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Egor Filipenko blir dansedommer

41 sangere kappes om Sonja-seier

OSLO: I den ellevte sesongen av «Skal vi danse» er ikke lenger Egor

OSLO: Det var tøft for juryen å finne frem til årets deltagere i

Filipenko på danseparketten, men bak dommerbordet. – Dette er
en helt ny rolle for meg, og jeg gleder meg veldig! Jeg er utrolig
glad for å få denne sjansen, sier Filipenko. Filipenko har vært med
i «Skal vi danse» som danser i sju sesonger, og har vunnet både
med Hanne Sørvaag og Agnete Johnsen. Den erfarne danseren vet
hva han er på jakt etter hos årets dansepar. – Jeg vil se etter de
som jobber hardt, har progresjon og et ønske om å vinne. Jeg
kommer til å være veldig ærlig i mine tilbakemeldinger, sier
Filipenko til TV 2. Men det blir ikke bare dans på ham. Denne uken
ble han nemlig far for andre gang.
NTB

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse, som drar i
gang 12. august. Hele 223 sangere fra 42 nasjoner, deriblant
Kina, Iran; New Zealand og Mongolia, søkte om deltagelse. Det
høye nivået på sangerne ga juryen store utfordringer, melder
stiftelsen bak den prestisjetunge musikkonkurransen, som i år
arrangeres for 11. gang: – Trenden fra forrige konkurranse har
forsterket seg. Vi har en stor gruppe som holder et svært høyt
nivå, sier Svein Bjørkøy, leder for uttaksjuryen som til slutt satt
igjen med «41 stjernetalenter».
NTB

e – 70 år etter

sblomster til minne tragedien i Hiroshima og Nagasaki
Forfatter: Moldemannen Jo
Nesbø er bokaktuell igjen. 
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Mer blod
fra Nesbø
Jo Nesbø byr på «Mere blod» i
årets bokhøst.
Nesbø tar med seg
elementer fra sin siste bok «Blod
på snø», men denne gangen plasserer han hovedpersonen langt
fra det kriminelle miljøet i Oslo,
som Nesbø blant annet har skildret gang på gang i bøkene om
Harry Hole.
Nå er handlingen satt til den
samiske og den læstadianske
delen av Finnmark. «Mere blod»
kommer på Aschehoug allerede
neste uke.
OSLO:

Bjørnstad. En romansyklus det
knytter seg stor forventning til, er
Ketil Bjørnstads personlige erindringsverk «Verden som var
min» hvor Bjørnstad beveger seg
i eget liv fram til i dag.
Karl Ove Knausgård er klar
med to utgivelser: «Om høsten»
kommer i september og «Om
vinteren» som gis ut i november.
Her dreier det seg om et brev
Knausgård skriver til et ufødt
barn.
Familienær er også Jan Kjærstad i «Slekters gang». Her
beskriver Kjærstad seks generasjoner som i en villa på Lysaker
lever, elsker og kjemper seg
gjennom det 20. århundret.

Doppler fra Loe. Roy Jacobsen

Hiroshima. 
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SOROPTIMISTKLUBBEN
Sentrale i Molde
Soroptimistklubb:
F.v.: Kari Smørdal,
Berit Sølsnes, Marit
Fugledal, Sissel
Hagerup Heggdal,
Marianne Solli og
Åse Hagen Morsund.

■■Molde Soroptimistklubb er en av
63 i Norge.
■■Arbeider for å bedre livssituasjonen for kvinner og jenter både
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
■■Navnet «soroptimist» kan
oversettes med «det beste for
kvinner».
■■90.000 medlemmer i 125 land.

byr på oppfølger til «De usynlige», boka om en families liv på
en liten øy uti havgapet på Helgelandskysten. intense vinteruker».
Også Erlend Loe holder fast ved
en tidligere karakter. I «Slutten
på verden slik vi kjenner den»
møter vi igjen Andreas Doppler
som tar veien tilbake til Oslo.
Av høstens biografier: Hans
Gude (Nicolai Strøm-Olsen), Olav
Duun (Grethe Fatima Syéd) og
Kim Friele (Ola Henmo). Kåre
Willoch kommer med boka
«Strid og samarbeid», der han
trekker linjene i vår politiske
historie siden 1814. 
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