
var godt med en time out fra en 
stressende hverdag. Heidi Skjer-
ve skildrer sangene så godt, smi-
ler hun. 

Sæther trekker frem Skjerves 
egenkomponerte låt «Hem» og 
sier hun ser for seg Skjerves 
hjemsted på Voll i Rennebu når 
hun hører den. 

– Hun er en kulturbærer av 
gammel tradisjonsmusikk. Had-
de det ikke vært for henne, kan 
det hende at denne musikken 
hadde dødd ut, sier Sæther.

solgte billetter, noe arrangørene 
sa seg godt fornøyd med. 
Fornøyd var også Heidi Skjerve, 
da hun etter konserten ydmykt 
takket alle for oppmøtet.

– Det var kjempebra samspill 
mellom vokal og instrument, en 
stor og vakker opplevelse, uttalte 
en publikummer. 

Kulturbærer
Heidi Reitås Sæther var også i 
fyr og flamme etter konserten.

– Rett og slett fantastisk. Det 

som strykeinstrument, noe som 
ga sangen et fyldig og fint lyd-
bilde. 

Da konserten nærmet seg slut-
ten, lot Skjerve publikum utfor-
dre henne med en julesang som 
hun skulle ta på sparket. Valget 
falt på «Mitt hjerte alltid van-
ker», som satt som et skudd. 

Samspill
Det var godt med folk i kirka, 
men ikke helt fullt. Det ble etter 
konserten rapportert om 103 

ende av skøyeren John Pål Inde-
rberg på saksofon, Trygve Wal-
demar Fiske på kontrabass og 
fantastiske Vigleik Storaas på 
piano. 

Magisk stemning
Sammen med Skjerves stemme-
prakt skapte de en magisk stem-
ning i flotte Meldal kirke. 

Brattset-sangen «Gamleåret 
seig i hav» ble stående igjen som 
et lite høydepunkt etter konser-
ten. Her ble kontrabassen brukt 

Torsdag spilte Heidi Skjerve før-
julskonsert i Meldal kirke. 
Skjerve er for tiden på turné for 
det kritikerroste albumet «Vegen 
åt deg». I kveldspiller hun i Ber-
gen. 

Konserten åpnet med en låt 
som ikke er inkludert på plata, et 
av Astrid Krog Halses mange bi-
drag til konserten: «No kime’ 
alle klokkun». 

Derfra fortsatte Skjerve å pre-
sentere låt på låt, skrevet av lo-
kale musikk- og tekstforfattere.

Tekst fra farfar
Teksten på «Nysnøen» er skre-
vet av Heidis farfar Arnt Skjer-
ve. 

Det ble også spilt en pols etter 
Hilmar Alexandersen og salmer 
skrevet av Eivind Brattset. 

Med på laget hadde Skjerve et 
kompetansespekket band, bestå-

Torsdag besøkte Heidi 
Skjerve Meldal kirke, i 
det som var andre 
konsert i hennes turné for 
å promotere sin nye 
plate. 
JAN ARE MELGÅRD

janarem@msn.com 952 52!262

Vigleik Storaas' pianospill var 
prikken over i-en for en suksessfull 
konsert i Meldal kirke.

Trygve Waldemar Fiske imponerte 
på kontrabass.

Saksofonist John Pål Inderberg 
mante frem latter blant publikum 
med sine ablegøyer.

Heidi Skjerve hadde satt sammen 
en set-liste med musikk fra både 
Rennebu og Meldal.

– En stor og
vakker opplevelse

Trygve Waldemar Fiske, Heidi Skjerve og John Pål Inderberg ga publikum en fin opplevelse.
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