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BRIDGE Geir 
Helgemo

Peggy Kaplan klarte faktisk å lure til seg
alle stikkene i dette spillet fra en partur-
nering i Boston, og uten å vite det sikkert
tviler jeg på at motparten fikk poeng på
spillet:
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Kaplan i syd åpnet med 1 grand og nord
avsluttet med 3 grand etter å ha fått 2
ruter fra syd. Vest spilte ut spar 6 til
åtteren, nieren og esset. Kløverti fra hån-
den dekket vest med damen og bordets
ess vant stikket. Hjerterti fra bordet lurte
øst til å legge liten, noe han snart skulle
angre. Spillefører stakk med kongen og
fortsatte med kløver 9. Vest la liten, men
Kaplan hadde bestemt seg og tok modig
finessen! Dermed var tolv stikk sikret og
det trettende skulle også komme ved
hjelp av en skvis mot øst. Kløverstikkene
ble innkassert mens syd saket en hjerter
og øst kvittet seg med ruter. Ruterkonge
og spar til damen ble fulgt av ess, dame i
ruter med hjertersak i bordet. Øst måtte
sake hjerteress for å holde sparen, men
hjerterknekt og sparkonge tok da de to
siste stikkene!

SJAKK Simen
Agdestein

Kombinasjonsoppgave: Hvit trekker og
vinner.XIIIIIIIIY
8-trl+r+-+0
7+-+nwq-mkp0
6p+-+pvlp+0
5zp-+-zp-+-0
4-+-+N+-+0
3+-+-vL-+-0
2-zPP+LwQPzP0
1+-+R+R+K0
xabcdefghy
Studieoppgave: Hvit trekker og vinner.XIIIIIIIIY
8ktr-+-+-+0
7+ptR-+-+-0
6-vL-+-+K+0
5+-+-+-+-0
4-+-+-+-+0
3+-+-+-+p0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
LØSNINGER: 

Oppg. 1: 26.Txd7! Lxd7 27.Sxf6 Tf8
28.Lh6+! Et fint og viktig poeng.
28...Kh8 28...Kxh6 29.Dh4+ Kg7 30.Dxh7
matt. 29.Lxf8 Txf8 30.Da7 og svart ga
opp 30...Txf6 31.Txf6 Dxf6 32.Dxd7 er
håpløst. 1–0 (Zelcic – Elezi, Kemer 2007)
Oppg. 2: 1.Tc1 Th8 2.Kg7 Te8 3.Kf7 Th8
4.Ld4 Svart har ikke noen gode felter for
tårnet. Td8 5.Ta1+ Kb8 6.Le5+ Kc8
7.Tc1+ Kd7 8.Tc7 matt.(Nestoresku
1951)
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På 
signerings-

ferd
Kevin Jonas, Joe Jonas og Nick Jo-
nas, bedre kjent som JONAS BRO-
THERS, stilte i går i bokhandelen
Barnes Noble for å signere boken
«Burning up», om turnélivet til pop-
gruppen. Foto: AFP

Med: Trine Rein, Gaute
Ormåsen, Nora Foss-Al
Jabri og Kor 90. Dirigent:
Martin Alfsen.
Sted: Sandnes kulturhus.
Publikum: ca. 400, ikke
fullt.

Tid: 1 t 25 min.
Aktuell plate: «Time

for peace».
Nærmeste kon-
serter: Lyngdal (i

dag), Fagernes
(4. desem-
ber), Hoff (5.),
Gjøvik (6.) og
Hov (7. de-
sember).

SJELFULLT 
men lite norsk jul

SANDNES (VG)
De tradisjonelle
norske julesan-

gene glimret med sitt
fravær da Kor 90 med
gjesteartistene Trine
Rein, Gaute Ormåsen
og Nora Foss Al-Jabri i
går kveld hadde sin
førjulskonsert i Sand-
nes kulturhus.
Det var mer en soulpreget
konsert med engelskspråklige
sanger publikum fikk høre. Av
våre tradisjonelle julesanger
var det bare «Silent Night»
(Glade jul) og «Oh holy night»
(O, helga natt) som sto på pro-
grammet.

Bare en av sangene på pro-
grammet hadde norsk tekst.
Det var en norsk versjon av
Dolly Partons «The greatest
gift of all» (Det største vi kan
få). Noe mer norsk og flere
tradisjonelle julesanger had-
de absolutt vært på sin plass.
Jul handler tross alt mye om
tradisjon.

Kor 90 med Martin Alfsen

som dirigent gjorde en god
jobb under konserten med god
dynamikk i sangene. Han had-
de også skrevet flere av de
nye sangene under konserten.
Blant Kor 90̀s 27 sangere var
det spesielt solisten Peder
Arnt Kløvrud som gjorde en
solid jobb, særlig i «Tell eve-
rybody».

Men det var gjesteartistene
som først og fremst hevet
konserten; Trine Rein viste
klasse i en skikkelig soulfylt
versjon av «Joy to the world»,
for så i neste sang «In the Ble-
ak midwinter» å ta det helt
ned til nærmest en ballade. 

Gaute Ormåsen beviste at
han også behersket soulstilen
med «Angles we have heard

on high» og ikke minst den
klassiske «The first Noel». Or-
måsen benyttet også sjansen
til å etterlyse Idol-vinneren
Kjartan Salvesen fra Sandnes
da de likevel var i hans by,
men Kjartan fikk ikke med
seg konserten i går kveld.

Unge Nora Foss Al-Jabri,
som ble nr. tre i norske talen-
ter tidligere i år, fikk for alvor
vist sin stemmeprakt i en flott
versjon av «Oh, Holy Night».

Kor 90 med sine gjester ga
en fin musikalsk inngang til
adventstiden, selv om den tra-
disjonelle norske julen og ju-
lesangene var totalt fravæ-
rende.

KURT BAKKEMOEN

GODE GJESTER: Trine Rein, Gaute Ormåsen og Nora Foss Al-Jabri leverte god og variert sang til årets førjulskonsert med Kor90.
Foto: HÅKON VOLD

Kokkekunster ender med katastrofe
Coldplays frontfigur CHRIS
MARTIN er motvillig når det
gjelder å kokke for sin egen
familie. Årsak: de to siste for-
søkene endte i en lite kata-
strofe.

I et intervju med nettstedet
femalefirst innrømmer voka-

listen at han ikke er spesielt
huslig, i alle fall ikke flink på
kjøkkenet. De siste to forsø-
kene med å lage varm mat
endte nemlig med at brann-
vesenet dukket opp.

– I fjor, i et forsøk på å im-
ponere familien, prøvde jeg å

lage litt fisk og erter, men jeg
glemte å skru på kjøkkenvif-
ten. Dermed ble brannalar-
men som er knyttet direkte til
brannstasjonen utløst.

Da brannfolka dukket opp
få minutter etterpå måtte
Coldplay-sangeren litt panisk

innrømme at det slett ikke
var noen brann.

– To måneder etterpå for-
søkte jeg igjen, og det sam-
me hendte. Da brannbilen
ankom spurte bare brann-
mannen: – Har du laget mat
igjen, Chris?Foto: PA PHOTOS


