferskvare

Totalt skal det avholdes 100 første-
hjelpskurs i hele Hordaland. 12 av 
disse blir arrangert av Alvøen og 
Laksevåg Røde Kors. 

– Vi er veldig stolte av at vi har 
tatt på oss mer enn 10 prosent av 
alle kursene. Vi brenner for før-
stehjelp og vi har et lidenskape-
lig forhold til det å videreformidle 
denne kunnskapen, sier korpsleder 
Øystein Berg i Laksevåg Røde Kors 
Hjelpekorps.

– Vi kan alle risikere å komme 
i en situasjon hvor en rundt oss 
plutselig har behov for livreddende 
førstehjelp. En av de mest effektive 
måtene å øke sin egen beredskaps-
evne på, er å ha oppdaterte første-
hjelpskunnskaper, sier Berg.

I en undersøkelse som Røde 
Kors gjennomførte i 2016, kom det 
frem at det er stor vilje til å delta 
på førstehjelpskurs. 86 prosent av 
befolkningen har deltatt på før-
stehjelpskurs, men det er ikke alle 
som har gjort dette i løpet av de 
siste to årene. 

– Førstehjelpskunnskap er fersk-
vare. Det bør ikke gå mye mer enn 
to år mellom hver gang man tar 
en oppfriskning, forteller Øystein 
Berg.

Røde kors-undersøkelsen viste 
at 26 prosent av Norges befolkning 
er usikker eller vet ikke hva de skal 
gjøre hvis de kommer i en situa-
sjon hvor en person puster, men er 
bevisstløs. Og hvis personen ikke 
puster, er det 30 prosent som ikke 
vet eller er usikker.

– Vi vil at flere i bydelen vår skal 
få en selvsikkerhet i slike situa-
sjoner. Derfor oppfordrer vi alle 
å komme seg på et av de kursene 
som vi nå tilbyr gratis, sier korp-
slederen.

Kurset varer i tre timer og vil ta 
for seg følgende emner:
·  Kjeden som redder liv
· Medisinsk nødtelefon (1-1-3)
· Pasientundersøkelse (bevissthet, 
luftveier, åndedrett og sirkulasjon)
· Trene på sideleie og viktigheten 
av frie luftveier
· Hjerte-/lungeredning til voksne 
og barn
· Kjenne til symptomer på og enkle 
behandlingstrinn for hjertesykdom 
og hodeskader
 

Dette er kursene som skal arrangeres i regi av Alvøen og Laksevåg Røde Kors:

Sted Adresse Tidspunkt Plasser
Fergehallen Damsgårdsveien 221 2. mai kl. 1800 15
Vannkanten, Peisestuen Loddefjordveien 2 2. mai kl. 1800 45
Fergehallen Damsgårdsveien 221 3. mai kl. 1830 15
Vannkanten, Peisestuen Loddefjordveien 2 3. mai kl. 1800 45
Fergehallen Damsgårdsveien 221 4. mai kl. 1830 15
Vannkanten, Peisestuen Loddefjordveien 2 4. mai kl. 1800 45

Påmelding på lokallagets sider på nett eller på Facebook.

Røde kors arrangerer gratis førstehjelpskurs på Laksevåg og i Loddefjord neste uke. (Arkivfoto)

Maryann Eriksen (14) og Shanice Mungai (14) ble kjent med hverandre like over jul, og venninnene fant raskt tonen sammen. Nå drømmer de om artistkarriere i fremtiden (foto: Karoline Forselius).

Den tidligere trommisen i Fjorden Baby, Obijan, har den siste 
tiden fokusert på livet som soloartist. Med Indiepop og reg-
gaerytmer fikk han fort varmen i det unge publikumet.


