
Molastiftelsen ønsker alle sine 
samarbeidspartnere og støttespillere 
en god jul og et godt nytt år!

Bildene er fra noen av 
årets aktiviteter. De er 
gjennomført med støtte 
fra Bergen kommune, 
Vestkanten, OBOS, 
Borettslag, Lions og 
BUF dir.
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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.

Prosjekt Kafé Hala

Musikkprosjekter

Åpent Hus : mandag-
tirsdag-onsdag og torsdag!

Molaseminar 184 deltagere 
Tema : Omsorg for barn og unge Gratis kanopadling

MO-LA SEMINARQuality Hotel Edvard Grieg Sandsli 
30. november - 1. desember 2017

OMSORG FOR BARN OG UNGE

Topp foredragsholdere

Nytt sted

Treff nye kolleger

Hyggelig julebord

Minikonsert med 

Pogo Pops!

Aktiv sommer i Bergen Vest


