
Med et navn som
Ylajali er vel ingen
ting mer naturlig enn
å slippe sitt første
album på biblioteket.
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BODØ: Det poengterte bibliotek-
sjef Trud Berg da hun onsdag
kveld ønsket velkommen til Stor-
men-bibliotekets første release-
konsert.

Det prisbelønnede koret har
tatt navnet hovedpersonen i

Knut Hamsuns Sult ga til kvinnen
han drømte og fantaserte om
mens han led sin nød i Christia-
nia. Biblioteksjefen startet kvel-
den med å lese to passasjer fra
boka.

Lang fødsel. Ensemblet Ylajali
sang sine første toner i 2008. Si-
den den gang har de vunnet flere
priser i både inn- og utland, og har
høstet mange lovord for sine
framførelser. Onsdag kom de for
første gang på plate med utgi-
velsen «Mary’s song».

– Det har vært fantastisk å få
være med på dette, sa Frank Hav-
røy.

Han har både produsert plata
og komponert noen av stykkene.
På onsdag var han også dirigent
for anledningen.

– Det har vært en
lang fødsel med
denne plata. Lengre
enn noen av disse
damene har vært
med på før, tullet han.

Men spøken hadde en kjerne
av sannhet, ifølge to av ensem-
blets medlemmer.

– Jeg kjenner det er deilig å ha
gitt den ut nå, sa Anne Andersen,
som har vært med i Ylajali helt si-
den begynnelsen.

– Det er godt å endelig ha et
produkt i hendene, og få vist fram
det vi driver med på den måten, la

kor-kollega Kristin
Jordbru til.

Brukte lokalet.
Publikum i biblio-
teket fikk, i tillegg
til fingermat og

brus, servert smakebiter fra plata,
som seg hør og bør på et plate-
slipp.

Under den lille konserten
brukte koret lokalet godt. De plas-
serte seg både blant bokhyllene
og i trappa, noe som ga en helt
spesiell lydopplevelse. Ensemblet

framførte også noen folketoner,
som et frampek på den kom-
mende konserten i Bodø domkir-
ke, med Susanne Lundeng og
band 7. desember.

Koret er tydelig populært i
hjembyen. Det var såpass godt
oppmøte at en del av publikum
havnet bak bokhyllene. Og da-
mene i Ylajali satte stor pris på
støtten.

– Det er kjempeartig at så
mange kom. Det er jo et privile-
gium å få holde på med dette og
jeg blir stolt, sa Jordbru.

– Ja stolt og rørt, fulgte Ander-
sen opp.

Lang fødsel for Ylajali 
Plateklare. Ylajali hadde plateslipp på Stormen bibliotek onsdag kveld. Publikum fikk flere smakebiter fra plata som heter  «Mary`s Song». Foto: Ida Alvsen

– Fantastisk å
være med på.

Frank Havrøy
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