


STIKLESTAD/FALSTAD

25 dansere skal formidle følelser fra 
vonde dager i krigsfangenskap på  
Falstad.
Anna Charlotta Nordanstedt 
Hegdahl følger stille med på dan-
serne i teatersalen på Stiklestad 
mens de oversetter følelser til 
bevegelse.

– Vi legger skisser nå, siden vi 
jobber uten et konkret manus. Så 
plukker vi bort noe, og legger til 
noe etter hvert, sier koreografen.

I samarbeid med komponist 
Nils Petter Molvær har hun gått 
igjennom store mengder av tids-
vitneskildringene fra arkivet på 

Falstadsenteret, og skal 10. sep-
tember formidle følelsene fra 
dem som opplevde fangeleiren til 
publikum i Falstadskogen.

Spennende samarbeid
Ensemblet består av fem profe-
sjonelle dansere, men også tolv 
praktikanter fra videregående 
skole og ni damer fra Crème 
Fraîche Dansekompani i Levan-
ger.

– Det har gitt oss mange unike 

innganger til materialet, og det 
har vært mange interessante 
møter mellom de forskjellige 
gruppene. Det er spennende å se 
de varierte tolkningene i både 
aldersspenn og kompetanse.

Konkret abstrakt
Hegdahl mener at stykket har et 
veldig konkret innhold, selv om 
det er abstrakt å se på.

– Det skal utfordre publikum 
å se hvordan de forskjellige aktø-
rene lager fysikalitet av samme 
materiale.

Forestillingen har ingen rol-
ler, men er tuftet på tolkningen 
til de forskjellige typene i ensem-
blet.

– 25 forskjellige mennesker 

skildrer med bevegelse hvordan 
vi mennesker oppfører og forhol-
der oss mot andre mennesker. 
Både hva gjelder angst, sinne, 
anger og lykke. Det er for eksem-
pel naturlig at de eldre kvinnene 
i Crème Fraîche tolker tap av 
nære personer annerledes enn de 
unge videregåendeelevene.

Utviklet pilot
Allerede i fjor var nevnte danse-
gruppe fra Levanger med i en 
kortere pilotutgave av forestillin-
gen i Falstadskogen. Nå bindes 
deres tolking sammen med de 
unge dansernes av fem profesjo-
nelle dansere.

– Vi har gitt dem forskjellige 
rammer å jobbe innenfor, så skal 

vi nå sy dette sammen til en van-
dreforestilling som går fra sko-
gen til Falstadsenteret.

Tung materie
Hegdahl har nå jobbet lenge med 
stoffet og innrømmer at det har 
vært en hard jobb.

– Det er mye tungt materiale 
og sterke opplevelser. Man gjør 
ikke dette uten en viss ærefrykt 
for oppgaven. Vi skal trå var-
somt, men samtidig også tørre å 
gripe skikkelig tak i det sterke 
innholdet.

Forestillingen har premiere 
på Falstad 10. september.

Gaute Ulvik Haugan
gaute@t-a.no / Tlf. 98 25 21 84

 ● Dans. Lager vandreforestilling i Falstadskogen av lydopptak med tidligere fanger.

Dansere føler seg fram til dy pe krigsminner

Maner fram følelser: Koreograf 
Anna Charlotta Nordanstedt Hegdahl 
henter fram følelser fra 25 dansere i 
«Tilføyelser».
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 ● Dans. Lager vandreforestilling i Falstadskogen av lydopptak med tidligere fanger.

Dansere føler seg fram til dy pe krigsminner
Vi skal trå 
varsomt,  

men samtidig  
også tørre å gripe 
skikkelig tak i det 
sterke innholdet.

ANNA CHARLOTTA  
NORDANSTEDT HEGDAHL, 
koreograf

I skogen: Anna Hegdahl (t.v.) laget en pilotforestilling i Falstadskogen i fjor. 
Her med Falstad-direktør Tone Jørstad og komponist Nils Petter Molvær.

På grunn av stor pågang på billetter 
til Veresspelet «Grensegang» har 
Røsslyng Teaterlag valgt å sette 
opp ekstraforestilling førstkom-
mende søndag. Forestillingen er så 
langt sett av over 800 i løpet av en 
regnfull premierehelg, og arrangø-
rene håper nå å sette publikums-
rekord.

– Vi hadde en fin premiere med 
offisiell åpning av det nye amfiet 
fredag, og hadde 800 publikum-

mere på de fire forestillingene i 
helga – til tross for at værgudene 
ikke var med oss hele tiden, sier 
inspisient Oda Aksnes Hagen.

Både hun og meteorologene 
lover bedre vær kommende helg, 
men understreker at været ikke spil-
ler noen rolle.

– Flere har kommet med tilbake-
meldinger om at de ble så grepet av 
spelet at de ikke la merke til regnet, 
sier hun.

VERA

Setter opp ekstraforestilling

Far Nils Ole og sønn Jakob 
Oftebro skal spille sammen 
for første gang, begge i 
rollen som Peer Gynt ved 
Gålåvatnet neste år.

Søndag spilles årets siste fore-
stilling av dramaet ved Gålå i 
Gudbrandsdalen i Oppland, og 
allerede nå kan arrangørene 
avsløre de nye skuespillerne til 
2017-oppsetningen. Samt at 
Sigrid Strøm Reibo tar over 
regien som den første kvinne-
lige regissøren.

– Vi er svært glade for å ha 
fått far og sønn Oftebro med i 
oppsetningen, og at de sammen 
skal utforske og fordype seg i 
Peer-rollen. Sigrid Strøm Reibo 
er en anerkjent regissør, og 
dette gjør at Norges beste skue-
spillere gjerne vil jobbe med 
henne, sier Iren Reppen, kunst-
nerisk leder for Peer Gynt AS.

– Gøy å dele scene med pappa
Både far Nils Ole og sønn Jakob 
gleder seg til å stå sammen på 
scenen for første gang ved Gålå-
vatnet neste sommer.

– Jeg gleder meg til å 
komme tilbake til teaterscenen 
etter nærmere fire år med film 
og TV, og ikke minst blir det 
gøy å dele scenen med pappa, 
sier Jakob Oftebro.

Far Nils Ole forteller at han 
har hatt lyst til å spille med 
sønnen siden han gikk ut fra 
Teaterhøgskolen for snart ti år 
siden.

– Det er en enorm glede å 
gjøre dette sammen med Jakob, 

og en spesiell glede at det er i 
akkurat dette stykket, på Gålå, 
sier Nils Ole Oftebro.

Nils Ole Oftebro er en ekte 
Stiklestad-venn, med mange år 
bak seg som både konge og 
bonde i Stiklestad-amfiet. Og 
da Oftebro den eldre spilte der 
på 90-tallet hadde han med seg 
barna. 

Oftebro har tidligere sagt til 
Trønder-Avisa at Jakob er 
vokst opp i spelamfiet.

Feirer 150 år
I 2017 er det 150 år siden Hen-
rik Ibsen skrev dramaet, og 
arrangørene har tidligere lovet 
at det da er naturlig med en ny 
oppsetning. I tillegg til de nye 
skuespillerne og ny regissør, 
skal dramaet få et helt nytt 
kunstnerisk tema. Både sceno-
grafi, kostymer og koreografi 
skal fornyes.

– Teksten er enormt rik og 
åpner opp for uendelige fortol-
kningsmuligheter. Med dette 
utgangspunktet er det naturlig at 
tolkningen og dermed forestil-
lingen endres fra tid til annen, 
sier kunstnerisk leder Reppen.

Dramaet ble for første gang 
satt opp i 1989, og har årlig blitt 
satt opp med profesjonelle 
skuespillere i samspill med 
over 80 frivillige aktører.

Siden oppstarten har nær-
mere 320.000 publikummere 
opplevd oppsetningen og andre 
arrangementer under Peer 
Gynt-stevnet, heter det i en 
pressemelding fra arrangø-
rene. (NTB)

 ● Spel. Far og sønn sammen.

Spiller Peer Gynt

Generasjon: Far og sønn Oftebro, Nils Ole og Jakob Oftebro skal begge 
spille Peer Gynt i neste års oppsetning av Peer Gynt på Gålå.
FOTO: BÅRD GUNDERSEN / NTB SCANPIX

«Tilføyelser»
Komponist Nils Petter Molvær og 
koreograf Anna Hegdahl har dyk-
ket ned i Falstadsenterets tids-
vitnemateriale og laget en dan-
seforestilling som tar publikum 
med fra Falstadskogen til Fal-
stadsenteret.

Koreograf: Anna C.N. Hegdahl

Komponist: Nils Petter Molvær

Lyddesign: Jørgen Larsson

Lysdesign: Pekka Stokke

Dansere: Kenneth Bruun 
Carlson, Jon Filip Fahlstrøm, 
Terje Tjøme Mossige, Halldis 
Olafsdottir og Live Strugstad.

Andre medvirkende: Creme 
Fraiche Dansekompani og danse-
praktikanter fra Inderøy videre-
gående skole og Olav Duun vide-
regående skole.

Forestillinger: 10., 11., 17. og 18. 
september.

Fakta

Kultur
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REAGERER: Arne Bredland reagerer på kommunens asfaltprioriteringer. Nylig er det lagt asfalt på parkeringsplassen ved rådhuset.  

At kommunen har valgt å 
legge asfalt utenfor rådhuset, 
er det ikke alle som mener er 
god prioritering. 

STIG LEINAN
stig.leinan@inderoyningen.no 

Sandvollingen Arne Bredland 
undrer seg over kommunens 
asfaltprioriteringer. Nylig var 
han på Straumen og der kon-
staterte han at den nye parke-
ringsplassen utenfor rådhuset 
er blitt asfaltert.

– Kommunen prioriterer å 

asfaltere parkeringsplassen 
samtidig som det ikke bevilges 
midler til asfalt på kommune-
veier i boligfeltene. Haugave-
gen i Småland på Sandvollan er 
skummel å ferdes på for syklis-
ter. Det skyldes manglende ved-
likehold. 

Men skjer det noe? Niks. Man 
har ikke penger. Ikke til vedli-
kehold av veier. Men penger til 
asfaltering av parkeringsplas-
sen har kommunen. Snakk om 
prioritering, sier han.

Reagerer på asfaltering

FALSTAD: Forestil-
lingen Tilføyelser 
tar form på. En in-
tensiv prøveperiode 
skal munne ut i en 
følsom og sterk pub-
likumsopplevelse.
SIMEN NYGAARD
redaksjonen@inderoyningen.no

«Tilføyelser» er en vandrefore-
stilling som tar i bruk Falstad-
skogen som scene. Forestillin-
gen vil forflytte seg fra skogen 
og ende opp inne i borggården 
på Falstadsenteret. Målet er å gi 
rom for nye bilder og assosiasjo-
ner til krigshistorien gjennom 
bruk av kroppen, lyd og lys.

Topplag
Kunstnerisk leder er Anna C.N. 
Hegdahl, og hun har med seg et 
topplag av dansere og lyd- og lys-
kunstnere.

– Det har vært en kjempespen-
nende og lang prosess for å skape 
denne forestillingen. Vi har etter 
hvert tilknyttet oss mange utro-
lig dyktige kunstnere som bidrar 
med sitt særpreg, forteller Heg-
dahl. Inderøykvoten er stor på 
dette prosjektet. Hegdahl fikk 
som kjent kommunens kultur-
pris i år. To av hoveddanserne, 
Kenneth Bruun Carlsson og Live 
Strugstad, vokste opp på Inderøy, 
og det finnes et utall inderøynin-
ger både på scenen og i kulissene. 
I tillegg er elever ved Inderøy 
videregående skole med som 
dansere, gjennom et talentutvi-
klingsprosjekt i regi av Dans i 
Nord-Trøndelag.

Synergieffekt
Denne uka møttes de kreative 
kreftene på Falstad for å arbeide 
videre med forestillingen, som 
enda utvikles gjennom synergi 
mellom aktørene.

– Det er fint å kunne danse her 
på Falstad, og spesielt her ute i 
skogen. Det er det ikke så ofte vi 
får gjort. Det mest spesielle med 
dette prosjektet er mulighetene 
til å samarbeide med de lokale 
danserne – pågangsmotet til sko-
leelevene og de direkte tilbake-
meldingene fra de eldre danser-
ne er svært lærerik, sier Bruun 
Carlsson mellom prøvene.

Prøvene fortsetter fram mot 
premieren 10. september.

«Tilføyelser» tar form

STJERNELAG: Anna Hegdahl flankeres av Terje Tjøme Mossige, Nils Petter 
Molvær, Jørgen Larsson, Tone Jørstad, Nora Evensen og Pekka Stokke.

PRØVENE I GANG: Danserne er allerede godt i gang med å lære koreografien.

INDERØYAMBASSADØRER: Kenneth Bruun Carlsson, Anna C.N. Hegdahl og Live Strugstad bidrar til å formidle krigshistorien ved Falstad gjennom dans. De kan love 
en sterk opplevelse og en flott forestilling.
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GRUSOMME HENDELSER: Med stykket «Tilføyelser» ønsker skaperne å bruke tidsvitnefortellinger til å gi en ny og kroppslig innsikt i de 
mange enkeltskjebnene under krigen.

Til høsten er Nord-Trøn-
delag teater klare med  
en helt ny forestilling  
om livet til fangene på  
Falstad fangeleir under 
andre verdenskrig.
TOR MARTIN ÅRSETH
tor.martin.aarseth@namdalsavisa.no
932 25 385

FALSTAD/NAMSOS: Historie-
ne til de mange krigsfangene i 
den tidligere fangeleiren skal 
nå fortelles i ei vandreforestil-
ling på Falstadsenteret.

Anna Hegdahl er koreograf 
på stykket, og mener det er en 
viktig historie de forteller.

– Vi har prøvd å finne mate-
riale som er relevant for da-
gens samfunn. Gjennom en 
kroppslig fortellermåte ønsker 
vi å sette fokus på hva vi men-
nesker gjør med hverandre, 
sier hun.

Forestillingas hovedelemen-
ter er dans og musikk, og Heg-
dahl skryter av de unge danse-
praktikantene.

– Vi har med mange unge 

dansere, som har vært aktive 
og veldig dyktige, forteller 
hun.

Namsostalent fikk rolle
En av de som var så heldige å 
få en rolle i stykket, var 16 år  
gamle Sunniva Moen Rørvik 
fra Namsos, som nå går andre-
året på danselinja ved Olav 
Duun  
videregående skole. 

– Jeg fikk vite om stykket 
gjennom skolen, og sendte inn 
en søknad. Etter å ha vært på 
audition, fikk jeg den hyggeli-
ge beskjeden om at de ønsket å 
ha meg med, forteller Rørvik.

Erfaringene fra forberedel-
sene har vært svært lærerike.

– Det har vært en kjempear-
tig  opplevelse å være med. Det 
er en god erfaring å prøve seg 
sammen med profesjonelle 
dansere og se på metodene de 
bruker når de jobber, forteller 
Rørvik.

Hardt arbeid
Å være en del av en stor opp-
setting krever mye arbeid, 
men gir mye tilbake.

– Det var øvinger i tre uker 
mot slutten av sommeren, og 
framover blir det øvinger i hel-
ger og hele uka før premieren. 

Forberedelsene til en forestil-
ling skal være ei god blanding 
av moro og hardt arbeid.  Uten 
hard jobbing blir den ikke god, 
mener Rørvik. 

Den talentfulle namsosin-
gen har danset siden hun var 
fem år, og håper nå at hun kan 
satse på dans som karriere.

– Det er absolutt den store 
drømmen, avslutter Rørvik.

Namsosdanser klar for teaterforestilling på Falstad

– Kjempeartig opplevelse

DANSETALENT: Sunniva 
Moen Rørvik fikk rolle etter en 
god audition.

Gospel night under martnan

Salig og svett i Namsos kirke

BANDT DET SAMMEN: 
Konferansier Åsmund Prytz  (til 
høyre) holdt forestillinga gående 
under sceneskiftene.

POP: Marcus og Martinus har rukket å bli svært 
populære i nabolandet Sverige det siste året. 

OSLO: Tvillingduoen Marcus og 
Martinus inntar Globen scene i 
Stockholm i februar neste år, der 
årets MGP også gikk av stabelen.

Gutta bak hitlåtene «Elektrisk» og 
«Girls» har tidligere skapt leven i 
Sverige under sine konserter på Li-
seberg, Gröna Lund og Skansen. 

Så mye oppstyr har det vært 
rundt duoen fra Trofors i Nordland 
at den svenske TV-kanalen SVT 
måtte avlyse en liveopptreden med 

Marcus og Martinus i Malmö tidli-
gere i juli. Det fordi arrangørene 
ikke lenger kunne garantere for sik-
kerheten.

Konsertarrangør Live Nation be-
kreftet fredag at tvillingene, som 
ble kjent gjennom sin deltakelse i 
MGPjr. i 2012, nå skal spille på den 
store arenaen Globen i den svenske 
hovedstaden 11. februar neste år. 
Det skriver Svenska Dagbladet.

Konsertarenaen i Stockholm har 

plass til over 16.000 tilskuere ved 
sceneshow, og rommet også årets 
finale i den internasjonale sangkon-
kurransen Eurovision Song Contest 
i mai.

Tvillingene på 14 år har også en 
travel høst i vente, med plateslipp, 
egen TV-serie på TVNorge og delta-
kelse i en kommende kinofilm som 
skal handle om dem. (©NTB)

Marcus og Martinus til svensk MGP-arena
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Kulturministeren ønsker gode 
relasjoner med Russland. Derfor 
får fire nordnorske festivaler og 
museer som ønsker å utvikle kul-
tursamarbeid tilsammen ni millio-
ner kroner over tre år. I 2016 får 
Museene i Finmark får 750 000 
kroner, «Pikene på broen» (kr. 
600 000), Riddu Riððu (kr. 100 
000), Tromsø internasjonale 
filmfestival (Kr. 400 000), UKM 
Troms (kr. 350 000), Midt-Troms 
museum (kr 200 000) og 
Museum Nord (kr 250 000).

OSLO

Får 9 millioner

En metalldetektorist i Sør-Trønde-
lag fant i går nær en halv kilo rent 
gull i Skaun. Gullet er formet som 
ringer og ble sannsynligvis brukt 
som betalingsmiddel i folkevan-
dringstiden. – Dette er et fantas-
tisk og helt unikt funn, sier sek-
sjonsleder Bernt Rundberget ved 
Vitenskapsmuseet i Trondheim til 
Adresseavisen. Arkeologene har 
foreløpig anslått at ringene ble 
laget et sted mellom år 200 og 
400 etter Kristus. Området hvor 
gullet ble funnet holdes hemme-
lig, og man ønsker nå å undersøke 
stedet nærmere etter ytterligere 
kulturminner.

SKAUN

Fant 0,4 kg gull

I kveld blir det dansebandmusikk 
av høy kvalitet på Kulturpuben 
Vårt Hjem, Det handler om Nor-
dans som i dag er en trio - med 
Robert Hofstad på gitar, Frank 
Scott på piano og vokal og Sara 
Kristoffersen på vokal. Sara har 
vært et viktig tilskudd til Nordans, 
med sin praktfulle sangstemme 
og vennlige utstråling.

STEINKJER

Nordans på  
Vårt Hjem

Anført av sin 
karismatiske 
frontfigur Ian 
Andersen (bil-
det) entrer 
Jethro Tull 
s c e n e n  i 
Olavshallen i kveld. Det blir et 
gjenhør med gruppas mest kjente 
låter som Aqualung, Locomotive 
Breath, Heavy Horses, Songs 
From The Wood og Living In The 
Past, Konserten inkluderer virtu-
elle gjester via video, og noen nye 
sanger. med seg på scenen har 
Anderson Ian David Goodier 
(bass), John O’Hara (keys), Flo-
rian Opahle (gitar) og Scott Ham-
mond (trommer).

TRONDHEIM

Tull i Olavshallen

FALSTAD

Vel 30 ulike sko skal fortelle hver sin 
vandrehistorie under danseforestillin-
gen «Tilføyelser» i Falstadskogen.

Ved hjelp av GPS, selvutviklet 
datainnmat og programvare 
skal Jørgen Larsson styre vel 30 
forskjellige skohøyttalere under 
danseforestillingen «Tilføyel-
ser» om et par uker.

– Publikum får utlevert hver 
sin sko med en liten høyttaler i. 
Holder de den til øret får de 
lyder som skal illudere skoens 
historie, og lyden endrer seg 
etter hvert som de flytter seg 

langs forestillingens rute fra 
Falstadskogen til Falstadsente-
ret. I tillegg fungerer hver 
enkelt sko som en del av et 
enormt surroundanlegg i til-
knytning til resten av lyddesig-
net i skogen, sier Larsson.

Hele den tekniske løsningen 
er spesiallaget for anledningen, 
og Larsson sammenligner tek-
nologien med dagens mobiltele-
foner.

– I prinsippet skal det gå an å 
surfe på nettet med disse sko-
ene.

Setter spor
Larsson er en merittert lyd-
kunstner med base i Bergen, og 
har også tidligere samarbeidet 
med Nils Petter Molvær som nå 
har komponert musikken til 
«Tilføyelser». Ambisjonen 
denne gangen er å gi publikum 
en tilleggsopplevelse til både 
dansen og musikken.

– Skoene er med oss hele 
tiden, og vi har alle forskjellige 
forhold til dem. Selv bruker jeg 
ett par kontinuerlig til de er 
utslitte, så kjøper jeg et nytt par 
akkurat maken. Dermed har 

skoene mine mye historie å for-
telle; denne flekken er kanskje 
fra en tur til Berlin, mens denne 
riften er fra et lite sykkeluhell.

Søker sko
Men til lydseansen i Falstad-
skogen ønsker Larsson seg sko 
med historier som kan knyttes 
til forestillingen og Falstadsen-
terets misjon.

– Jeg vil gjerne ha sko som 
har vært med på flukt fra Syria 
til Norge, eller som på andre 
måter har opplevd dramatiske 
krigshandlinger. Gi meg skoen 
og fortell meg historien, så 
lager jeg et lydbilde som passer 
til hver enkelt sko.

I løpet av danseforestillingen 

 ● Hørbar kunst. Gir sko med historier nytt liv som kunstinstallasjon i Falstadskogen.

Søker godt bevandrede sko til kunst

Spor: Lyddesigner Jørgen Lars-
son skal lage kunst av velbrukte 
sko og høyttalere me GPS under 
danseforestillingen «Tilføyelser».
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Skogfinnene i Vera går en 
lysere fremtid i møte. 
Veresspelet doblet publi-
kumsbesøket i sommer.

Over 2.400 publikummere fikk 
med seg årets nye episode av 
Veresspelet. Det er 1.000 billet-
ter mer enn arrangøren trengte 
for å nå budsjettet.

– Det er godt å vite at vi har 
en startkapital neste år. Hvor 
mye det blir vet vi ikke før 
regnskapet er ferdig, men det 
gjør uansett godt for bankkon-
toen, sier Oda Aksnes Hagen i 
produksjonsstyret.

Til årets forestilling ble 
amfiet på Tronsmoen i Vera 
vesentlig utbygget og oppgra-
dert. Derfor utvidet Veresspelet 
fra seks til åtte forestillinger. I 
tillegg var forhåndsbestillingen 
så god at man valgte å sette opp 
en ekstraforestilling. Til slutt 
kunne de altså telle opp nær 
2.500 solgte billetter.

Veresspelet ble sett av hen-
holdsvis 1.500, 1.100 og 1.200 fra 
2012 til 2014, slik at årets fore-

stilling setter en markant 
publikumsrekord.

– Vi satser tyngre i år, for å 
kunne gi mer tilbake til grunn-
eier, sa manusforfatter Sissel 
Hermann før premieren, og 
tenkte på Svein Eggens iher-
dige innsats for å bygge ut til-
budene på Tronsmoen.

Ifølge Hagen var det en 
gjeng slitne aktører og frivillige 
etter siste forestilling.

– Det har vært en intensiv 
periode og mange har hatt vel-
dig lange dager. Men det er vel-
dig betryggende å se engasje-
mentet folk har fordi de synes 
det er morsomt.

Hermanns andre episode i 
trilogien om skogfinnene bli 
også spilt til neste sommer, før 
Veresspelet tar et friår i 2018. 
Deretter kommer trilogiens 
siste episode i 2019.

– Sissel er allerede godt i 
gang med å skrive, lover Hagen.

Gaute Ulvik Haugan
gaute@t-a.no / Tlf.: 98 25 21 84

 ● Teater. Suksess i Vera.

Doblet antall 
spelbesøkende

Suksess: Over 2.400 publikummere fikk med seg årets nye episode av 
Veresspelet. FOTO: TOMMY LEONHARDSEN

STEINKJER
Leif Terje Nilsen og Daniel 
Aalberg har bestemt seg for 
å avslutte sitt bandprosjekt 
Nilsen Aalberg. 

Det gjør de med konserter og 
en heidundrende aslutnings-
konsert lørdag 11. februar 
2017. De øvrige konsertkvel-
dene er 3., 4. og 10 februar. 

– Sommeren 2002 vil for all-
tid bli husket som starten på 
en fantastisk reise for oss to. 
Nilsen Aalberg konseptet ble 
etablert, og ikke skjønte vi den 
gangen at vi skulle få dele så 
mange fantastiske opplevelser 
sammen de neste 15 årene. Nå 
føler vi imidlertid at det er rik-
tig å synge oss opp mot mål og 

sette strek, oppsummerer Leif  
Terje Nilsen.  Nå er det ikke 
slik at verken Daniel eller Leif  
Terje har tenkt å legge sang-
karrieren på hylla. 

– Tiden er imidlertid kom-
met for å gjøre andre musikal-
ske prosjekter og konsepter. 
Det er veldig viktig for oss å 
understreke at vi skiller lag 
som svært gode venner. Det er 
ikke mange forunt å få oppleve 
det vi har gjort på musikkfel-
tet gjennom 15 år. Vi vil takke 
alle musikere og øvrige bran-
sjefolk som har jobbet sammen 
med oss i løpet av alle disse 
årene. Uten dere hadde ikke 
dette vært mulig, sier Leif  
Terje Nilsen på vegne av sang-
duoen. 

Nilsen Aalberg takker for laget

Jørgen Larsson
Lydkunstner, utdannet pianist og 
lyddesigner. Utvikler både egen 
hardware og software, samt 
komponerer egen musikk.

Har hatt fremføringer og instal-
lasjoner ved både norske og 
internasjonale gallerier.

Startet opp og har drevet kunst-
institusjonene BEK og Lydgalle-
riet i Bergen.

«Tilføyelser»
Danseforestilling i Falstadskogen 
av koreograf Anna Hegdahl og 
komponist Nils Petter Molvær.

Lyddesign: Jørgen Larsson

Lysdesign: Pekka Stokke

Dansere: Kenneth Bruun 
Carlson, Jon Filip Fahlstrøm, 
Terje Tjøme Mossige, Halldis 
Olafsdottir og Live Strugstad.

Andre medvirkende: Creme 
Fraiche Dansekompani og danse-
praktikanter fra Inderøy videre-
gående skole og Olav Duun vide-
regående skole.

Forestillinger: 10., 11., 17. og 18. 
september.

Fakta

 ● Hørbar kunst. Gir sko med historier nytt liv som kunstinstallasjon i Falstadskogen.

Søker godt bevandrede sko til kunst
kommer publikum til å bevege 
seg i nesten en halvtime, og det 
er da Larsson radiostyrer hver 
enkelt sko. Lydbildene vil endre 
seg, og kunstneren hyller de tek-
niske mulighetene.

– GPS er et helt fantastisk 
redskap når det kommer til lyd. 
Det er synkronisert ned til nano-
sekunder, og gjør et utrolig nøy-
aktig å jobbe med. Vil du høre 
hva trådløs lyd kan gjøre, så bør 
du ta turen til Falstadskogen.

Etter forestillingen på Fal-
stad ønsker Larsson å ta med 
seg skoene på norgesturné. 

Gaute Ulvik Haugan
gaute@t-a.no / Tlf.: 98 25 21 84

GPS er et helt 
fantastisk 

redskap når det 
kommer til lyd.

JØRGEN LARSSON

Skogslyd: Jørgen Larsson rigger Falstadskogen full av høytalere til Nils 
Petter Molværs musikk. FOTO: PRIVAT

Antall besøkende på Veresspelet 
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Fakta
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FALSTAD

Vandringen i revers fra retterstedet i  
Falstadskogen til scenen i borggården  
kan være et omfattende tankespinn.
Det hele starter med en ordinær 
gåtur langs asfalten fra Falstad-
senteret til skogen like ved. I jovial 
samtale med hverandre, tenker 
nok få egentlig på hvor de skal.

Vel fremme i Falstadskogen 
står danserne i «Tilføyelser» som 
blå statuer i den grønne skum-
rende skogen. En tikkende klokke 
og en tung pust repeteres over 
høyttalerne.

Plutselig brytes stillheten. En 
stemme forteller beveget om den 
gangen han trodde eksekusjonspe-
lotongen sto og ventet på ham i 
denne skogen. Med få ord får vi 
høre hans reise fra fange via 
bunnløs frykt til frihet.

Den joviale stemningen er over, 
og danserne begynner å strekke 
seg mot lysningene i skogen.

Scenen er enorm. Dyp, høy og 
bred. Jørgen Larssons omrin-
gende lyddesign gjør den enda 
større, og Nils Petter Molværs 
nykomponerte musikk syr 
kakofonien av sanseinntrykk.

Inntrykkene er mange, og 
publikum får aldri komplett 
oversikt. Stadig dukker dansere 
fram bak de store trestammene, 
mens andre forsvinner.

De kneiser i lyngen og vinker – 
det kan synes som de løfter og 
slipper sjelene som fortsatt er 
fanget i skogen fri. De danser 
sakte pardans. Og de brøyter seg 
vei ut av skogen, men blir stanset 
av publikum.

Så går de inn i publikum, og 
følger oss ut. Nær stiller oss på 
geledd før de starter marsjen mot 
den gamle fangeleiren.

Er dans som kunstform et kompli-
sert inntrykk? Foruten den korte 
introduksjonen av en tidligere 
falstadfange, blir det ikke ytret ett 
ord i løpet av de to timene forestil-
lingen varer. Det stilles ingen 
spørsmål. Det gis ingen svar.

Man kan naturligvis møte til 
forestillingen med et intellektuelt 
ønske om å løse mysteriet om hva 
alle bevegelsene og lydene betyr. 
Eller man kan la hjernen selv 
bestemme hva den er med på.

«Tilføyelser» tar mål av seg til å 
gi rom for assosiasjoner og nye 
bilder til historien fra Falstad. 
Koreograf  og kunstnerisk leder 
Anna C.N. Hegdahl vil mane fram 
det usagte i tidsvitneskildringene 
fra falstadfangene og inntrykkene 
de få hundre meterne fra leiren til 
gravstedene i skogen gir.

På vei ut av skogen er stemningen 
en ganske annen enn da publikum 
gikk inn i den. Det ligger en 
stillhet og en respekt over grup-
pen som sakte vandrer i revers fra 
retterstedene til det nye livet 

fangeleiren har fått som senter for 
fangehistorie og menneskerettig-
heter.

Men snart tar hverdagen over, 
og det mumles om gårsdagens 
foreldremøter og morgendagens 
handleliste. Mens tause dansere 
vandrer ved publikums side, 
bærende på sko med innebygde 
høyttalere som forteller historier 
om folk på flukt. 

Vandreforestillingen fortsetter 
på plenen utenfor senteret. Her 
synliggjør danserne kaos, samhold 
og konflikt. Overgrep og kjærlig-
het. På et noe snevrere område, 
med benker som rekvisitter.

Så ønskes publikum velkom-
men inn i borggården hvor en 
scene venter, og de fem profesjo-
nelle danserne avslutter forestil-
lingen. 

Det er vanskelig å legge fram én 
konklusjon fra denne forestillin-
gen, og det er heller ikke arrangø-
rens ønske. Høyst sannsynlig vil 
det være like mange tolkninger 
som det er publikummere. Men 
sanseopplevelsene i skogen gjør 
unektelig inntrykk, og så også 
marsjen tilbake til Falstadsente-
ret. Personlig er jeg noe mer 
usikker på effekten av oppvisnin-
gen i borggården, hvor publikum 
blir sittende i amfi og mister 
intimiteten som preger de første to 
delene.

Hegdahl & co. tar på seg en 
vanskelig oppgave og balanserer 
på slakk line mellom de mange 
oppfatningene publikum måtte ha. 

Gaute Ulvik Haugan

 ● Dans. Tankevekkende oppvisning i lyd og bevegelse i Falstadskogen.

Vandrer på slakk line med krigsminner

Vandring: Danserne tar publikum med på den samme vandringen 
mange av fangene på Falstad måtte gå. FOTO: NTT / ESPEN STORHAUG

Marsj: Publikum må regne med å spasere i en  liten time i løpet av forestillingen. 

«Tilføyelser»

Danseforestilling på Falstad, av Dans 
i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag 
Teater og Falstadsenteret.

Kunstnerisk leder/koreograf: 
Anna C.N. Hegdahl.
Komponist: Nils Petter Molvær.
Lyddesign/Lydkunstner: Jørgen 
Larsson.
Dansere: Kenneth Bruun Carlson, 
Jon Filip Fahlstrøm, Terje Tjøme Mos-
sige, Halldis Olafsdottir, Live Strug-
stad. Samt Creme Fraiche Dansekom-
pani og dansepraktikanter fra Inderøy 
og Olav Duun VGS.

Forestillinger: Premiere 10. septem-
ber. Deretter 11., 17. og 18. september.

Utendørsforestilling som varer i totalt 
to timer, inkludert ca. 40 minutter 
gange over ca. 2,5 km.

Fakta
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Levanger kommune ber 
Riksantikvaren om tilgi-
velse for å ha satt opp  
toalett på klosterruiner  
uten tillatelse.

I forbindelse med oppsettingen 
av «Ronja Røverdatter» i Mun-
keby klosterruiner, sørget 
Levanger kommune for å reno-
vere toalettet på klosterområ-
det. Men de glemte å varsle og 
søke om såkalt «inngripen i 
automatisk fredet kultur-
minne».

Nå beklager kommunen at 
de ikke fulgte rutinene.

– Det gamle sanitæranleg-
get var falleferdig, mosegrodd 
og med innvendige fuktskader 
og dørene kunne ikke lukkes, 
skriver enhetsleder for kom-
munalteknikk, Øyvind Nybak-
ken i et brev til Riksantikva-
ren.

I juni ble det gamle toalettet 
revet og et nytt toalett, produ-
sert ved Verdal videregående 
skole, satt på de gamle tuftene. 
Samtidig ble anlegget gjort til-
gjengelig for rullestolbrukere.

Det var i forbindelse med en 

gjennomgang av rutiner for å 
håndtere tiltak i vernede områ-
der at man oppdaget fadesen. 
Tidligere i år gjorde kommu-
nen også skade på to gravhau-
ger på Eideskorsen i forbin-
delse med grøfterydding. Dette 
ble de i sommer politianmeldt 
og risikerer nå en kraftig bot 
for.

– Det ser ikke ut som de har 
gjort skade på området, siden 
de bare erstattet et eksiste-
rende anlegg. Men vi har snak-
ket med kommunen, og for-
klart dem hvordan de skal 
håndtere slike saker, sier Sis-
sel Skoglund hos Riksantikva-
ren.

Hun skryter samtidig av 
Levanger Nye Teater, som 
gjorde alt etter boka i forbin-
delse med byggingen av sceno-
grafi og amfi til «Ronja Røver-
datter».

– Vi er godt kjent med at det 
av og til glipper litt på dette 
punktet for de fleste kommu-
ner, sier Skoglund.

Gaute Ulvik Haugan
gaute@t-a.no / Tlf.: 98 25 21 84

 ● Kulturminne. Ber om forladelse.

Beklager toalett-tabbe

Etter boka: Teaterlagetgjorde alt etter boka da de bygget på Munkeby 
klosterruin. Men kommunen dreit på draget da de byttet toalett.  
FOTO: JOHAN ARNT NESGÅRD

Trøndelagsutstillingen er 40 år 
i år. Dette feires med to utstil-
linger. Fra 17. september til 9. 
oktober kan man se den jury-
erte delen av utstillingen ved 
Galleri KiT – Kunstakademiet 
i Trondheim, mens den kura-
terte jubileumsutstillingen 
«Fortid møter samtid» blir å 
finne på Trøndelag Senter for 
Samtidskunst.

Den første Trøndelagsutstil-
lingen åpnet i Trondhjems 
Kunstforening 14. april 1977, og 
var en stor begivenhet for 
kunstnerne i landsdelen. 
Juryen hadde valgt ut 60 verk 
av 44 kunstnere – blant andre 
Håkon Bleken, Inger Sitter, 
Tone Thiis Schjetne, Kristoffer 
Leirdal og Mette Handberg.

Til årets utgave har 167 
kunstnere sendt sine verk til 

juryering, hvorav 41 verk av 24 
kunstnere ble antatt. I «Fortid 
møter samtid» trekker juryen 
fram seks verk av seks kunst-
nere som alle har vært med på 
å definere sin tid og som på 
hver sin måte representerer 
Trøndelagssutstillingens histo-
rie. I tillegg har juryen ønsket 
å løfte fram yngre kunstnere 
og har invitert dem til å produ-
sere nye verk som kommente-
rer hvert sitt historiske kunst-
verk. 

Kunstnerne som presente-
res er: Lars Tiller–Øyvind Sør-
fjordmo, Kjell Erik Killi Olsen–
Marius Amdam, Gerard 
Siler–Tore Reisch, Elisabeth 
Haarr–Monika Mørck, Talleiv 
Taro Manum–Sissel M Bergh 
og Ane Mette Hol–Anders Sol-
berg.

Feirer med to utstillinger

 ● Dans. Tankevekkende oppvisning i lyd og bevegelse i Falstadskogen.

Vandrer på slakk line med krigsminner

Vonde bevegelser: Mange av bevegelsene danserne viser i borggården er både 
vonde og vanskelige. FOTO: NTT / ESPEN STORHAUG

Marsj: Publikum må regne med å spasere i en  liten time i løpet av forestillingen. 

Skoene forteller: Jørgen Lars-
sons lydinstallasjon «Skoene for-
teller» er en integrert del av fore-
stillingen og gir publikum 
lydopplevelser de neppe har hatt 
før. FOTO: NTT / ESPEN STORHAUG
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