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Blokkfløyteball

hva skjer?
Hver onsdag forteller vi om
begivenheter som skjer i din bydel.
Tips oss! Send e-post til
bydelen@aftenposten.no

C Vestli-jente spiller sommerkonsert i ballsalen

ALNA

UNDERHOLDNING I morgen
kommer Jenny Jenssen til Lindeberg omsorgssenter for å
underholde.
Lindeberg omsorgssenter,
Lindebergveien 10,
torsdag kl. 18.30.

LINDERUD Det blir tango og romantikk når Ingeborg
Christophersen spiller blokkfløyte
på Linderud gård.
HEIDI FIKKE

KIRKEPULS I morgen er det
samling i kirkerommet i Ellingsrud kirke. Det blir musikk,
lystenning, tekstlesing og
bønn.
Dragonstien 18,
torsdag kl. 12.30-13.

Det er blitt en tradisjon at den prisbelønte
blokkfløytisten Ingeborg Christophersen er å
finne spillende på en blokkfløyte eller to inne
på Linderud gård om sommeren. Søndag er hun
på plass igjen. Denne gangen har hun med seg
gitaristen Jonas Høyrup. Christophersen, som
kommer fra Vestli, ble kåret til Årets Musiker av
Norsk Tonekunstnersamfund i 2003 og fikk
gjennombrudd i Kjempesjansen på NRK i 2006.
Da fløytisten var 16 år, holdt hun sin første konsert på Linderud gård, og hun synes det er noe
spesielt med å spille akkurat på den gården.
– Det er den eneste konserten jeg
holder i Groruddalen,
så for meg personlig
henger akkurat konsertene på Linderud
høyt. Det kommer ofte mange gamle kjente dit, og det er
veldig hyggelig,
forteller Christophersen.
– Hva skal du spille under
søndagens konsert?
– Det blir nok mest barokk, men det
blir variert. Det blir noe Vivaldi, noe Johan Sebastian Bach, tango og noe romantisk musikk.
Sammen med Høyrup skal hun presentere
og sette alle stykkene inn i en sammenheng for
publikum.
– Hvor mange blokkfløyter tar du med
deg til gården?
– Så mange jeg har plass til. Nei, det blir vel
cirka fem stykker.
Kari Greve, gårdsbestyrer på Linderud gård,
synes det er fantastisk at det er blitt en tradisjon at Christophersen har konsert på gården.
– Det er et privilegium at Ingeborg vil komme
til oss. Det er en ekstrabonus at konserten skal
være i ballsalen. Da kan man sitte i rokokkoomgivelser og nyte musikken, sier Greve.

FAMILIESENTER
Furuhuset familiesenter er
åpent mandag. Tirsdag arrangerer huset tur til Sognsvann.
Oppmøte Furuset T-banestasjon kl. 10.
Furuhuset familiesenter,
Ulsholtveien 31,
mandag kl. 10-14
og tirsdag kl. 10.
AKTIVITETER Neste uke kan
barn og unge bade, sykle og
spille ballspill på Ellingsrud fritidsklubb.
Harald Solbergs vei 1,
mandag, onsdag og fredag
kl. 10-17, tirsdag 11-17, torsdag 9-17

BJERKE

Ved hjelp av cirka fem
blokkfløyter skal Ingeborg Christophersen
blåse liv i ballsalen på
Linderud gård. FOTO: FAME

Konsert
Hvor: Barokksalen, Linderud
gård.
Når: Søndag kl. 19.
Inngangspris: 100 kroner.

SØNDAGSKAFÉ Litteraturlaget arrangerer søndagskafé på
Årvoll gård. Fra kl. 13 blir det
underholdning.
Årvoll gård,
Årvollveien 35,
søndag kl. 12-15.
SOMMERÅPENT Ungdom kan
spille biljard, Playstation eller
se på EM-kampene i hele
sommer på Veitvet ungdomssenter.
Veitvetveien 8,
mandag, onsdag
og fredag fra kl. 14.
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Ut å reise?
På aftenposten.no/reise ﬁnner
du lesernes tips og anbefalinger,
275 byguider og reiseartikler fra hele
verden. Alt du trenger å vite. Og alt
du ikke visste ville inspirere deg.

YOU

Eget bilag hver lørdag,
og på ap.no/reise hele tiden.

