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Dette som svar på en søknad fra 
Frostafestivalen om en ekstra-
ordinær støtte på inntil 100.000 
kroner – begrunnet med avlys-
ningen av Frostafestivalen 2011 
etter terroraksjonen i Oslo og på 
Utøya.


Avlysningen resulterte i ube-


talte kreditorkrav på 360.000 
kroner. Festivalsjef  Hallbjørn 
Stenhaug har tidligere sagt at 
kreditorene ikke vil diskutere 
en løsning for videre drift før 
Frosta kommune vedtar en øko-
nomisk støtte som viser at de vil 
at Frostafestivalen skal fortsette.


Endelig vedtak
Om 20.000 kroner er nok til å 


Lite støtte til Fro
overbevise kreditorene, er kan-
skje tvilsomt.


Pengene ble gitt av potten på 
100.000 kroner formannskapet 
har til disposisjon i løpet av 
året for ekstraordinære for-
mål. Dermed går ikke saken 
videre til kommunestyremøtet 
31. januar.


– Det er litt merkelig hvordan 
vi politikere aldri diskuterer 
millionbeløp som skal fordeles. 
I motsetning til når de mindre 
beløpene kommer på bordet. Da 
skal alle ha en mening, kommen-
terte varaordfører Ola Aursand 
(Ap) i forbindelse med en annen 
sak.


Og ganske så riktig. Da søkna-
den om ekstraordinær støtte til 
Frostafestivalen kom på bordet, 
kulminerte debatten med tre for-
skjellige forslag.


Turid Haug (Høyre) foreslo å 
gi 20.000 kroner, Torunn Nesse 
(KrF) foreslo å gi 30.000 kroner. 


■ FROSTA


Alle var de enige om Frostafestivalen som 
veldig viktig for Frosta. Men da ord ble til 
handling i går, nøyde politikerne i 
Frosta formannskap seg med å gi 
20.000 kroner i støtte.


I MINDRETALL: Ordfører Johan Petter Skogseth (t.v.) og varaordfører Ola Aursand stemte begge for å gi 40.000 kroner i ekstraordinær støtte til Frostaf


VERDAL: Farsen «Fanget i nettet» har gjennom 
elleve forestillingen skapt ville tilstander i au-
laen på Verdal videregående skole. Over 2.500 
har sett Verdal Teaterlags elleville farse med 
blant andre Kathrine Lundgren, Geir Holmen og 
Ida Kirkholt Myhre (bildet). Nå er de klar for de 
absolutt tre siste forestillingene, onsdag, fredag 
og søndag. «Fanget i nettet» er oppfølgeren til 
suksessen «Kona eller livet» som Verdal Teater-
lag satte opp i 2008/2009. Begge stykkene ba-
serer seg på farsen «Run for your wife» skrevet 
av engelske Ray Cooney i 1983, men er tilpasset 
lokale forhold på Innherred.


Innbringende kurs 
for tilskuddssøkere
STEINKJER: Anders A. Vik, kultur- og nærings-
enheten i Kristiansund kommune, starter det 
nye året med å invitere kommunale enheter, 
lag og organisasjoner fra Trøndelag til Stein-
kjer og Trondheim på kurs i hvordan finne frem 
i tilskuddsjungelen. Vik har holdt tilskuddskurs 
over hele Norge siden 2006 og er en av Norges 
mest brukt kursholdere innen tema tilskudds-
ordninger. Han kommer til Steinkjer torsdag 16. 
februar og Trondheim fredag 17. februar. Kurset 
gir god innføring i hva kommuner og frivillige 
organisasjoner kan hente ut av ulike tilskudds-
ordninger. 


MiG-støtte
FROSTA: Frosta formannskap vedtok i går å gi 
MiG Tautra 40.000 kroner i festivalstøtte for 
2012. Rådmannens forslag til vedtak gikk egent-
lig på avslag begrunnet i at kommunen hadde 
tenkt å bruke betydelige midler på av festival-
området på Tautra – bl.a. med en utbygging av 
parkeringsplass og et servicebygg. Men da dette 
prosjektet er strandet fra Riksantikvarens side, 
ble søknaden om festivalstøtte innvilget. En 
annet viktig moment var tilsagnet MiG har fått 
fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om støtte til 
årets festival. Et tilsagn som krever at også kom-
munen støtter festivalen.


Storfint regibesøk 
OSLO: Den franske regissøren Olivier Assayas 
er en av de mest sentrale og toneangivende 
regissørene i fransk film. Han vil gjøre seg gjel-
dende både i nord og sør denne uken. Denne 
uken besøker han både filmfestivalen i Tromsø, 
for deretter å møte publikum på Cinemateket i 
Oslo søndag 22. januar. Assayas debuterte med 
filmen «Desordre» («Disorder») i 1986, og har 
siden markert seg som en svært viktig regissør 
i fransk film.


Tre nye til Øya
OSLO: Denne uken har amerikanske A$AP Rocky 
meldt seg til den kommende Øyafestivalen i Mid-
delalderparken i Oslo.  I tillegg er «vår egen» 
hip hop-stjerne Lars Vaular, og albumaktuelle 
Susanna Wallumrød, lagt til programmet, mel-
der arrangørene. «De neste ukene vil det komme 
jevnlige artistslipp, med sterke norske og uten-
landske navn. Allerede nå kan vi love at det blir 
mer for dem som foretrekker støyende gitarer 
og rå energi neste uke», heter det videre fra ar-
rangørhold.


Siste sjanse 
for latterbrøl
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ostafestivalen
Ola Aursand (Ap) foreslo å gi 
40.000 kroner.


I den avgjørende avstemnin-
gen sto det mellom 20.- og 40.000 
kroner. Turid Haugs forslag ble 
vedtatt med tre mot to stemmer.


Tapt over millionen
– Ingen av summene er egent-
lig store nok til å gjøre en for-
skjell for Frostafestivalen 2011. 
Nå må jeg vurdere hva jeg skal 
gjøre. Fornuften sier meg at jeg 
må legge ned festivalen, men jeg 
har mange hensyn å ta, sier Hall-
bjørn Stenhaug da han ble gjort 
kjent med resultatet i går.


Han var tydelig skuffet. Selv 
om han allerede har flere artister 
klare til en eventuell Frostafes-
tival 2012, må han nå gå i tenke-
boksen.


– I løpet av de åtte årene med 
festival på kaiområdet på Små-
land, har jeg selv lidd et øko-
nomisk tap på over én million 


kroner. Samtidig har lag og for-
eninger på Frosta fått til sammen 
800.000 kroner som fortjent beta-
ling for å stille med arbeidsfolk 
og vakter, forteller Stenhaug.


Press fra publikum
Nå skal han gå runden med sine 
samarbeidspartnere, artistene og 
nøkkelpersonell fra de frivillige 
lag og organisasjoner som i alle 
år har stilt opp.


– Alle disse vil svært gjerne 
at vi skal fortsette. Men nå har 
kommunen politikere talt og jeg 
tolker signalet de gir som at de 
ikke er særlig interesserte i at 
Frostafestivalen skal fortsette, 
konkluderer Stenhaug.


I tillegg til at Frostafestiva-
len er skyldig 360.000 kroner til 
kreditorene, har presset fra pu-
blikum om å få refundert billet-
tene, vært tidvis stort med mange 
ufine ord på veien.


– Skal vi refundere alle bil-


lettene økes underskuddet med 
320.000 kroner. Men det er ingen 
lov som sier at vi er pliktige til å 
gjøre det. Og pengene er jo ikke 
der, slår Hallbjørn Stenhaug fast.


festivalen. Flertallet på tre stemte for 20.000 kroner.


DÅRLIG NYTT: Frostafestivalens Hall-
bjørn Stenhaug hadde håpet på mer 
støtte fra Frosta kommune enn det 
formannskapet ga i går.


■ VERDAL


53 barn og ungdommer, 
og bare 20 roller i Alice 
i Eventyrland? Ikke noe 
problem for Leirådal 
Spellag! 


Regissør Arnstein Langåsve 
har skrevet inn ytterligere 23 
roller i Alice i Eventyrland, 
slik at alle 53 skal få en talere-
plikk.


I tillegg har persongalleriet 
blitt utvidet slik at Dronnin-
gen, hertuginnen og Kokken 
har fått en stab. Med dette får 
langt flere av lagets medlem-
mer delta på scenen.


– Med 53 skuespillere i alde-
ren 6 til 18 år på scenen er dette 
kanskje den største produksjo-
nen av barn og ungdom som er 
gjort i Verdal, mener produk-
sjonsleder Kjersti Steinsli.


For å gi flest mulig av de litt 
eldre deltakerne mer scenetid 
deles flere av rollene. Det betyr 
at du kan forvente å se flere 
Alice rullere på scenen i løpet 
av skuespillet. 


Det samme gjelder Den Gale 
Hattemakeren, Storesøster, 
Skilpadda, og Kokka. Scene-
settingen er svært enkel, og 
forklaringen er den at de ten-
ker bruke prosjektør til å sette 
bakgrunnsbilder.


– Filurkattens store smil 
vil komme godt fram på denne 


måten. En liten overraskelse i 
bruk av bakteppet er også på 
lur for de fremmøtte, forteller 
Langåsve.


Spellaget er helt avhengig 
av foreldrene for å gjennom-
føre dette. Foreldrene stiller 
med kostymer, kulisse og sce-
nearbeid og mye mer. 


– Foreldrene er med på alt, 
utbryter Steinsli fornøyd.


– Alice i Eventyrland ble 
sist satt opp for 20 år siden. Da 
var både jeg og Arnstein med, 
kan Hjørdis Myrland fortelle. 
I årets oppsetning er hennes 
sønn, Tobias Myrland med, så 
skuespillergenene går i arv.


– Det går med mye tid til det-
te for oss foreldre, men det er 
bare artig, avslutter Myrland.


Med hele 11 forestillinger 
planlagt fra 28. januar er det 
travle dager for Leirådal Spel-
lag fremover.


– Vi setter opp et stykke 
annenhvert år, og vi håper at 
enda flere gjester forestillinge-
ne i år på denne storsatsingen, 
sier Langåsve.


Roller til alle
i Eventyrland


KJEDELIGE BØKER: Alice (Andrea Hallem Langåssve t.h.) syns Storesøster 
(Emilie Hallem t.v.) sine bøker uten bilder er kjedelige.


Kulturansvarlig i Trønder-Avisa er Gunn-Magni Galaaen. 
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. 1952-2012


OSLO: Coldplay ser ut til å ha 
en sterk posisjon i hjemlandet. 


Noel Gallaghers High Fly-
ing Birds-prosjekt, og Flo-
rence and The Machine måtte 
begge se seg slått av Chris 
Martin og hans kumpaner når 
det gjelder fjorårets platesalg 
i England. 


Ifølge The Official Charts 
Company var Coldplay-albu-
met «Mylo Xyloto» det mest-


selgende albumet i Storbri-
tannia. Det solgte i hele 908.000 
eksemplarer. 


Noel Gallaghers solopro-
sjekt-album «High Flying 
Birds» havner på andreplass 
på listen over mestselgende 
album, tett fulgt av Florence 
and The Machines-albumet 
«Ceremonials». 


Den mest solgte singelen 
var Coldplays «Paradise». 


Coldplay solgte
mest i England


■ FAKTA
Alice i Eventyrland
Hvem: Leirådal Spellag
Hvor: Hemtun forsamlingshus, 
Leirådal
Når: Premiere 28. januar, totalt 11 
forestillinger ut uke 7
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