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Hilde Hefte (Foto: Ann Helen Gjerde.)
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De fleste kjenner Hilde Hefte fra jazzen, selv om
hun selv sier at hun har gjort mye annet rart. Nå
vil hun ut av komfortsonen, og gjør nettopp det
når hun nå holder konsert helt alene.
– Det er som om jeg kjører heis, det går begge veier
på en gang, egentlig. Neida, jeg har det veldig bra
om dagen, sier Hefte.
I morgen holder Hilde Hefte konsert på
Håndverkeren, denne gangen helt alene. Hun har
riktignok hatt med seg en lyddesigner som hun sier
at hun aldri hadde klart seg uten, men på scenen er
hun helt alene.
– Det er skummelt når man går så langt ut av
komfortsonen, jeg har ikke med et band eller noen
ting, sier Hefte.
Mange vil nok kanskje tenke at det å være musiker i
seg selv er å være utenfor komfortsonen. For
dagens musikalske gjest handler det om at man til
slutt blir så varm i trøya at man kan lene seg tilbake.
Da må man videre.
– Jeg tror at det å utfordre seg selv, for eksempel å
prøve seg på instrumenter man ikke har brukt før, er
med på å utvikle en. Da kan man lufte hodet litt, og
se i andre retninger, sier Hefte.
Hør om musikken, livet og konserten her:
Radio Sør | KRS247
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LEGG IGJEN EN KOMMENTAR
Har du en mening om denne saken?
KRS247 ønsker en åpen og saklig debatt. Her kan du fritt komme med dine synspunkter,
men vi krever en respektfull og saklig tone og ber om at du holder deg til sak.
Trakassering, hatske utfall og trusler aksepteres ikke. Vi forbeholder oss retten til å
forkorte, redigere og fjerne innlegg. Du må bruke ditt egentlige navn, falske profiler vil bli
utestengt. Før du publiserer - tenk gjennom at mange kan se hva du skriver.

0 kommentarer

0 kommentarer

Sorter etter Nyeste

Legg til en kommentar ...

Facebook Comments Plugin

http://krs247.no/nyheter/aktuelt-lokalt/det-er-som-om-jeg-kjorer-heis-19156/

Side 3 av 3

