20.10.2020

Uskedal Utvikling

Hektisk premieredag for Tore Sergei Myklebust

24.09.2006

Fredag kveld var det premieredag for uskedelingen Tore Sergei Myklebust (35) som songar saman med
Cathrine G. Torp i dansebandet i TV2-programmet ”Skal vi danse”.
Men songarane vart ikkje presentert
Mange vart overraska og skuffa då dei to ikkje vart presentert av
programleiarane. Uskedalen.no kjenner til at det vart klaga til ansvarlege i
kanalen over dette, og svaret var at ”det vart for mykje namn”.
Likevel er det ei von om at det blir det ein presentasjon i neste program.

Uskedalen.no har bedt Tore om å skriva litt om denne spesielle dagen og det gjer han her:
............
Dagen begynte grytidelig, først skulle hunden leveres til “dagmamma” kl 8, og så bar det avgårde til Nydalen
Studios for soundcheck med orkesteret kl 9. Alt for tidelig å begynne å synge for slitne stemmebånd som hadde
vært på jobb kvelden før.
Kl 11 var det en kjapp briefing med alt crew og deltakere, før det var ny tekniksk gjennomgang for kamera og
dansere, som skulle få svinge seg på dansegulvet for første gang til sin låt. Hvert par fikk prøve sin sang 3
ganger, så det ble en veldig mye synging.
Etter litt lunch var det sminke, og enda noen tekniske prøver på del 1,2 og 3 før det var klart for generalprøve kl
17:15, der hele programmet skulle gåes gjennom, så nært som det kom til å se ut på kvelden som mulig, med
tider og teknikk. Alle i kostymer, noe som kalles Kost & Mask prøver.
Rundt 18:45 var det klart for å slippe publikum inn i salen, og så var det bare å trekke i pusten og hoppe i det.
Premiere. 19:30, og ingen vei tilbake :)
Det gikk greit, for å være første program i sesong 2, men det var noen såre stemmebånd som skulle presse ut
lyd, og overvinne lyden fra hele blåserekka som står rett bak ryggen på meg. Så kanskje ikke det helt store
overskuddet og energien i stemmen, men vi kom da gjennom på et vis, og morro var det.
Etterpå var det premiere fest på Radisson SAS Nydalen, og jeg tok kvelden 3:30, så det ble tid til litt søvn før
lørdagen krevde ny konsentrasjon til ny jobb :)
.....................
Vi snakkes!
Mvh
TORE
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