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Flinke musikarar spelte
for fullt hus då Trude
Hisdal opna si utstilling
hjå Galleri G Guddal
fredag kveld. Bjarne
Øymyr (t.v), Egil Kjerstad,
Kjell Skarsfjord og Rose
Hisdal Kjerstad stod for
musikken.

Fullt hus for Hisdal
Fredag opna Trude Hisdal si utstilling i Galleri G
Guddal. Nok ein gong var
det fullt hus, og dei store
og fargerike bileta kom
verkeleg til sin rett på veggene i galleriet.
– Dette er eit topp galleri med ein topp gallerist,
smilte Trude Hisdal.

Gøril Guddal i opningstalen.
Det var den fyrste utstillingsopninga som føregjekk
heilt innandørs ho ynskte
velkomen til. Etter ein kort
velkomst var det duka for
konsert. Mannen til kunstnaren, Egil Kjerstad spelte

gitar, Bjarne Øymyr trakterte
pianoet, og spelelærar Kjell
Skarsfjord spelte cello saman
med eleven Rose Hisdal Kjerstad, dottera til kunstnaren.
Den unge cellisten har berre
spelt i eitt år, men publikummet fekk sjå eit framtidig ta-

Det er duka for lokal kunst i
galleriet framover. Trude Hisdal, busett i Rosendal, har
malt fleire bilete som no er
på utstilling i Guddal. Nok ein
gang var det fullt hus under
opninga.
– Eg trur eg må ha gjort noko
rett det siste året. Så mange
menneske har eg ikkje hatt på
ei opning om vinteren før, sa

Kunstnar Trude Hisdal fekk
gåve frå gallerist Gøril Guddal
på utstillingsopninga.

Lysmesse i
Varaldsøy kyrkje
Fyrste søndag i advent vart det lysmesse i Varaldsøy kyrkje.
– 1., 2., 3. og 4. klasse i Trå skule deltok med
iver og glede. Dei bar lys, dei song og dei
framførte jule-evangeliet. Det blei ei fin oppleving for dei mange frammøtte, helsar lærar
Åse-Mari Aakre.
Elevane ved Trå skule deltok i lysmessa.
Framme f.v: Eirik G. Skjelnes,
Asle S. Haukenes, Emma Rødal.
Bak f.v: Olav Årvik, Henriette Våge,
Maren Våge, Stian V. Gjuvsland,
Jørn S. Haukenes, Sigve S. Haukenes.

lent i tredjeklassingen.

Ein draum

– Trude, gratulerer med dagen. Som oftast er det ein
del stress knytt til utstillingsopningar. Kunstnarar kjem
langvegsfrå kvelden før, og alt
må gjerast då. Slik var det ikkje her. Dette har gått som ein
draum, sa Gøril til den lokale
kunstnaren.
Hisdal fekk overrekt ei lita
helsing frå galleristen. Arne
Martin Guddal Husby, som
driv Baron Rammestudio fekk
ros og gåve av galleristen for
profesjonell innramming og
hjelp med å hengja opp bileta.
– Det er utruleg flott å få
hjelp av fagfolk her i kommunen. Vi må få takka deg som
heldt ut med maset til to damer, smilte Guddal.
Bjarne Øymyr spelte eit pianostykke av høgaste kvalitet,
inspirert av maleria til Hisdal.
Eit stykke som tok publikummet med på ei vandring gjennom bileta, dersom ein klarte

å flytte blikket frå pianisten.
Viss ikkje publikum allereie
hadde stått, ville det hausta
ståande applaus langt inn i
kveldstimane.

Detaljrikt

Etter den offisielle opninga
var det høve til å nyte synet
av tolv majestetiske maleri.
Mange blei ståande lenge ved
kvart bilete.
– Ein oppdagar stadig detaljar eller noko nytt ved bileta.
Det likar eg veldig godt, kommenterte Petra Marie Holevik
Ljostveit.
Praten summa og kunstnaren sjølv fekk mange gode tilbakemeldingar. Hisdal var ikkje nervøs for kva folk syntest.
– Eg prøver å ikkje tenke så
mykje på kva folk meiner om
maleria mine. Eg må vere tru
mot meg sjølv og kva eg sjølv
meiner, sa Hisdal.
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