
■ FROSTA

Frostafestivalen 
2011 blir den 
niende i rekken 
– og kanskje den 
siste. Hallbjørn 
Stenhaug vet 
ikke om han 
orker mer.
Per-Magne Midjo
midjo@t-a.no / Tlf. 93 01 90 45

– Hadde det ikke vært for at vi 
allerede er godt i gang med job-
bingen mot årets festival, ville 
jeg vurdert å legge den ned med 
umiddelbar virkning. Det skyl-
des mange ting, men jeg legger 
ikke skjul på at den viktigste er 
manglende vilje til økonomisk 
støtte fra det offentlige, sier Sten-
haug til Trønder-Avisa.

Han peker på at Frostafestiva-
len har mottatt til sammen 60.000 
kroner i støtte fra Kulturrådet og 
Nord-Trøndelag fylkeskommune 
i løpet av de åtte årene festivalen 
har blitt arrangert. Samtidig har 
andre festivaler mottatt sekssi-
frede beløp hvert eneste år.

– Kan bli den siste

– Klart dette gjør noe med deg. 
Du føler på at de mener festiva-
len ikke betyr noe. Hadde det 
ikke vært for støtten fra Frosta 
kommune spesielt og oppslutnin-
gen fra frostingene generelt, ville 
det vært slutt for noen år siden. 
Men nå må jeg tenke meg nøye 
om. Det kan hende at årets festi-
val blir den siste, slår Hallbjørn 
Stenhaug fast.

Han ville ikke kritisere for 
mye, og er glad på MiG Tautra 
sine vegne. De får 100.000 kroner 
fra fylkeskommunen dersom den 
foreslåtte tilskuddsfordelingen 
blir vedtatt i fylkesrådet kom-
mende tirsdag.

– Men kanskje mener fylket 
at det er nok med en festival 
på Frosta? I så fall er det veldig 
synd. De to festivalene er så for-
skjellige og supplerer hverandre 
så godt, at det er meningsløst å 
ikke gi plass for begge. Betyd-
ningen de to festivalene har for 
kommunen, er enorm. Frostafes-
tivalen er med på å opprettholde 
interessen for en fraflyttings-
truet utkantkommune. Samtidig 
har vi hele tiden sluppet til unge, 
nordtrønderske talenter på sce-
nene våre. Er ikke det utvikling 
av kulturlivet så vet ikke jeg, sier 
Stenhaug.

Gått for bra?

Han spekulerer også i om at år-
saken til manglende interesse 
fra fylkeskommunen skyldes det 
faktum at Frostafestivalen er av 
de få festivalene som har gått vel-
dig bra. De to festivalene i Nord-
Trøndelag i fjor som solgte flest 

Vurderer Frostafes 

billetter, var Vømmølfestivalen 
og Frostafestivalen.
– Kanskje mener de at siden vi 
gjorde det så godt de første årene, 
så trenger vi heller ikke støtte nå. 
Det er i så fall et feil signal å gi. 
Hadde vi fått støtte ville de pen-
gene selvsagt gått til å gi publi-
kum en enda bedre festival, noe 
som igjen ville generert flere 
tilreisende til Frosta under festi-
valen. Men i stedet for en positiv 
utvikling, står vi i ro og har nå en 
stor motivasjonsoppgave foran 
oss, utdyper Frostafestivalens 
sjef.
Han tenker på hva de mer enn 100 
frivillige tenker når de gang på 
gang opplever at fylkeskommu-
nen ignorerer Frostafestivalen. 
Det er ikke sikkert de vil være 
med å yte like mye når det offent-

lige Nord-Trøndelag prioriterer 
andre festivaler år etter år.

Kun fått 10.000 kroner

– Men jeg må bruke tid på å for-
døye dette. Vi la ned veldig mye 
arbeide på å søke fylkeskommu-
nen om støtte i år, noe som tyde-
ligvis ikke hjalp. Jeg skjønner at 
det må prioritere innenfor ram-
mene de har, men greier uansett 
ikke å forstå tankegangen når 
jeg vet at det eneste vi har fått 
fra den kanten, er 10.000 kroner 
for noen år siden, sier Stenhaug.

Han vil se hvordan det går 
med årets festival før han tar den 
endelige beslutningen. Men had-
de Hallbjørn Stenhaug vært nødt 
til å bestemme seg i dag, ville det 
vært stor sjanse for Frostafesti-
valen 2011 blir den aller siste. 

DEN GANG DA: Åge Aleksandersen ble klarert som hovedattraksjon under historiens første familiefestival i        

STEINKJER: Hvis du ønsker å spille på Steinkjer-

festivalen, så send oss en musikkvideo og bli 

med i konkurransen On Stage. Kanskje er det 

du eller bandet ditt som til slutt står vinner og 

får opptre på Steinkjerfestivalen. Kvaliteten på 

videoen blir ikke vektlagt av juryen. Her det mu-

sikk og uttrykk som teller. 

Du kan få spille på 
Steinkjerfestivalen

OSLO: Steven Van Zandt, kjent blant annet fra 

Sopranos, skal spille eksmafiosoen som havner 

på Lillehammer som beskyttet vitne. Det skjer 

i humordramaet «Lillyhammer» som har inn-

spillingsstart i disse dager. Den skal sendes på 

NRK i 2012. Hans rollefigur Frank Tagliano er 

et tidligere medlem av New York-mafiaen som 

etter å ha vitnet i en rettssak i USA omplasseres 

til Lillehammer i Norge gjennom FBIs vitnebe-

skyttelsesprogram – etter eget ønske, fordi han 

ble bergtatt av tv-bildene fra vinter-OL i 1994.   

«Little Steven» skal spille mot blant andre Anne 

Krigsvold (bildet) fra Trondheim. (NTB)

Little Steven i
norsk humordrama

Den siste filmen fra Marius Holst, «Kongen av 

Bastøy», som går både på Steinkjer og Verdal 

kino, blir tatt varmt imot av det norske kinopu-

blikum. Etter bare fire uker på kino har 200.000 

kinogjengere funnet veien til filmen, melder Eu-

foria Film. Besøket har vært stabilt helt siden 

premieren – og det ser ikke ut til at interessen 

avtar med det første, meldes det videre. (NTB)

Bastøy i medvind

OSLO: I sju år har utstillingen «100  % Norway» 

vist designverden det beste Norge har å by på 

innen møbler og interør. I går åpnet utstillingen 

på DogA i Oslo. Blant produktene finnes flere 

innslag fra Trøndelag. Blant annet  vil Espen Voll 

stille ut Røros Tweed-teppene «Skog», «Kors» og 

«Berg». Hallgeir Hornstvedt, som er oppvokst i 

Trondheim, vil vise fram speilet «Ohh», en spen-

nende prototype som ennå ikke er i produksjon.

Trønderdesign til
historisk utstilling

OSLO: Susanne Sundfør (bil-

det) trekker seg fra nomina-

sjonen i kategorien som årets 

kvinnelige artist. I en e-post 

til Spellemann-styret begrun-

ner Sundfør dette med at en 

slik nominasjon ikke er mulig 

i forhold til hennes personlige 

holdninger, og at hun ønsker at «ethvert samfunn 

skal ha en tilnærmelse og forhold til kunst som ikke 

innebærer et kjønnsperspektiv». (NTB)

Trekker seg fra
Spellemannpris

www.t-a.no
Gå inn på 
t-a.no/onstage 
for mer info.
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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. 

KULTURCRUISE
fra Moskva til St. Petersburg 5.–15. august  

Opplev Russland med en russer som reiseleder og 5 foredrag om bord: 
Historie, dagligliv, politisk utvikling, menneskerettigheter, kunst og kultur.
Vinterpalasset, Den Røde plass, Svanesjøen, privat besøk hos Igors familie.

KULTURCRUISE
fra Istanbul til Kiev 2.–16. juli 

Vi følger i vikingenes fotspor i områdene rundt Svartehavet,
med Krim, elven Dnjpr og Kiev. Kulturforedrag om bord.

Reiseledere Igor Kostin, Ålesund, Kari og Sigurd Øye, Inderøy
www.russlandsopplevelser.no –  Kari Øye, tlf. 993 76 279.

NOEN FÅ PLASSER IGJEN!

tivalens framtid
■ LIERNE

Gro Merethe Hjertvik 

lover at «Norsk Dans num-

mer 2» skal få en annen lyd 

enn isbilens tivoliklang når 

verdensstjernen Wolfgang 

Plagge lørdag setter seg 

ved pianoet i Lierne 

samfunnshus.

Guri Hjulstad
hjulstad@t-a.no / Tlf. 92 22 78 13

Hun skal spille firhendig med 
Plagge og kommer oppildnet til-
bake etter det første møtet med 
pianisten og komponisten. Bak 
de berømte krøllene skjuler det 
seg åpenbart en vital og kunn-
skapsrik fyr som øser av mu-
sikkhistorien og kunsthistorien.

– Han sprudler over av his-
torier, ideer og overraskelser. 
Du vet aldri hva han vil si, for-
teller fylkesmusikeren.

Mye Grieg

De ble også raskt enige om hva 
de skal spille på sin turne som 
går gjennom Namdalen, og litt 
Innherred. Den starter i dag i 
Lierne og Røyrvik. Og det før-
ste de møter publikum med er 
altså «Norsk dans nummer 2 
av Grieg». 

 
Noen forbinder den 

med Norge Rundt og «nå skal 
vi kose oss». 

– Ungene mine kobler den 
til isbilen, sier Gro Merethe 
Hjertvik om Griegs dans. 

Hun gleder seg til å gi publi-
kum en versjon uten at den hø-
res ut som en mobillyd laget for 
mange år siden. Hun og Plagge 
kommer heller ikke til å drop-
pe midtdelen av «Norsk Dans 
nummer 2», den vi aldri får 
høre verken på Norge Rundt 
eller når isbilen kommer.

– Man dropper ikke midt-
delen i en klassisk konsert?

– Nei, med mindre vi glem-
mer den så.

Det vakreste

Mens karene i Li, Røyrvik og 
på Trones driver og flytter 

Til Li med en 
verdensstjerne

RAUS OG TRIVELIG: Gro Merethe Hjer-

tvik lover Griegs Norsk Dans nummer 

2 i en helt annen versjon enn den vi 

hører fra isbilen og Norge Rundt.

tunge pianoer over glattisen, 
inn i samfunnshus og kirker, 
øver Hjertvik og Plagge mye på 
Grieg. Pluss at de har plukket 
fram notene til mellomeuro-
peiske komponistene fra sam-
me tid, som Chopin, Beethoven 
og Debussy.

– Hvordan tenker dere 
når de skal sette sammen en 
konsert i Namdalen?

– Vi tenker at vi må spille 
noe kjent. Så må vi utnytte at 
dette er første gang jeg og han 
møtes og at det er første gang vi 
spiller firhendig sammen, sier 
Gro Merethe.

I solopartiene spiller Gro 
Merethe blant annet det va-
kreste hun vet, et stykke hun 
drømte om å spille før hun 
lærte seg å beherske pianoet, 
nemlig Chopin og hans Fantasi 
Improntu. Og Wolfgang Plagge 
spiller det han liker. Og særlig 
vil publikum få oppleve en pia-
nist som er glad i å improvisere.
– Vi ville plukke fram en krea-
tiv komponist som egner seg til 
improvisasjon. Det ble Grieg, 
som koblet norsk folkemu-
sikk til kunstmusikken og på 
den måten skapte noe nytt. Så 
Plagge vil improvisere over 
Grieg, og ellers se hva stunden 
vil bringe, som han sa, sier Gro 
Merethe.

      Småland på Frosta i 2003. Jorunn Sterten Melhus og initiativtaker Hallbjørn Stenhaug (t.h.) gledet seg.

■ FAKTA
Frostafestivalen

■ Etablert av Hallbjørn 
Stenhaug og arrangert 
første gang i 2003

■ Profilerer seg som 
familiefestival med 
innlagt barneprogram

■ Søkte om 200.000 i 
tilskudd fra fylkeskom-
munen,  innstillingen 
er kr. 0,-

FAKSIMILE: Trønder-Avisa 20. januar 2011.
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