
På tirsdag arrangerer koret 
Cantate Domino tradisjonen 
tro konserten «Hemmat tel 
jul», sammen med blant 
andre den 12 år gamle 
sopranen Aksel Rykkvin. 
Mari Nyberget
mari.nyberget@ostlendingen.no

– Spesielt for i år er at vi har 
med oss guttesopranen Aksel 
Rykkvin fra Oslo, som er en av 
de beste guttesopranene i Eu-
ropa. Med så få guttekor som vi 
har i Norge, så er det veldig 
stort at han er fra landet vårt, 
forteller kantor Ole Andreas 
Fevang. 

Fevang skal både dirigere, 
spille orgel og spille piano un-
der tirsdagens konsert. 

– Aksel skal synge både 
sammen med koret, alene og 
med fiolinisten Victoria Lewis, 
forteller kantoren som har 
vært med på den årlige konser-
ten de siste tre årene. 

Den 22. desember hvert år 
inviterer Cantate Domino til en 
times konsert, hvor de alltid 
har med seg andre elverumsin-
ger i tillegg til koret. 

Verken Aksel Rykkvin eller 
Victoria Lewis er fra Elverum, 

men visesanger Erik Lukas-
haugen er kjent i Elverum og 
med på årets konsert. 

– Han kommer «hemmat tel 
jul» etter turné, opplyser Fe-
vang. 

Dette blir første gang Lukas-
haugen deltar på «Hemmat tel 
jul», og også første gang han 
gjør noe sammen med Cantate 
Domino. 

– Det gleder begge parter seg 
til, smiler Fevang. 

Han synes det er ekstra stas å 
ha med Lukashaugen akkurat i 
år, siden han har gitt ut ny pla-
te som han har gjort stor suk-
sess med.  

– I tillegg har han skrevet 
flott musikk til mange tekster 
som kan passe nå opp mot jul, 
som for eksempel «Mi hem-
bygds trakt» og «Førjulsmare-
ritt», forteller han. 

Billettsalget har foreløpig 
vært bra, men det er fremdeles
mulig å sikre seg billett hos kir-
kekontoret på Generalgården. 

– Det blir også mulig å kjøpe 
billett i døra før konserten, sier 
Fevang. 

Han oppfordrer alle som øn-
sker julestemning til å ta turen 
til Elverum kirke på tirsdag. 

Én av europas beste guttesopraner til elverum 

Ung sopran: Aksel Rykkvin er bare 12 år, men er allerede en europeisk stjerne. Foto: privat


