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I hvert fall hvis rådmannens inn-
stilling til ekstraordinær støtte 
til festivalen går gjennom. Når 
komité for oppvekst og kultur 
skal behandle søknaden fra 
Frostafestivalen kommende fre-
dag, foreslår rådmann Arne Ke-
til Auran at Frosta kommune gir 
et bidrag på inntil kroner 30.000. 
Han foreslår videre at beløpet be-
vilges fra den avsatte potten for 
festivalmidler for 2012.

Det vil i praksis si null kroner 
i ekstra støtte til Frostafestiva-
len 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 Frosta-
festivalen utestående en sum på 
360.000 kroner til kreditorene 
etter Frostafestivalen 2011. Fes-

Timeglasset renn
tivalen måtte avlyse mesteparten 
av programmet etter terroraksjo-
nene i Oslo og på Utøya som fant 
sted samtidig med at publikum 
strømmet inn på festivalområdet 
på Smålandskaia. 

Festivalsjef  Hallbjørn Sten-
haug har tidligere uttalt at kre-
ditorenes 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 jubelstem-
ning hos kreditorene. Og vil mest 
sannsynlig skrinlegge kommen-
de års Frostafestivaler. 

– Jeg vil ikke kommentere 
rådmannens forslag som det 
foreligger. Kommende mandag 
skal jeg ha et møte med Frosta-
ordfører Johan Petter Skogseth. 

■ FROSTA

Det har vært mange folkefester på Smålands-
kaia siden Frostafestivalen ble arrangert 
for første gang i 2003. Fjorårets festival kan 
fort vise seg å være den siste.

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

HELSINGFORS: Guggenheim-stiftelsen ønsker 
å opprette et nytt museum i den finske hoved-
staden Helsingfors. Meningen er at museet skal 
konsentrere seg spesielt om design og arkitek-
tur, 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 Bil-
bao. Sterke lokale tradisjoner for kunst og de-
sign er en av årsakene til at stiftelsen nå ønsker 
å satse på Finland. (NTB)

Sett av 1,2 millioner

Guggenheim-
museum i Finland

KULTUR

OSLO: 1,2 millioner mennesker satt benket foran 
TV-skjermene lørdag kveld da norsk idrett hedret 
seg selv på Idrettsgallaen. Svømmeren Alexan-
der Dale Oen (bildet) og langrennsdronningen 
Marit Bjørgen fikk to priser hver på den NRK-
arrangerte 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 Na-
tionaltheatrets scene og gjør seg gjeldende både 
som minister, oberst og romvesen i stykket «Twi-
light Bar». Teppet går opp for forestillingen al-
lerede 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: Rappe-
ren Snoop Dogg (bildet) 
ble arrestert i helgen da 
grensepoliti i Texas fant 
en mindre mengde ma-
rihuana 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 ma-
rihuana. 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 poli-
tiet var overbevist om at skuddene stammet fra 
TV-en, trakk de seg tilbake, og paret kunne se 
resten av filmen. (NTB)
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er ut på Frosta
Jeg vil ikke si noe som helst 
om denne saken før den poli-
tiske behandlingen er over, sier 
Hallbjørn Stenhaug til Trønder-
Avisa.


– Finnes muligheter
Etter at komité for oppvekst og 
kultur har behandlet saken kom-
mende fredag, går den videre til 
formannskapet tirsdag i neste 
uke før den endelige avgjørel-
sen faller i kommunestyret 31. 
januar. Ordfører Johan Petter 
Skogseth (Sp) vil ikke skrinlegge 
framtidige Frostafestivaler.


– At det nå foreligger et for-
slag til vedtak fra rådmannen, er 
ikke det samme som at et samlet 
kommunestyre vil gå for det. Vi 
skal selvsagt se nøye på saken 
og vurdere om pengene til ek-
straordinær støtte kan hentes 
fra andre steder enn fra potten 
for festivalmidler. Men det er 
min mening, og jeg er en av fem 


medlemmer i formannskapet og 
en av 17 medlemmer av kommu-
nestyret, poengterer Skogseth.


Han understreker likevel be-
tydningen han mener Frostafes-
tivalen har for Frosta, og kaller 
den en viktig suksessfaktor for 
å gjøre bygda attraktiv for tilrei-
sende om sommeren.


Har planene klare
– Det vil være synd for Frosta 
om Frostafestivalen forsvin-


ner, sier Johan Petter Skogseth.
Hallbjørn Stenhaug har tid-


ligere sagt at rammeverket for 
Frostafestivalen 2012 mer eller 
mindre ligger klart, med artister 
som Åge & Sambandet og D.D.E. 
som sannsynlige trekkplastre om 
det økonomiske regnestykket går 
opp. 


Han har garantert mye å 
snakke med Frosta-ordføreren 
om når de møtes mandag – dagen 
før formannskapsmøtet.


TØR IKKE LOVE: Frosta-ordfører Johan Petter Skogseth.


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. 
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■ STEINKJER


Erling Skaufel og Trond-
heimsolistene besøkte 
Steinkjer i går kveld og 
gjorde sin 20. nyttårs-
konsert for Dampsaga-
publikumet.
Bjørn Erik Øvrelid
bjorn.erik.ovrelid@t-a.no / Tlf. 93 22 36 96


Trondheimsolistene tok Damp-
saga med storm, og publikum 
fikk høre et bredt utvalg av 
klassisk musikk. Wagner, Vi-
valdi, Bach og en rekke andre 
komponister fikk verkene sine 
gjengitt. Og orkesteret mestrer 
det godt. Ekstra stor jubel ble 
det da Erling Skaufel kom inn 
og gjorde solistjobben på Vival-
dis vinter. 


Mye kjentfolk
Selv om han har stått på 
Dampsaga-scenen mange gan-
ger, ble han allikevel litt ner-
vøs før konserten.


– Jeg var nok litt ekstra 
nervøs i forkant. Det blir sånn 
når man nærmest kan kjenne 
dirringen fra kjentfolk, sier 
Skaufel.


Konserten startet med inn-
slag fra fiolinistene ved kul-
turskolen i Steinkjer. Der har 
Erling Skaufel selv vært elev.


Hjemme på Dampsaga
– Jeg husker da kulturskolen 
startet her på Dampsaga, så 
jeg føler på en måte at jeg hø-
rer til her på huset, sier han.


Til daglig er Skaufel ansatt 
i Trondheim Symfoniorkester 
og Trondheimsolistene, og 
tirsdag kveld gjorde sistnevnte 
sin fjerde og siste konsert på 
nyttårsturneen. Det var også 
20. gangen de spilte nyttårs-
konsert i Steinkjer. Erling 
Skaufel har bidratt i rundt 
halvparten.


– Første gangen jeg var med 
og spilte sammen med Trond-
heimsolistene var i 1996. Og 
jeg har vel bidratt på en del 
av nyttårskonsertene som har 
blitt satt opp siden den gang, 
sier han.


Bra oppmøte
Omtrent 150 barn og godt voks-
ne hadde tatt turen til den tra-
disjonsrike nyttårskonserten 
for å oppleve noe av det ypper-
ste Trøndelag har å by på av 
klassisk musikk. 


Nervøs foran 
hjemmepublikum


GODT MOTTATT: Erling Skaufel fikk enorm applaus i det han entret scenen 
for å gjøre solistjobben på Vivaldis Vinter.


FLOTT NYTTÅRSKONSERT: Trondheimsolistene begeistret publikum og bød 
på mange smakebiter fra den klassiske musikkverdenen.
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