
48 52 Torsdag2.desember2004

Fujitsu Siemens Computers anbefaler Microsoft®
Windows® XP Professional for allsidige bærbare
datamaskiner.

Naturen krever fokus og mobilitet.

Det samme bør gjelde for ditt IT utstyr!

Informasjonsteknologi, som gir deg full fri-

het og som uten videre kan integreres i din

virksomhet - det er vårt ansvar.

AMILO Pro serien er trådløse bærbare PCer,

som gir deg stor frihet - på kontoret, på

farten og når du er hjemme.  AMILO Pro,

som er basert på Intel® Centrino™ mobil

teknologi, gir frihet en helt ny dimensjon

til en meget fornuftig pris. 

Det er det vi mener med: We make sure!

AMILO PRO V2000 EDITION
ALLSIDIG OG MOBIL

AMILO PRO V2000 EDITION BEST.NR: FAP:NOR-148250-002
INTEL® CENTRINO™ MOBILE TECHNOLOGY MED INTEL® 
PENTIUM® M PROSESSOR 725 (2048 KB CACHE,1.60GHZ, 400MHZ FSB) 
OG INTEL® PRO/WIRELESS 2200BG, INTEL® 855GM CHIPSET
MICROSOFT® WINDOWS® XP PROFESSIONAL N 

15,1” XGA DISPLAY
512 MB DDR RAM 
60 GB HARDDISK
DVD BRENNER
WLAN, LAN, FIREWIRE, TV-UT, USB 2.0 
VEKT 2,9 KG
STANDARD 1 ÅR GARANTI

TOP UPS 3 ÅR COLLECT & RETURN SERVICE FSP:G3C0000CN3
PRIS KR. 890,- EKS MVA

Veil kampanjepris

Kr. 8 990,-eks. mva

Veil inkl. mva Kr. 11 148,-
Leie pr. mnd. Kr. 269,- eks. mva*)

*) Siemens Finans AB NUF tilbyr leiepriser for de nevnte produkter. Leieprisen er angitt eks. mva. inkl. etableringsgebyr.  I tillegg kommer fraktkostnader, samt termingebyr
på kr. 65,- eks. mva. pr. termin. Gjelder bare for bedrifter og ved en 36 måneders avtale. Leieavtalen ivaretas av Siemens Finans AB NUF. Forbehold om kredittgodkjenning.

Tilbudene gjelder så langt lageret rekker. Det tas forbehold om endringer i tekniske spesifikasjoner og priser. 
Intel, Intel Centrino, Intel Inside, Intel Centrino logo, Intel Inside logo er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller deres datterselskaper i USA og andre land.

www.fujitsu-siemens.no  •  Ring vårt kundesenter tlf.  22 63 48 50 for nærmeste forhandler 
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"The Soul of Christmas"
med Inger Lise Rypdal,
Knut Anders Sørum,
Hans-Esben Gihle og
Kor-90 dirigert av Martin
Alfsen
Musikere: Dag Stokke,
Tom Arne Fossheim, Le-
wi Bergrud og Per Tor-
mod Stand
Sted: Gjøvik kirke
Publikum: ca. 500, fullt
Tid:1 t. 15 min.

Pris: 170 kr., barn 50
kroner.

Aktuell plate:
"The Soul of

Christmas"
Nærmeste
konserter:
Hoff (idag)
og Østsinni
(9. desem-
ber).

SWINGTE 
GJØVIK (VG) Inger Lise Rypdal, Hans-Esben Gihle og
Knut Anders Sørum var solister med Kor-90 i en annerle-

des, og meget vellykket førjulskonsert i Gjøvik kirke i går kveld.
Bortsett fra "Deilig er jorden", "Mitt
hjerte alltid vanker" og "Silent
Night" (Glade jul) besto ikke kon-

serten av tradisjonelle julesanger.
Her hadde man hentet flotte san-
ger med sjel som gir assosiasjo-

ner til jul. For første gang opp-
levde jeg å høre den klassiske
Dance With a Stranger-låten
"Long December Night" som del
av en julekonsert. Det funket me-
get bra, som resten av konserten.
Du føler deg hensatt til en baptist-
kirke i Lousiana når de tre soliste-
ne gjør sin versjon av "Go Tell It on
the Mountain", når Inger Lise Ryp-
dal tolker "Jesus, Oh What a Won-
derful Child", eller Kor-90 har sitt
negro-spiritual potpourri.
Det svingte skikkelig fra første til
siste tone når de "gamle" Kor-90
medlemmene Knut Anders Sørum
og Hans-Esben Gihle møtte gamle
og nye korvenner til en flott jule-
konsert. Dette var en nyskapning
og et godt og annerledes julekon-
sertalternativ som det absolutt kan
bygges videre på et annet år.
Kor-90 med Martin Alfsen som diri-
gent har blitt et meget bra kor med
gode stemmer og et røft uttrykk
med trøkk. Han ledet publikum
gjennom konserteren med intro-
suksjoner av sangene og soliste-
ne.
Koret slo an tonen med "Joy" og
sang også et flott negrospiritual-
potpourri med blant annet "We
Shall Overcome" , "When the
Saints" og "Down by the Riversi-
de".

På sidelinjen
Hans-Esben Gihle gjorde en vak-
ker balladetolkning av den relativt
ukjente "December Makes Me
Feel this Way", Knut Anders Sør-
um en meget solid versjon av
"Hark! The Herald Angels Sing" og
Inger Lise er tilbake til soulrøttene i
en fantastisk versjon av "Jesus, Oh
What a Wonderful Child". Hun syn-
ger også Alf Prøysens udødelige
"Julekveldsvisa" på den rette dia-
lekten! Sammen med Sørum had-
de hun en vakker duett i "Mary, Did
You Know".
"The Soul of Christmas" var en
flott konsert der de fleste sange-
ne var litt på sidelinjen av det som
vanligvis presenteres før jul.

KURT BAKKEMOEN

Soul som Soul som 

STORE STEMMER: Knut Anders Sørum og Inger Lise Rypdal
hadde stor sukess på hjemmebane som solister i "The Soul of Christ-
mas" i Gjøvik kirke i går kveld. Foto: GEIR OLSEN


