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onkurrenter 
r samarbeid

både oss og Nordlændingen,
samt Audhild Sjømo fra vår
vinleverandør Arcus, vil vi ser-
vere to treretters middager, én
med lam og én med klippfisk,
begge med spansk vri. Og her
vil vi bidra med de spanske
produktene. Kvaliteten på, og
kunnskaper om produktene er
vår spesialitet, sier Håkon
Vahl.

– Altså med spansk som te-
ma. Om vi bestemmer oss for
et månedlig samarbeid, vil vi
bringe nye temaer opp. Det
kan dreie seg om alt fra et land
eller ett distrikt til ost eller spe-

kemat, sier Agnete Oestreish.
– Hva vi vil tjene på et slikt

samarbeid? Vi vil få en ny mu-
lighet til å vise fram produk-
tene våre, mens Nordlending-
en får økt fokus på kjøkkenet
sitt, sier Håkon Vahl.  

Forfinet husmannskost
Nå håper de to kokkene at de
to gourmetkveldene de invite-
rer til onsdag den 10. og tors-
dag den 11. februar på Verts-
huset Nordlændingen vil falle i
smak hos gjestene.

– Vi bruker og si at vi her på
Nordlændingen serverer forfi-

net husmannskost. Med Vahls
produkter og kunnskaper kan
den bli enda mer forfinet, sier
Oestreish.

– Og vi liker tanken på at
spisegjestene skal kunne få
servert gourmetmat også på et
mer rustikt sted, hvor det ikke
er så stivt og duket som på tra-
disjonelle gourmetrestauran-
ter, sier Vahl.

Både Agnete Oestreish og
Håkon Vahl håper at samar-
beidet også vil bidra til at de to
virksomhetene deres vil nå ut
til en videre krets, enn de gjør
hver for seg.

Håkon Vahl og Agnete Oestreish håper at deres nye samarbeidskonsept faller såpass i smak at de kan gjennomføre det må-
nedlig. Foto: Tom Inge Andersen

konkurranse

VANT FESTIVALJOBB I FJOR: Harstadbandet Revolt. 
Arkivfoto: Børge Hoseth

Hilde Eilertsen Sletvold
fra Harstad fikk opp-
draget å male 40 akvarel-
ler for næringslivskonfe-
ransen Arctic Frontiers i
Tromsø.
Tom Inge Andersen

Mange store navn har deltatt på
konferansen Arctic Frontiers
denne uka. Deriblant ambassa-
dørene fra Kina og Russland,
helseministeren fra Grønland
og mange flere. 

Alle som hadde et innlegg på
konferansen med tittelen “Li-
ving in the high north” fikk en
akvarell fra nybyen på Svalbard
malt av Hilde Eilertsen Sletvold
fra Harstad.

– Det har vært fantastisk gøy
å få et så stort oppdrag, sier hun
til Harstad Tidende.

Hilde Eilersten Sletvold er det

hun kaller akvarellmaler i halv
stilling. Ellers jobber hun halv
stilling i Kirkens Bymisjon i
Tromsø, ved Home-Start Fami-
liekontakten. 

– Jeg har ikke hatt noen sepa-
ratutstilling siden den jeg hadde
i A:rt gymsal under Festspillene
i fjor. Men snart åpner jeg min
femte separatutstilling i Har-
stad, sier hun.

Malte gaver for 
Arctic Frontiers 

STORT OPPDRAG: Hilde Eilertsen Slet-
vold er strålende fornøyd med å få et så
stort oppdrag.

Lavangen:
Wig Wam kommer til 
Lavangen for å markere
avslutninga av Lavang-
svekka i slutten av juni.
Gruppa som representerte Nor-
ge i den internasjonale Melodi
Grand Prix finalen i 2005 skal
sette sitt preg på Lavangen og
Lavangsvekka når de kommer
den 26. juni.  

Wig Wam er aktuelle på flere
plan: Åge Sten Nilsen som er

frontfiguren i gruppa - leder et
av korene under “Det store
korslaget” på TV2, og har så
langt gjort det meget bra.

Dessuten har Gruppa net-
topp utgitt sin nye cd “Non stop
Rock`n`roll” som har blitt godt
mottatt. 

– Lille Lavangen er altså blitt
med på turnelista til Wig Wam
til tross for at gruppen skal til Ja-
pan på turne i april. Vi sier bare
come on, come on, come on, si-
er Kolbjørn Sjøseth i Lavangen.

Wig Wam til
Lavangsvekka

TIL LAVANGEN: Wig Wam er klare for Lavangsvekka 2010.

innenfor rocken i Nord-Norge,
fortsetter festivalsjefen.

For å delta i konkurransen
må man sende inn cd med

musikk, samt infoskriv til Buk-
tafestivalen.


