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Over hundre barn og
unge i alderen fire til
tjue år deltok lørdag
på Sjokoladekappleik
på kulturhuset Gran-
vin i Seljord. Og de

unge folkemusikerne
sjarmerte i den stem-

ningsfulle Gamlesalen.

Geir Magne Teigland Kleivi
(7) venter spent på å
komme på scenen. Har-
dingfela, som han skal

spille på, har han godt plassert
under armen. Sjuåringen går selv-
sikkert opp på scenen og spiller
slåtten med navnet 001. Den full-
satte Gamlesalen i kulturhuset
Granvin klapper, Geir Magne buk-
ker og henter seg en velfjortjent
sjokolade i vugga som er plassert
bakerst på scenen. 

- Jeg gjorde nok noen feil med
bassen, men det er ikke så «gøtt»
for folk å høre, sier den unge har-
dingfelespilleren og legger fela pent
tilbake i kofferten. 

Det var Geir Magnes mamma
som foreslo at han skulle begynne
å spille hardingfele.

- Jeg gruet meg litt først, men
etterhvert ble det morsommere,
sier han og tar en bit av sjokola-
den. 

- Hvor flink har du tenkt til å
bli?

- Jeg skal bli flinkere enn bestefar
Fagertun, men det er noen slåtter
jeg spiller som han ikke kan. Ja, jeg
tror det, sier Geir Magne og nikker
seg enig med seg selv. 

Det er andre gangen Geir Magne
spiller offentlig. Og han synes det
er morsomt. 

TØFFE SEG FOR «JENTUN»
Og Geir Magne er ikke den enes-
te som har glede av å vise seg frem
sine folkemusikktalenter. Over
hundre barn og unge, i alderen fire
til tjue år, har meldt seg på den
årlige Sjokoladekappleiken i Sel-
jord. Fra scenen blir det fremført
slåtter, stev, viser, folkedans og
hardingfelespill. Publikum får høre
et bredt utvalg av folkemusikk fra
«Bruremarsj fra Seljord», «Kjer-
ringa med staven» til mer ukjente
slåtter. Seljord junior spelemanns-
lag har også øvet inn den folkelige
delen av refrenget på Alexander
Rybaks MGP-vinnerlåt «Fairyta-
le». 
At folkelige musikkelement blir
blandet inn i popmusikk, er popu-
lært hos de folkemusikk- interes-
serte.

God stemning i salen blir det da

leikaring-gruppa i Seljord, Tusse-
leiken gruppe 1, danser halling. 16
år gamle Bjønn Raftevold, som er
instruktør, holder stokken slik at
de unge kunne sparke hatten. 

- «Man må være litt karslig. Tøffe
seg for» jentun», sier han om hal-
lingdansen.  

Og publikum er begeistret. 

TRENING I Å OPPTRE
Det er Seljord juniorspelemanns-
lag, Tusseleiken og Seljord spe-
lemannslag som arrangerer årets
Sjokoladekappleik i Seljord. Det
er ellevte gang kappleik, med sjo-
kolade som premie, blir arran-
gert. 

Konferansier og hardingfelelæ-
rer Sara Fjågesund, sier til TA at
målet med kappleiken er å få unge

som driver med dans, spill og kve-
ding til å delta. 

- Kappleiken bidrar til god
rekruttering til folkemusikken.
Dette gir også de unge god trening
i å opptre, sier hun. 

Til tross for at sjokoladepremien
er lik for alle sitter Per Anders
Buen Garnås og Ellen Nordstoga i
juryen. Juryduoen har som oppga-
ve å gi en konstruktiv, positiv kom-
mentar til alle som deltar. 

Siden 2005 har kappleiken også
delt ut «Magne Manheims inspira-
sjonspris». Dette året gikk inspi-
rasjonsprisen til Helge Amdal Tel-
nes (10) og Ingrid Gjerli (11) som
danser springar. 

Og det var nok sjokolade til alle
som deltok.

■ ■ KIRSTI CARR 

- Jeg skal bli flinkere

BESTEFAR FORBILDET: Geir Magne Teigland Kleivi (7) har
spilt hardingfele i et halvt år. Han ønsker å bli flinkere enn
bestefar. 

SANG OG 
SJOKOLADE:
Hjertrud Raft-
vold Røa koste
seg med sjoko-
lade etter at hun
hadde sunget
visa «Eg var
lita».

HARDINGFELESPILLERE: Rut Telnes Fjågesund, Marie Tvei-
ten og Ragnhild Knudsen er dyktige hardingfelespillere og
spiller i Seljord jr. spelemannslag. HALLING: Bjønn Raftevold (16) er instruktør for leikaringen Tusseleiken gruppe 1. Her danser gruppa    

KORPS OG KOR: På Myrene skole i går var det konsert med Porsgrunn
pike- og guttekorps og Borge skolekor. Porsgrunn janitsjarorkester
sørget for at det velklingende og godt besøkte arrangementet kom i
stand. FOTO: INGE FJELDDALEN


