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KULTUR
Guggenheimmuseum i Finland
HELSINGFORS: Guggenheim-stiftelsen ønsker
å opprette et nytt museum i den finske hovedstaden Helsingfors. Meningen er at museet skal
konsentrere seg spesielt om design og arkitektur, ifølge en utredning som stiftelsen la fram
tirsdag. Det beregnes at bygningen vil koste 140
millioner euro, noe som tilsvarer 1,1 milliarder
kroner. De mest kjente Guggenheim-museene
ligger i dag i New York og den spanske byen Bilbao. Sterke lokale tradisjoner for kunst og design er en av årsakene til at stiftelsen nå ønsker
å satse på Finland. (NTB)

Sett av 1,2 millioner

OSLO: 1,2 millioner mennesker satt benket foran
TV-skjermene lørdag kveld da norsk idrett hedret
seg selv på Idrettsgallaen. Svømmeren Alexander Dale Oen (bildet) og langrennsdronningen
Marit Bjørgen fikk to priser hver på den NRKarrangerte gallaen fra Hamar. I snitt ble den to
timer lange sendingen med prisutdelinger og
underholdning sett av 1,207 millioner. Tallet er
nesten 200.000 færre enn i fjor, da syklisten
Thor Hushovd ble gallakonge. (NTB)

Ellefsen i grotesk
fremtidsvisjon
OSLO: Per Christian Ellefsen er våraktuell på Nationaltheatrets scene og gjør seg gjeldende både
som minister, oberst og romvesen i stykket «Twilight Bar». Teppet går opp for forestillingen allerede torsdag, og Ellefsen legger ikke skjul på at
han er spent på om de hurtige sceneskiftene, og
de tre rollene han skal spille, sitter. – Men det
er alltid slik i innspurten. Man blir litt herdet når
det gjelder den type spenning, smiler han til NTB.

Tatt med marihuana
SAN ANTONIO: Rapperen Snoop Dogg (bildet)
ble arrestert i helgen da
grensepoliti i Texas fant
en mindre mengde marihuana på turnébussen
hans. Den 40 år gamle
sangeren og produsenten
ble stanset ved grenseovergangen Sierra Blanca
ved El Paso lørdag. Under en rutineundersøkelse
av bussen merket tjenestemennene lukt av marihuana. Snoop Dogg innrømmet med en gang
at marihuanaen var hans, og det ble opprettet
sak mot ham. (NTB)

Actionfilm utløste
politiutrykning
UMEÅ: Et par i Umeå i Sverige som hadde benket
seg foran TV-en for å se filmen Forsvunnet, fikk
uventet besøk av politiet som trodde et mord
var på gang. Det sjokkerte paret reagerte raskt
da politiet truet med å slå inn døra om den ikke
ble åpnet med en gang. Politiet rykket ut etter at
en nabo av paret ringte og fortalte at han hadde
hørt skudd og skrik fra leiligheten. Så snart politiet var overbevist om at skuddene stammet fra
TV-en, trakk de seg tilbake, og paret kunne se
resten av filmen. (NTB)

PUBLIKUMSKOK: Det har vært flere store konsertopplevelser på Smålandskaia i Frostafestivalens historie. Her fra konserten med Stage Dolls i 2009.

Timeglasset renn
■ FROSTA

Det har vært mange folkefester på Smålandskaia siden Frostafestivalen ble arrangert
for første gang i 2003. Fjorårets festival kan
fort vise seg å være den siste.
Per-Magne Midjo
midjo@t-a.no / Tlf. 93 01 90 45

I hvert fall hvis rådmannens innstilling til ekstraordinær støtte
til festivalen går gjennom. Når
komité for oppvekst og kultur
skal behandle søknaden fra
Frostafestivalen kommende fredag, foreslår rådmann Arne Ketil Auran at Frosta kommune gir
et bidrag på inntil kroner 30.000.
Han foreslår videre at beløpet bevilges fra den avsatte potten for
festivalmidler for 2012.

Det vil i praksis si null kroner
i ekstra støtte til Frostafestivalen 2012. Pengene rådmannen
foreslår å gi vil trolig redusere
det årlige tilskuddet med samme
sum. Potten er på 100.000 kroner
og skal fordeles på blant annet
Matfestivalen og MiG Tautra i
tillegg til Frostafestivalen.

Vil ikke kommentere
Ifølge sakspapirene har Frostafestivalen utestående en sum på
360.000 kroner til kreditorene
etter Frostafestivalen 2011. Fes-

tivalen måtte avlyse mesteparten
av programmet etter terroraksjonene i Oslo og på Utøya som fant
sted samtidig med at publikum
strømmet inn på festivalområdet
på Smålandskaia.
Festivalsjef Hallbjørn Stenhaug har tidligere uttalt at kreditorenes vilje til samarbeide
avhenger mye av hva Frosta
kommune foretar seg i saken.
Han søkte derfor kommunen
om et ekstraordinært tilskudd
for å kunne komme kreditorene
i møte.
Forslaget fra rådmannen som
nå ligger på Frosta-politikernes
bord skaper neppe jubelstemning hos kreditorene. Og vil mest
sannsynlig skrinlegge kommende års Frostafestivaler.
– Jeg vil ikke kommentere
rådmannens forslag som det
foreligger. Kommende mandag
skal jeg ha et møte med Frostaordfører Johan Petter Skogseth.

