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Andors hjørne

Han har karret seg 
gjennom noen smel-
ler, Adam Glinn Nor-
din, siden han i 2003 
trollbandt nordlystpu-
blikummet fra toppen 
av fyret på Andenes. 
Lørdag leverte han en 
forrykende konsert i 
Hisnakul, der gnistrende 
felespill og livserfaring 
stod i fokus.

I en helakustisk setting, foran 
et alt for lite, men entusiastisk 
publikum, briljerte Adam og 
hans to medmusikanter fra før-
ste akkord i Pendelsalen i His-
nakul lørdag kveld.

Opp fra kjelleren
Konserten var karlsøyværin-
gens debut etter at han de siste 
årene har gått på flere smeller, 
og dette preget konserten både i 
sangtekster og hans lett humo-
ristiske dialog med publikum 
mellom låtene. Det er ingen tvil 
om at Adam har en livserfa-
ring større enn de fleste andre 
24-åringer, noe som gir tekstene 
hans troverdighet. Han vet hva 
han synger om og hva han vil 
fortelle.

– «Æ e utbrent men det e sot 
igjen, vil du ta det imot min 
venn», synger han i sangen «Ut-
brent», mens han i låten «Tre 
daga» synger «..Musikken æ 
laga te, av det dokker andre går 
til legen for å sjekke ved».

To tekstfraset som synliggjør 
at man kanskje må ha vært en 
tur «nede i kjelleren» for få den 
livserfaringen som trengs for å 
lage musikk, som ikke glir like 
lett forbi som Radio Norges 
hitparade fra de siste fire tiår. 

Adam har klart det, og lager mu-
sikk som er utfordrende, tanke-
skapende og inspirerende.

Gud og satans glede
Musikalsk vandret Adam og 
han medmusikanter fra det ene 
ytterpunktet til det andre, fra 
nordnorsk visetradisjon med 
feeling fra Østen, via Adams 
klassiske mesterverk alene med 
fela til drivende pop/rock-stem-
ninger. Samspillet sitter som et 
skudd, og spesielt når Adam 

og Rolf-Terje Kaurin leker seg 
tostemt gjennom låter, er en pas-
sende beskrivelse rett og slett; 
vakkert. Når man ser og hører 
Adam på scenen, er det lett å 
skjønne at man her møter et mu-
sikalsk talent utenom det van-
lige, et talent som både kan være 
både befriende og på samme tid 
en hemsko.

– «Musikken er gud og satans 
glede», synger han i en av san-
gene sine, og kanskje er det disse 
motsetningene som gjør møtet 

med Adams musikk til noe mer 
enn en vanlig konsert. Han leg-
ger ikke skjul på at fiolintalentet 
til tider har vært en belastning, 
og at han både har brent og 
knust fioliner. Lørdagens kon-
sert var i følge Adam selv, for 
å ta temperaturen på seg selv i 
forhold til om han skal satse på 
musikken eller ikke. Underteg-
nede er ikke i tvil om hva pu-
blikum ønsker etter konserten 
«Den første» i Hisnakul lørdag 
kveld, vi vil ha både «den andre, 
tredje, fjerde...» konserten med 
multitalentet fra Karlsøy.

Tony Gulla Sivertsen

Varsel for perioden 26. til og 
med 30. november. Nordland 
og Troms torsdag: Sørøst-
lig bris, først på dagen kuling 
utsatte steder. Litt regn av og 
til, snø i grensetraktene. Litt 
høyere temperatur. Nordland 
fredag til og med mandag: 
For det meste vind mellom sør-
vest og nordvest, perioder med 
kuling utsatte steder. Regn på 
kysten, i indre strøk stort sett 
oppholdsvær. Gradvis lavere 
temperatur.
Tirsdag er det soloppgang 10.30 
og solnedgang 12.53. Onsdag 
er det soloppgang 10.38 og sol-
nedgang 12.45.

Flo og fjære
Tirsdag er det høyvann 05.29 og 
17.35 og lavvann 11.20. Onsdag 
er det lavvann 00.16 og 12.26 og 
høyvann 06.33 og 18.43.

Hurtigruta
Tirsdag er «Polarlys» nordgå-
ende og «Midnatsol» sørgå-
ende. Onsdag er nordgående 
innstilt. «Vesterålen» er sørgå-
ende.

Kalenderen
Tirsdag har Gudrun og Guro 
navnedag. Onsdag har Kata-
rina, Katrine og Kari navnedag.
24. november er til minne om 
Chrysogonus som ble martyr 
under Diokletian. En kirke i 
Roma bærer hans navn.

Været

Nasjonal turistveg skrinlegger 
skulptur. Er det det som kalles 
kunstpause…

for 10 år siden

og for 25 år siden

Det var liv og morro da biskop 
Øystein Larsen møtte flere 
hundre skolebarn i Andenes 
kirke. Sogneprest Helge Haga 
holdt tale og etterpå fikk barna 
stille spørsmål til biskopen.
Det ble startet en forening for 
foreldre med barn som mobbes. 
Mange foreldre blir direkte 
syke som følge av at barna blir 
mobbet, fortalte kvinnen bak 
foreningen.

kommunal ulydighet! Under 
den andre budsjettregulerings-
debatten for i år, ble etatens 
manglende budsjettdisiplin 
sterkt kritisert. Bernt Nordlund 
«Sp» kalte overskridelsene 
«kommunal ulydighet».

ANDENES KINO

ANDENES KINO

Onsdag 20.30 11 år 88 min
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Bestilling:
Mobil 918 54 724/907 84 009
www.vol.no/andeneskino

Et fyrtårn på tur opp

ADAM: I Pendelsalen i Hisnakul lørdag kveld gav fra venstre: Stig Arne Sigmund Pettersen, Adam Glinn Nordin og Rolf-Terje Kaurin 
publikum en fantastisk reise i Adams musikalske verden. En verden som strekker seg fra meningsfulle viser, via briljant felespill til 
pop/rocklåter av høy kvalitet. (Foto: Tony Gulla Sivertsen)

ANDØY: Fiolinen har fulgt Adam siden han var fire år, og i His-
nakul lørdag fremførte han blant andre «Månemarsj», som han 
laget på Andøya under Nordlyst i 2003. – Men strengt tatt er 
det en pols, sa han til godlynt humring fra publikum. (Foto: Tony 
Gulla Sivertsen)




