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Skjæraasen

I dag starter årets Skjæraasendager i Trysil. Det blir blant
annet åpning av Oskar Braaten-utstillingen i Moren salen
på Trysil folkebibliotek. Det er barnebarna Nana Ostad og
Bjørn Strandvold som viser fram både egne Trysil-bilder
og fotografier som Oskar Braaten og andre tok på 1920og 1930-tallet.
I tillegg åpner elevene fra Trysil videregående skole sin
utstilling «Våre døgn» på Café Rialto. Elevenes verker
inspirert av Einar Skjæraasens dikt. Skjæraasendagene
fortsetter til og med søndag. På lørdag deles Skjæraasenprisen ut til nettmagasinet Harvest, under forestillingen
«Det lufter lørda`n» i Hagelund.

Håper å nå et større publikum i Norge

Klar med ny plate
Malin Jonsson har
gjort trysling av seg.
Artisten feirer nå 10
år som soloartist med
sin tredje plate.

Ola Kolåsæter

A

Jonsson som er halvt trysling
bosatte seg i Trysil for et års tid
siden. Og hun håper nå på å få
et større publikum også i Norge.
Den 7. november blir det
slippkonsert på Laaven i Trysil.

FM 103,7
Torsdag 23. oktober
00.00 - Nattmix
06.00 - Morgenshowet v/
Bjørn-Martin Brandett
10.00 - Per's formiddag v/
Per Bjørkli
14.00 - Ettermiddagsshowet
v/ Leif Tore Surén
18.00 - Musikkmix
22.00 - Mot midnatt

Fra en leser har vi fått tips
om dialektordet «piss-sprutte», som betyr gylf.
Je gjekk å kjøpte meg nye
unbukser her om dagen,
men da je kom hemat
oppdaget jeg at de var uten
«piss-sprutte».

ola.kolaseter@ostlendingen.no
906 71 903

Flyttet til Trysil

TrysilRadioen

Dialektord

musikk

lbumet «Gränsgångare»
ble sluppet tirsdag 21.
oktober, og blir artistens tredje fullengder.
– Tittelen spiller litt på at jeg
har flyttet til Trysil. Jeg pendler jo mye fram og tilbake over
grensen også, da plata er spilt
inn i Äppelbo i Sverige, forteller Jonsson.
Det er nå 10 år siden Jonsson
etablerte seg som soloartist,
med opptredener under eget
navn i 2004. Artisten har siden
debutalbumet i 2008 hatt stor
suksess i Sverige, med opptredener på riksdekkende tv, og
flere singelhits på radio.

Østlendingen

Smil
PLATESLIPP: Malin Jonsson er en godt etablert artist i Sverige. Nå har hun flyttet til Trysil og på tirsdag
FOTO: presse
kom Jonssons tredje fullengder «Gränsgångare».
Og uka etter i hjembygda Vansbro i Sverige.
Jonsson beskriver musikken
sin som melodiøs pop med
innslag av folkemusikk.
– Det er pop for voksne mennesker, sier hun.

På eget selskap
Siden plata «Två sidor av mig» i
2011, har Jonsson gått fra plateselskapet Eidolon og etablert
sitt eget selskap Sonya Records.
Jonsson sier det var et bevisst grep for å få bedre kontroll over sin egen karriere.
– Jeg tror at etter jeg har blitt

!

Jeg gleder
meg til at folk
skal få høre
plata. Ambisjonen er at
folk skal synes det er ei
knallbra skive.
Malin Jonsson
Artist

litt eldre så føles det bedre å ha
mer kontroll sjøl. Det blir mer
jobb med alt fra markedsføring
til booking, men det trives jeg
godt med, sier artisten, som
også har vært medprodusent
på plata.
Sangene på plata ble spilt inn

for to år siden. I mellomtiden
har artisten fått datter og samboer i Trysil.
– Det er mye arbeid med å
slippe ei plate, og i tillegg til alt
annet skal jo timingen være
god, og det mener jeg den er
nå, forteller Jonsson.
Allerede har singelen «I varje
andetag» fått mye spilletid på
Trysilradioen og svensk radio.
På nyåret planlegges det en
større turne i forbindelse med
plata.
– Jeg gleder meg til at folk
skal få høre plata. Ambisjonen
er jo at folk skal synes det er ei
knallbra skive, sier Jonsson.

– Mamma, er det sant at Gud
gir oss det daglige brød, og at
barna kommer med storken?
– Ja, det er sant, kjære deg.
– Men hva bruker du
pappa til da?

Eiendomssalg Trysil
Gnr 26, bnr 719 er solgt for
kr 2.850.000 fra Åse Melby
og Tom Håvard Noreng til
Karin Backsæther
(30.09.2014).

Torsdagstrim
Torsdagstrimmen i Fjellvang
i Engerdal starter opp igjen
torsdag 30. oktober

Reagerer på studiekutt
– Regjeringa viser
dessverre liten
kunnskap om hva
som må til for at folk
over hele landet skal
få ta utdanning, sier
Karin Andersen (SV).
Ola Kolåsæter

ola.kolaseter@ostlendingen.no
906 71 903

REAGERER: Karin Andersen (SV) mener regjeringen viser liten kunnskap om ha som må til
FOTO: Bjørn frode løvlund
for at folk over hele landet skal få ta utdanning.

Stortingsrepresentantens uttalelse kommer
som en reaksjon på
gårsdagens oppslag i
Østlendingen.
Trysil

frykter for nedleggelse
av Campus Trysil, etter
forslaget i statsbudsjettet om å kutte støtten
til studiesenteret.no.
– Når de kutter i penger i voksenopplæring
og til det som brukes til
desentralisert høyere
utdanning, slår de beina unna tilbud som i
dag fungerer meget
godt og som bør bygges
ut, ikke svekkes, fortsetter Andersen.
Hun tar Trysil-ordfø-

rer Norderhaugs oppfordring og sier at SV vil
jobbe for at det skal bli
bedre muligheter til å ta
desentraliserte utdanninger.
– Et moderne kunnskapssamfunn må gi
slike muligheter der
folk bor og at flere kan
kombinere det med
jobb og familie. Mer utdanning til flest mulig,
må være mottoet, sier
Andersen.

