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KULTUR
Bluesgalla i Lierne
LIERNE: Fredag 28. januar
kommer Jolly Jumper og Big
Moe sammen med bluespianisten Reidar Larsen (bildet)
og engelske Diz «Honeybear»
Watson til bluesgalla i Lierne
samfunnshus. De vil holde en
to og halv times konsert. Livert'n er arrangør og ønsker med denne konserten å videreutvikle sine temaaftener. De serverer
bluesbuffet før konserten.

Instrumentverksted
på skoleturne
STJØRDAL: Ringve museum, som er et spesialmuseum for musikk og musikkinstrumenter, reiser nå rundt til alle barneskolene i Stjørdal for å
lage instrumenter. I løpet av noen uker skal de
fortelle 5.–7. klassinger om musikkinstrumenter
– hvordan de klinger og hva de heter. I tillegg
skal barna lære å lage sine egne instrumenter
av enkle materialer.

Tilbyr «spelpakke»

Ikke ett øre til Fr
Frostafestivalen er frustrert
over at Steinkjerfestivalen
får penger i pose og sekk,
mens de ikke får tildelt
en eneste krone.
Lorns Bjerkan
redaksjonen@t-a.no / Tlf. 926 01 376

200.000 kroner ønsket Frostafestivalen seg fra fylkeskommunen i
2011. Denne søknaden vil fylkesråd for kultur Annikken Kjær
Haraldsen blankt avslå dersom
hennes innstilling blir vedtatt i
fylkesrådet 25. januar. I løpet av
de åtte årene Frostafestivalen er
arrangert, har de fått 10.000 kroner i støtte.

Frustrert festivalsjef

PROSESJON: Religiøse ledere fra hele verden
gikk samlet fra Vår Frue kirke til Borggården,
der den offisielle åpningsseremonien for Olavsfestdagene fant sted.

I disse dager blir det lansert en «spelpakke» som
skal gi folk muligheten til å oppleve både Spelet
på Stiklesatd, Olsokdager og Olavsfestdagene
i Trondheim 28.-29. juli. Opplevelsene starter i
Trondheium med åpningskonsert i Nidarosdomen. Etter overnatting på Britannia går ferden
videre til Stiklestad og Spelet om Heilag Olav.
Prosjektet er et samarbeid mellom Stiklesad Nasjonale Kultursenter, Nidarosdomens Restaureringsarbeider, Oppdal Booking, Visit Innherre og
Visit Trondheim, og har som mål å få økt fokus på
at Trøndelag er et interessant reisemål.

NM-kafe og sykurs
STEINKJER: Egge Museum har åpent hus med
kafé i Fylkesmannsgården NM-helga, 29.–30. januar. De frister med utvidet meny – med både
deilige kaker og risengrynsgrøt. I slutten av
mars inviterer de til kurs i sying av vikingdrakt.

Festivalsjef Hallbjørn Stenhaug
er forundret over innstillingen
til fylkesråden.
– Hvilke andre innstillinger
har fylkesråden gjort? Ut over
at Steinkjerfestivalen allerede
har fått penger i pose og sekk.
De har vel til sammen fått en
million kroner mer enn oss i
gjennom tidene, skriver han i
en mail til Trønder-Avisa. Utover dette var det ikke mulig å
få kommentarer fra Stenhaug i
går, da han befinner seg i Hong
Kong.
Steinkjerfestivalen fikk også
tildelt 250.000 kroner fra Norsk
Kulturråd i desember. I tillegg
har de tidligere fått midler for
regional utvikling fra fylkeskommunen der de fikk 200.000
i støtte i fjor, mens årets søknad
ligger til behandling.

■ FAKTA
Innstilling
til tilskudd
til festivaler og
friluftsspel 2011:

■ Det ble mottatt
21 søknader fra
arrangementer
i ti kommuner.
Søkergruppen
har budsjetter
som varierer
fra 15.000 til 5
millioner kroner.
■ Samlet søknadssum for 2011
er 2.120.000
kroner. I 2010
var samlet
søknadssum
på 2.480.000
kroner.
■ Den økonomiske rammen
for tildeling
av tilskudd til
festivaler og
friluftspel er satt
til 1.030.000
kroner i 2011.
Dette er 22.000
kroner mer enn
i 2010.

Grunnet konseptet
Steinkjerfestivalen mener de er berettiget til å få den støtten som nå
foreligger, da de tilbyr et helt annet
produkt enn Frostafestivalen.
– Utspillet til Stenhaug får stå
på hans regning. Frostafestivalen
sitt konsept er et rent kommersielt produkt, mens vi jobber aktivt
med en visjon om å videreutvikle
kulturlivet i regionen. Uten støtte
kunne vi ikke drevet aktivt med
kulturarbeid, kompetanseoverføring, næringsutvikling innen
kultursektoren, samt jobbet med

FESTIVALSJEF:
Hallbjørn
Stenhaug,
Frostafestivalen
10.000 KRONER: Frostafestivalen har blitt arrangert i åtte år. I løpet av disse årene har

kultur generelt, sier daglig leder
Svein Bjørge i Steinkjerfestivalen.

Fornøyd med helheten
Annikken Kjær Haraldsen for-

teller at grunnet geografisk
nedslagsfelt var det bare ett arrangement som ble prioritert
i Frosta – nemlig MIG Tautra.
Men at det også er andre årsa-

■ FAKTA
Foreslått tilskuddsfordeling

Konsert med veteraner
STIKLESTAD: Førstkommende søndag, 23. januar, er det
klassisk konsert i Stiklestad
kirke med tre veteraner som
alle har tilknytning til Verdal.
Knut Stiklestad (bildet) er
opprinnelig fra Sul, og har
blant annet gjort vel 40 ulike
roller på Den Norske Opera og mange distriktsoperaer, Verdals eminente pianist Andre Dyrstad
sitter ved klaveret og skuespiller Per Lillo Stenberg er nå bosatt i Verdal etter en lang karriere
innen film og scenekunst.

Arrangement
Hungersmarsjen
Namsens Auge
Midtvinterdansen 2011
Soria Moria Kammermusikkf.
Kortnebbgåsfestivalen
*Inderøysommer
*Kunst i festival
FIFF 2011
MIG 11
Spirefestivalen
Steinkjer Ungdomsfilmf.

Kommune
Meråker
Grong
Verdal
Verdal
Steinkjer
Inderøy
Inderøy
Verdal
Frosta
Stjørdal
Steinkjer

Tildeles
75.000
93.000
50.000
5.000
0
74.000
17.000
53.000
100.000
0
30.000

Søkt beløp
75.000
150.000
50.000
5.000
70.000
180.000
40.000
120.000
150.000
50.000
30.000

Arrangement
Nordisk. Musikkfestival
Frostafestivalen 2011
*Kortreistfestivalen
Trua og saltet
Hilmarfestivalen 2011
Soddjazz 2011
Flamma i natta
Orientalsk festival
Steinkjerfestivalen 2011
Blues in Hell 2011
TOTALT

Kommune
Levanger
Frosta
Inderøy
Vikna
Steinkjer
Inderøy
Overhalla
Verdal
Steinkjer
Stjørdal

Tildeles
0
0
40.000
93.000
100.000
50.000
40.000
10.000
100.000
100.000
1.030.000

Søkt beløp
100.000
200.000
100.000
100.000
300.000
50.000
40.000
10.000
100.000
200.000
2.120.000

* De tre tilskuddene innvilges samlet, kr 131 000 til Inderøysommer, men øremerkes til henholdsvis Inderøysommer kroner 74.000, Kunst i festival
kroner 17.000, Kortreistfestivalen kroner 40.000.
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TIPS OSS

Kulturansvarlig i Trønder-Avisa er Gunn-Magni Galaaen
(bildet). Hun nås på telefon: 934 56 498, e-post: gmg@t-a.no.
Tips eller kommentarer kan sendes til redaksjonen@t-a.no
eller per brev til Trønder-Avisa, postboks 2590, 7738 Steinkjer.
Sentralbordet nås på telefon: 07412.

ostafestivalen
ÅRETS HØYDEPUNKT: Ida Jenshus gleder seg til å opptre på Norwegian Wood.
Når Ida går av scenen går supergutta i Eagles på. FOTO: ELLEN MARIE STØLAN

Ida skal dele
scene med Eagles
Olav Lorentsen
olav.lorentsen@t-a.no / Tlf. 98 29 92 65

Etter at Norwegian Wood har
vært arrangert i tjue år, lyktes
de endelig i å få booket det bandet de har ønsket seg i alle år.
13. juni går Eagles på scenen i
Frognerbadet. Æren av å åpne
konserten falt på ei countryjente fra Steinkjer.
– Det er med stor glede vi
kan annonsere at Spellemannpris-nominerte Ida Jenshus
skal spille på Norwegian Wood
2011, skriver festivalen i en
pressemelding.
Etter det Trønder-Avisa erfarer er det bare Ida Jenshus
med band og Eagles som skal
opptre på denne scenen 13. juni.

Årets høydepunkt
– Dette er stort og blir helt klart
et av årets høydepunkt for meg
og bandet mitt, sier Ida.
Hun sier at dette blir den
største jobben hun har hatt, og
både hun og bandet ser på spillejobben som en kjempeutfordring. Selv om Eagles ikke har
vært den gruppa som har preget
Ida mest, innrømmer hun at det
er vanskelig å komme utenom
supergutta når en spiller i den
sjangeren hun gjør.Hun har
også stor respekt for låtskrivingen til Eagles og sier at flere av
låtene deres henger høyt.

Lang karriere

de fått 10.000 i støtte. Bildet er fra festivalen i 2009.
ker til at Frostafestivalen ikke
ble prioritert.
– Det er vanskelig å diskutere
en enkelt festival og ikke helheten når vi deler ut midler. Med

tanke på helheten er jeg fornøyd
med slik midlene har blitt prioritert, sier Kjær Haraldsen.
Også Kortnebbgåsfestivalen
i Steinkjer, Spirefestivalen i

Stjørdal og 12. Nordiske musikkfestival i Levanger får avslag på
sine søknader om tilskudd dersom forslaget blir vedtatt 25.
januar.

Eagles er mest kjent for låter
som «Hotel California», «Desperado» og «The Long Run».
De har fem nummer-én singler
og seks nummer-to album i
USA, i tillegg til seks Grammy

Awards og totalt 130 millioner
solgte plater. Ifølge den amerikanske bransjeorganisasjonen
RIAA, er det bare The Beatles,
Elvis og Led Zeppelin som har
solgt flere plater i denne verden enn Eagles. Ikke rart Ida
Jenshus gleder seg til oppgaven hun har fått.

Blir stas
– Det er klart jeg gleder meg.
Det skal bli stas å få møte bandet som hadde slik innflytelse i
musikkmiljøet i California for
noen tiår siden.
Men hun setter også stor
pris bare på det å få opptre på
festivalen. Norwegian Wood
har vært en festival hun alltid
har hatt stor sans for og veldig
lyst til å spille på.
– Dette er et nytt mål som er
nådd. En perfekt kombinasjon
både når det gjelder økt oppmerksomhet og mulighet til
å spille for et stort publikum,
sier Ida.

Flere store begivenheter
Men Ida innrømmer at en ikke
kan leve av denne spillejobben
alene og at det er flere store begivenheter før hun står på scenen under Norwegian Wood.
Blant annet skal bandet turnere jevnlig helt fram til sommeren og hun gleder seg veldig
til Spellemann 2010 hvor hun er
nominert i klassen «Country».
Og ikke minst – knappe to
uker etter Norwegian Wood
kommer hun «hjem». Da for
å spille på Steinkjerfestivalen
hvor hun hadde en av sine aller første opptredener for fem
år siden.

Teaterverkstedet tar oss med til drømmeland
Håvard Zeiner
havard.zeiner@t-a.no / Tlf. 98 25 21 78

STEINKJER: 20 barn og en noe spesiell nøtteknekker lager drømmeforestilling på Huze i Steinkjer i
kveld. Planen var at teaterforestillingen Nøtteknekkeren skulle
ha premiere før jul, men sykdom
førte til at prosjektet ble utsatt.
En av dem som gleder seg er
Saskia Heringa Tønne. Hun er
prosjektleder, regiassistent og
inspisient i stykket som settes

opp av Steinkjer teaterverksted.
– Jeg har aldri hatt en slik
jobb tidligere, så jeg er spent på
premieren, sier Heringa Tønne.
Nøtteknekkeren er skrevet av
den tyske forfatteren E.T.A. Hoffmann, og ble for alvor kjent da
stykket ble gjort til en ballett av
Peter Tsjajkovskij.
Versjonen til teaterverksted er
riktignok en fri tolkning av originalversjonen, og handler om en
familie som snart skal feire jul.
Julaften kommer, og gavene blir

delt ut. Ett av barna, Marie, får
en stor tredokke som også er en
nøtteknekker. Natten kommer, og
i drømmene til Marie begynner
merkelige ting å skje. Snart blir
det vanskelig å skille mellom virkelighet og fantasi.
Hele 20 barn i alderen åtte til
12 år deltar i stykket som har premiere i kveld. De fleste har tre til
fire roller hver.
– Barna har virkelig stått på.
De gir alt på scenen, sier prosjektlederen.

Foreldrene har også stått på i
forkant av kveldens premiere. De
har snekret kulissene og sydd de
mange ulike kostymene. Heringa
Tønne kan love en forestilling
utenom det vanlige.
– Det har vært stor stå på-vilje
gjennom hele prosjektet. Da vi
sto uten regissør her i forrige
uke, fikk vi med oss de to videregående-elevene Aslaug Gaundal
og Ellen Folgerø Rygg. De har
virkelig bidratt til at dette kunne
gjennomføres, sier hun

I DRØMMELAND: Prosjektleder, regiassistent og inspisient Saskia Heringa
Tønne inviterer publikum til forestillingen Nøtteknekkeren på Huze i kveld.

