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KULTUR  

SKATVAL: Med Marianne E. 

Andersen (bildet) klar i rol-

len som fru Inger til Austrått 

er alle rollene på Steinvikhol-

men fylt. Trond Hallstein Moe 

som spiller Olav Engelbrek-

tsson får dermed en erfaren 

motspiller. Mezzosopranen 

Marianne E. Andersen har hatt mange opera-

roller, som Grimgjerde i Wagners Valkyrien, 

Penelope i Monteverdis Ulysses og Mercedes i 

Bizets Carmen. Kjetil Støa fra Verdal skal spille 

Nils Lykke, mens årets Lucie er Lise Granden 

Berg fra Dombås.

Klar som fru Inger

BÆRUM: NRK har besluttet at den internasjonale 

finalen i Melodi Grand Prix neste år skal arrange-

res på Telenor Arena på Fornebu. Bærums ferske 

storstue har allerede huset store arrangementer 

som konserter med AC/DC og Tina Turner, og får 

sin internasjonale ilddåp 29. mai neste år, etter 

at NRK fredag signerte en intensjonsavtale om 

bruk av Telenor Arena til semifinalene og finalen 

neste år. Arenaen ble åpnet i februar 2009 og er 

Nord-Europas største innendørs stadionanlegg. 

Ved konserter er det plass til rundt 23.000 men-

nesker. (NTB)

Grand Prix til Fornebu

OSLO: Nina Solheim (bildet) fra Namsos, sølv-

medaljevinner i taekwondo i siste OL, er en av 

idrettsprofilene som deltar når Dag Erik Peder-

sen i januar er tilbake på NRK med en ny om-

gang av «Mesternes Mester». Ifølge Se og Hør 

er langrennsløperne Oddvar Brå og Anette Bøe, 

ishockeymålvakt Jim Marthinsen, spydkaster 

Trine Hattestad, skihopper Espen Bredesen, 

snøbrettkjører Daniel Franck, alpinisten Andrine 

Flemmen og kombinertløper Bjarte Engen Vik de 

øvrige deltakerne.  (NTB)

Solheim i NRK-serie

Skuespilleren Katie Holmes skal ta på seg dan-

seskoene for en god sak. Holmes er godt kjent 

fra blant annet TV-serien «Dawson’s Creek», 

filmen «Batman Begins» og ekteskapet med 

Tom Cruise. Holmes har vist seg som en allsidig 

skuespiller, som blant annet har gjort seg be-

merket som teaterskuespiller i teaterstykket «All 

My Sons», som har rullet og gått på Broadway 

i New York. Nå planlegger hun å kaste seg ut i 

dansen i TV-konseptet «So You Think You Can 

Dance», ifølge Us Magazine. (NTB)

Danser for veldedighet

Angelina Jolie (bildet) og 

Jennifer Aniston har ikke 

bare Brad Pitt felles. De to 

topper nemlig listen over de 

best betalte kvinnelige skue-

spillerne i Hollywood. Ifølge 

finansmagasinet Forbes sin 

liste, kommer Angelina Jolie 

på førsteplass, med en inntekt på 27 millioner 

dollar mellom juni 2008 og juni i år. Jennifer 

Aniston kommer på andre plass, med en inntekt 

på 25 millioner dollar, skriver britiske The Mir-

ror. Storparten av Jolies inntekter kommer fra 

filmen «Wanted», men hun har også fått godt 

betalt for rollen i den kommende filmen «Salt», 

melder Forbes.  (NTB)

Angelina best betalt

■ FROSTA

De liker begge MGP-juniorvinner 
Malin veldig godt. Nå skal pappa 
Tommy Alstadvold kjøpe cd-plata til 
Hedda H, slik at Ronja og Rakel kan 
øve inn sangene før Frostafestivalen 
braker løs neste torsdag.

Gleder seg 
til Hedda H

Per-Magne Midjo
midjo@t-a.no / Tlf. 93 01 90 45

– Begge to liker veldig godt å 
synge. Flinke er de også. Når vi 
kjører bobilen i sommervarmen 
synger de av full hals og det er 
som regel Malin det går i. Og nå 
trenger ørene mine noe nytt. Så vi 
kjøre opp dem litt til Hedda H går 
på scenen neste lørdag formiddag, 
smiler pappa Tommy.

Mens lillesøster Rakel ikke vil 
si så veldig mye, innrømmer Ron-
ja at hun har litt lyst til en gang å 
stå på en scene å synge. men ennå 
er det liksom litt tidlig. Hun vet 
ikke om hun tør. Alle som har hørt 
Ronja Alstadvold synge kan fortel-
ler at akkurat det er noe hun kan. 
Så kanskje på Frostafestivalen om 
noen år?

– Viktig for Frosta

Pappa Tommy har vært på hver 
eneste Frostafestival siden den ble 
lansert som HS-festivalen første 
gang i 2003. I fjor meldte han seg 
frivillig som vakt. Han utelukker 
ikke at det skjer i år også.

– Frostafestivalen har utviklet 
seg til å bli en storsuksess og be-
tyr i dag veldig mye for Småland 
spesielt og Frosta generelt. Det at 
det kan samles så mye folk i beste 
ferietid her på bygda, er så artig 
for alle involverte og så givende 
for alle som er med og bidra. Jeg 

vet at det er veldig mange som gle-
der seg de tre dagene i neste uke. 
Og det er jeg ikke alene om å gjøre, 
sier Tommy Alstadvold.

Hedda H. fra Levanger er blitt 
mer og mer populær siden hun 
ga ut plate tidligere år. Hun sang 
på barneprogrammet «Riskrem» 
under Steinkjerfestivalen og er 
en av åtte artister som skal på 
hovedscenen under Frostafesti-
valens familieprogram på dagtid 
neste lørdag.

Ingen festival uten Edel

– Det blir stor stas. Nå gleder jeg 
meg ikke til noen spesiell artist, 
men til hele festivalen. Jeg bor 50 
meter unna festivalområdet og er 
så glad for at Hallbjørn Stenhaug 
etablerte denne festivalen i 2003. 
Det er så viktig at det skjer noe i 
et område som er så vakkert, men 
ikke så mye brukt. Og det gledelige 
er at Frostafestivalen ser ut til å bli 
større og større, sier Edel Aas.

Hun ble tidlig plukket ut av 
Hallbjørn Stenhaug som en viktig 
medspiller når Frostafestivalen 
skulle arrangeres. De første åre-
ne hadde hun «jobben» som Sten-
haugs høyre hånd. Etter hvert tok 
et viktig grep rundt billettsalget. 
I år er hun sjef  for gruppen av fri-
villige som jobber med renhold.

– Jeg har med meg 20 frivillige 
på den jobben. Toalettanleggene 
skal passes på og holdes rene og 

festivalområdet skal jevnlig ren-
skes for avfall og annet rask. Vi 
skal ha det trivelig på festival. Da 
må vi også ha det rent, sier Edel.

Født i Småland

Edel Aas ble født i Småland for 63 
år siden og har bodd i den idyl-
liske grenda i Frosta nesten i hele 
sitt liv. I ca. 20 år jobbet hun på 
Småland samvirkelag som ble lagt 
ned non år atter at det ble fusjo-
nert med Frosta samvirkelag.

– Det var en trist dag da vi mis-
tet nærbutikken. Men en kommer 
over alt. Vi mennesker er flinke til 
å tilpasse oss, men jeg synes det er 
synd den dag i dag, sier Edel.

Hun begynte å jobbe med Fros-
ta-festivalen for noen uker siden, 
men da mest med tilrettelegging 
innen eget fagområde. Den virke-
lige jobben begynner neste onsdag 
– dagen før Vømmølgutan. Åge 
Aleksandersen & Sambandet, 
P.A. Røstad. Asmund Bjørken og 
Daniel Trustrup Røssing går på 
scenen ved Smålandskaia, 

I de to påfølgende dagene entrer 
toppartister som Sivert Høyem, 
Katzenjammer, Marit Larsen og 
Stage Dolls – for å nevne noen – den 
samme scenen. Det finnes dem som 
hevder at Frostafestivalen har det 
beste programmet av musikkfes-
tivalene i Nord-Trøndelag denne 
sommeren. Akkurat det er det van-
skelig å være direkte uenig i...

FESTIVALKLARE: Pappa   HAR STÅTT PÅ: Edel Aas bor 50 meter unna festivalområdet i og gleder seg til alt som skal skje i neste uke.

TREKKPLASTER: Hedda H fra Levanger 

topper familieprogrammet.


