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CD fra Kronprinsparets Fond

Nine Below Zero til Asker

Katzenjammer er blant artistene som er med på CD-en «Vi tenner våre lykter», som Universal Music gir ut i samarbeid med Kronprinsparets Fond i
november. Platen inneholder både tradisjonelle julesanger og nyskrevne
låter. Kronprinsparets Fond ønsker å fange opp ungdom som av ulike og ofte
sammensatte årsaker risikerer å falle utenfor. Fondet vil de neste årene sette
søkelys på den avgjørende livsfasen som ungdomstiden er – ved å motivere
og legge til rette for at ungdom kan bruke sine muligheter og ta ut sitt
potensial. Foruten Katzenjammer, vil Ida Jenshus, Gunnhild Sundli, Thomas
Dybdahl, Moddi, Samsaya, Marit Larsen & Garness, Ingrid Olava, Stein
Torleif Bjella og Vinni være med. Platen er produsert av Kåre Vestrheim og
Jørund Fluge Samuelsen. Overskuddet er øremerket Kronprinsparets Fond.

Det engelske bluesbandet Nine Below Zero (bildet) spiller fredag på Asker Bluesklubb. Gruppen har spilt
sammen i mer enn 30 år, og har en kultstatus i det
europeiske bluesmiljøet. Nine Below Zero ble startet i
1977 som Stan’s Blues Band, midt under punkeksplosjonen. Inspirasjonen kom fra blant andre John Mayall,
The Who og The Kinks, ifølge All Music Guide. Nine
Below Zero har spilt både med Eric Clapton i Royal
Albert Hall og med Sting på turné. Bandet har spilt i
Asker flere ganger tidligere, blant annet på Varden i
1997. Fredagens konsert begynner cirka 21.30.

HJELPERE: De vil hjelpe Erlend Johannesen og Streetlights arbeid for filippinske gatebarn ved å arrangere konsert og samle inn penger. F.v.: Erik Wenberg Jacobsen, Trine Wenberg Svensen, Nini
Bårdstu og Kai Holmberg, alle fra Høvik.
FOtO: JOAkIM S. ENGEr

Konsert for gatebarn
Veldedighet. I 2004 reiste Erlend Johannesen til

Filippinene for å hjelpe gatebarna i Tacloban. Nå
arrangerer fire ildsjeler konsert til inntekt for
Johannesens arbeid.

fakta
Gatelys
■ Frivillig organisasjon som jobber for å

støtte Streetlight økonomisk.

■ Drives av Kai Holmberg (styreleder),

Nini Bårdstu (frivillig), Trine Wenberg
Svensen (kunstnerisk leder) og Erik
Wenberg Jacobsen (kunstnerisk leder),
alle fra Høvik.
■ Arrangerer veldedighetskonsert i
Røros kirke 26. november.
■ Artister: Heidi Gjermundsen Broch,
Erik Wenberg Jacobsen, Mari Smistad
Haugen, Tomas Glans, Mona Grudt,
Marvin Wiseth, Tore Johansen, Paul
Ottar Haga, Camilla Stenhoff Vist og
Trond Hustad, samt band, strykekvartett og barnekor.

– Bedrifter og privatpersoner må
ta mer ansvar. Vi brenner for å
hjelpe til personlig, sier Kai Holmberg, styreleder i Gatelys.
Trønderen Erlend Johannesen
(28) har siden 2004 hjulpet gatebarna i den filippinske byen Tacloban til et bedre liv. Denne høsten
skal Kai Holmberg, Nini Bårdstu,
Trine Wenberg Svensen og Erik
Wenberg Jacobsen, alle utflyttede
trøndere bosatt på Høvik, samle
inn penger til Johannesens organisasjon Streetlight. Det skjer gjennom deres frivillige organisasjon
Gatelys med å arrangere en konsert i Røros kirke 26. november,
og jobbe for at bedrifter og privatpersoner kan støtte Streetlight
økonomisk.

– Vi skal sikre Streetlight ett års
drift på Tacloban med 600.000
kroner, sier Holmberg.

Ett års drift

Skuespillerekteparet Trine Wenberg Svensen og Erik Wenberg
Jacobsen har samlet sangere,
musikere og instruktører til konserten som de har samarbeidet
med tidligere. På konserten kommer blant andre musikalartisten
Heidi Gjermundsen Broch, Mari
Smistad Haugen som hadde den
kvinnelige hovedrollen i «We Will
Rock You», instruktøren Tomas
Glans, sopranen Camilla Stenhoff
Vist og Paul Ottar Haga, kjent fra
mange roller i teater, tv og musikaler.
Artistene opptrer sammen med
band og strykekvartett, med blant
andre saksofonist Eirik Hegdal fra
Trondheim Jazzorkester, samt et
norsk barnekor og et filippinsk
barnekor direkteoverført på tv.

Skal samle
inn 600.000
kroner til
Filippinene

– Alle utfyller hverandre. De er
mennesker som vil gjøre en forskjell, sier Trine Wenberg Svensen.

Tilbake til familien

Streetlight er en humanitær veldedighetsorganisasjon som ble
stiftet av Erlend Johannesen i
2004, som i dag driver et barnehjem for 25 gatebarn, i tillegg til
et utdanningssenter for rundt 70
barn bosatt i slummen eller på
barnehjemmet. 14 fagfolk jobber
i Streetlight, i tillegg til cirka 40
frivillige, hovedsakelig fra Canada

og Norge. Gatebarna skal gjennom Streetlights arbeid få hjelp
til å få et liv, hvor de enten lever
med sin familie eller med mennesker som kan fungere som en
familie, ifølge Holmberg.
Kai Holmberg tok kontakt
med Johannesen etter å ha lest
en reportasje om ham i avisen
Ukeadressa.
– Jeg ringte ham og spurte om
hvordan vi kunne hjelpe ham.
Erlend (Johannesen) ofrer et ressurssterkt liv hjemme i Norge.
Han gjør det alle snakker om at
de vil gjøre, sier Holmberg.
– Erlend er en unik mann med
et stort hjerte som betyr mye for
barna i Tacloban. Å sikre driften
hans er en stor motivasjon, sier
Trine Wenberg Svensen, kunstnerisk leder i Gatelys.
Martin Wright
martin.wright@budstikka.no

