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– Alle som vaks opp 
med éin radiokanal 
hadde eit sterkt for-
hold til Ivar Medaas, 
sa Kari Bremnes då ho 
mottok Medaasprisen  
under ein festkonsert 
med eit strålande 
kobbel av artistar på 
Den Nationale Scene.
Arthur KleivelAnd
arthur.kleiveland@nordhordland.no

Prisvinnaren fortalde frå opp-
veksten i Svolvær, der mora 
ofte las høgt frå Jakob Sande 
sine samlingar.

– Vestlendingar og nordlen-
dingar har mykje til felles, sa 
Kari Bremnes til ein stuvande 
full sal.

– Me har reist ut i verda sa-
man med Kari Bremnes, men 
ho har aldri late oss vera i tvil 
om kvar heime er, sa styreleiar 
Solrun Toft Iversen, som saman 
med Yngvill Medaas Skogen, 
Nils Medaas og varaordførar i 
Lindås, Nina Bognøy, overrekte 
Medaasprisen til den nordnor-
ske artisten måndag kveld.

Solrun Toft Iversen var svært 
stolt over å få dela ut prisen til 
den folkekjære artisten.

– Den store spennvidda i ut-
trykk og inspirasjon har på for-
underleg vis gitt henne ei scene 
som berre tilhøyrer ho. Ho er 
alltid ærleg og personleg. Ho 
har alltid ei historie å fortelja, 
og historia rører ved noko i oss.

høgdepunkta stod i kø
Dette er 19. gongen Medaaspri

"
Den store spenn-
vidda i uttrykk og 
inspirasjon har på 

forunderleg vis gitt henne 
ei scene som berre tilhøy-
rer ho. Ho er alltid ærleg og 
personleg. Ho har alltid ei 
historie å fortelja, og histo-
ria rører ved noko i oss. 
solruNN toft iverseN
styreleiar i Medaasprisen

sen vart delt ut. Like mange 
gonger har eit ungt kunstnarta-
lent frå Nordhordland blitt pre-
sentert. Den unge trompetisten 
Viljar Bjørsvik Rath frå Knarvik 
kom direkte frå Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium 
for å opna konserten med har-
dingtonar av Geirr Tveit. 

Det gjorde han på magisk vis, 
før nye høgdepunkt kom som 
perler på ei snor. Der var Arne 
Bøe med det nye bandet sitt, 
Himmel og hav, der var Jan Eg-
gum, Annlaug Børsheim, Olav 
Stedje og ein svært opplagt 
Oddvar Thorsheim. Heilt til 
slutt var alle på scena og song 
Ivar Medaas sitt glansnummer, 
Dar kjem dampen.

heidrar noko ekte
Medaasprisen er meint å heidra 
utøvande kunstnarar som i Ivar 
Medaas si ånd tek utgangs-
punkt i lokale musikalske tradi-
sjonar og som brukar eigen dia-
lekt.

– Medaasprisen har alltid 
handla om å heidra noko som er 
ekte. Noko som kjem innanfrå, 
som ikkje kan føysast vekk som 
jåleri og jag etter vind. Eit 
kunstnarleg uttrykk kan famna 
vidt, frå det fjerne til det nære, 

frå det florlette til eit djupt al-
vor, sa konferansier Dag Linde-
bjerg. 

Han la til at Ivar Medaas var 
likt og sett opp til i alle delar av 
landet. 

Mellom tidlegare vinnarar 
finn me Odd Nordstoga, Øy-
stein Sunde, Jon Eikemo, Sigrid 
Moldestad, Herborg Kråkevik, 
Vamp og Lars Lillo-Stenberg

Medaasprisen er ein bronse-
plakett av Os-kunstnaren Arne 
Mæland og 25.000 kroner.

i ivar´n si ånd
Claus Sellevoll, som no har gått 
av som styreleiar for Medaas-
prisen, var svært tilfreds med 
festkonserten.

– Me har fått veldig gode til-
bakemeldingar. Men så var det 
jo ei gullrekke av artistar som 
stilte opp også. Eg følte me fekk 
oppleva eit stort mangfald, alt i 
Ivar si ånd, seier Sellevoll, som 
sjølv fekk Medaasprisen i 2013. 

Året etter vart han valt inn i 
styret for Medaasprisen, og har 
vore leiar sidan 2015. Han sy-
nest også det var artig at Odd-
var Thorsheim minnest den 
gongen han spelte saman med 
Ivar Medaas. Det var i Kari Med-
aas sin 50-årsdag i ungdomshu-
set i Kvamsvågen i 1989.

"
Medaasprisen 
har alltid handla 
om å heidra noko 

som er ekte. Noko som 
kjem innanfrå, som ikkje 
kan føysast vekk som jåleri 
og jag etter vind.
dag liNdebjerg
Konferansier under Medaasprisen

Medaasprisen 2019 til Kari Bremnes

– hadde eit sterkt forhold til ivar'n

stor kveld: Kari Bremnes fekk overrekt Medaasprisen under ei                                                           festførestilling på DNS måndag kveld. alle foto: eirik bliNdheim

radioeN: – Alle som vaks opp 
med éin radiokanal hadde eit 
sterkt forhold til Ivar, sa Bremnes.

lokalt iNNslag: Viljar Bjørsvik Rath frå Knarvik slo an tonen 
med hardingatonar på trompet. Det har vore tradisjon sidan starten 
at eit lokalt talent frå Ivar Medaas sitt distrikt deltek på festkonserten.

heidra: – Kari Bremnes er alltid ærleg og personleg. Ho har alltid 
ei historie å fortelja, og historia rører ved noko i oss, sa Solrun Toft 
Iversen under overrekkinga.
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Medaasprisen 2019 til Kari Bremnes

– hadde eit sterkt forhold til Ivar'n

stor kveld: Kari Bremnes fekk overrekt Medaasprisen under ei                                                           festførestilling på DNS måndag kveld. alle foto: eIrIk blINdheIm

dar kom haN: Som finale song alle artistane Ivar Medaas sitt 
glansnummer, Dar kjem dampen.

I form: Ein opplagt Oddvar 
Thorsheim showa i kjend stil.

opptredde: Jan Eggum var ein av artistane i gullrekka under 
utdelinga av Medaasprisen.

delte ut: Nils Medaas og varaordførar i Lindås, Nina Bognøy, 
deltok under overrekkinga av Medaasprisen.

opptredde: Annlaug Børsheim underheldt også på festkonserten.

tIl emIgraNtkyrkja: 
The good old boys pressefoto

Dag Arne Saltnes kjem i lag 
med «The good old boys» 
og speler tradisjonell 
countrymusikk i Emigrant-
kyrkja 16. oktober.
Pressemelding
redaksjonen@nordhordland.no

«The good old boys» er ein 
gjeng glade spelemenn og aner-
kjente musikarar som elskar 

den tradisjonelle countrymu-
sikken. Dei har dei gode gamle 
country-gospel låtane på reper-
toaret. Dette er gamle klassika-
rar som blei sunge av store co-
untryartistar som Jim Reeves, 
Johny Cash, Kris Kristofferson, 
Dolly Parton, Hank Williams 
med flere.

skikkeleg retro-kveld 
Spelestilen er inspirert av coun-

trymusikken på 1950-60-tallet. 
Gruppa består av blant anna 
Helge Johannesen på steelgitar/
dobro som blir rekna som ein 
av Norges beste på sitt instru-
ment. Dag Arne Saltnes spelar 
gitar og er ein av få i Norge som 
beherskar «fingerpicking» eller 
Chet Atkins-stilen på gitar. Vi-
dare har dei med trekkspel/
banjo/bass/piano.

Dette er kvelden for dei som 

vil oppleve ein kveld slik den 
var i USA for 50-60 år sidan.

Det er fri entre med kollekt 
som går til arrangørane Filadel-
fia Manger og Betel Sletta. 

Countrykveld med the good old boys


