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Med over 200 aktører 
i sving på scenen og 
en fullsatt Hjertnes-
sal, ble det en skikke-
lig førjulsfest med 
variert musikk.
Atle Møller
atle.moller@sb.no

Det ble onsdag kveld servert 
klassiske tungvektere, lettere 
julesanger og flere ballett-
innslag i Hjertnes kulturhus.

Sandefjord Kulturskole og 
den Kulturelle Vandrings staven 
bød inn til fest. Med seg hadde 
de Ad Astra-elever, Dextra-
musikere, Sandefjord Ballett-
skole og Vestfold Ungdoms-
strykeorkester.

Kveldens konferansier og 
 pianist var Wolfgang Plagge. 

Han loset publikum og utø-
vere gjennom to akter med lun 
prat og litt faktaopplysninger. 
Han fortalte også  noe kanskje 
ikke alle visste fra før: At vår 
 kjente, kjære julesang «Deilig er 
jorden» ikke har noen kjent 
komponist, og  sangen blir sun-
get av alle folkeslag over hele 
verden. I Hjertnes ble sangen 
framført som et fellesnummer 
der alle aktørene var med.

kake og kaffe
Dagens vert, ordfører Bjørn Ole 
Gleditsch, roste utøverne for en 
flott opplevelse som satte tilhø-
rerne i skikkelig julestemning. 
Han skrøt også av arbeidet som 
blir nedlagt på Kulturskolen, 
som igjen gir oss et rikt kultur-
liv i byen. Ordføreren inviterte 
også på gratis kaffe og kake i 
pausen. Den Kulturelle Van-
dringsstaven og Fjorden Sani-
tetsforening sto for det praktis-
ke. Inger Røgeberg fra DKV  for-
teller at de ble delt ut nærmere 
500 kakestykker, litervis med 
brus og utallige kaffekopper.

Barneskoler
Etter pausen var det de yngste 
som var i fokus. 

2.-klassinger fra  Byskolen og 
Sande barneskole utgjorde 
 barnekoret sammen med elev-
er fra Kulturskolen og musikk-
lærer-bandet under ledelse av 
Hoang Viet Phi. De framførte 
julesanger til dalende snøfnugg 
og stolte foreldre.

Sandefjord kulturskole med gjester fylte Hjertnes kulturhus 

Populær førjulspresang

trangt på Scenen: Førjulspresangen ble avsluttet med julesangene «Deilig er jorden» og «Happy X-mas». Da var det nærmere 200 
musikere og sangere på scenen.     foto: atle Møller

Sang: Vokalensemble med Ad-Astra Sangere framførte sanger som 
«Himlen i min favn» og «What the world needs now is love».

Ballett: Sandefjord Ballettskole hadde flere fargerike 
dansenumre under konserten.

kake: Kulturskoleelevene Mira Haaberg Schmid (8) og Celina 
Abisaab (9) koste seg med kake, og gledet seg til å synge i 2. avdeling.

SjarMtroll: 2.-klassingen fra Byskolen og Sande 
barneskole ga alt på scenen og så ut til å trives.

flinkiSer: Dextra-elever med strykekvartett og 
Wolfgang Plagge på piano.


