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Nå skal den faktisk 
fylles med mennesker.

210 publikumsklare mennesker 
skal plasseres rundt denne fis-
kemerden og i midten skal det 
bygges scene.

Hålogaland Teater i Tromsø 
ønsker å formidle tematikken 
rundt klima, ressurser og ret-
tigheter.

– 15. september er det premi-
ere på forestillingen «Sykle i 
snøstorm» her på Hålogaland 
Teater. Hele lokalet vårt skal 
brukes og finalen avsluttes på 
fiskemerden ute på havet. Det 
sier Birgitte Warvik Rørtveit, 
plansjef for Hålogaland Teater 
og prosjektleder for forestillin-
gen.

Rørtveit forteller at både pu-
blikum, skuespillere og danse-
re skal ut på havet og oppå den-
ne fiskemerden. 

Fiskemerden som skal bru-
kes i denne forestillingen, er 
40 meter i diameter og 130 me-
ter rundt.

Setter søkelys på klima, 
ressurser og miljø
– Jeg håper folk skjønner hvor 
stort dette er. Det er mange 
som har sett en fiskemerd, men 

jeg tror de aller færreste har 
vært oppå en, sier hun.

Anledningen for denne fore-
stillingen er UiT sitt 50-årsjubi-
leum. Gjennom denne forestil-
lingen ønsker de å gi nye per-
spektiver og kunnskap rundt 
temaene klima, ressurser og 
rettigheter. 

– Dette er tre store temaer 
som er spesielt viktig for frem-
tiden i nord. Derfor er det fan-
tastisk at vi faktisk kommer 
oss ut på havet, sier Rørtveit.

Hun forteller at det er sceno-
graf Yngvar Julin og teatersjef 
Inger Buresund som har jobbet 
frem ideen om å bruke en fiske-
merd i forestillingen.

– Den kommer til å ligge her 
frem til slutten av oktober før 
den skal videre til Salangen og 
Salaks AS som eier fiskemer-
den, sier Rørtveit.

Syklende i snøstorm
«Forestillingen sykle i snø-
storm» er basert på historien 
om Peter F. Hjort som fikk det 
nærmest umulige oppdraget 
med å etablere et universitet i 
Nord-Norge, fordi han ble ob-
servert syklende i en snø-
storm. Forestillingen er en på-
minnelse om nødvendigheten 
av å skifte perspektiv og verdi-
en av å ta ansvar sammen.

– Vi gleder oss veldig og tror 
dette blir en helt spesiell opple-
velse, sier Rørtveit.

FISKEMERD: I dag ankom fiskemerden fra Eidkjosen med båt 
til kaia ved Hålogaland Teater i Tromsø. Fiskemerden er 40 meter i 
diameter og 130 meter i omkrets. 210 mennesker skal plasseres oppå 
og rundt denne.   Foto: Maiken aManda Brennås

SYKLE I SNØSTORM: Birgitte Warvik   Rørtveit, plansjef for Hålogaland Teater 
og prosjektleder for forestillingen «sykle i    snøstorm» forteller at de ønsker å rette 
oppmerksomhet mot tema som klima, ressurser    og rettigheter.  Foto: Maiken aManda Brennås

Fiskemerd blir  
til teaterscene

UT PÅ HAVET: Hålogaland skal ta med seg 210 publikumsklare men-
nesker, skuespillere og dansere ut på havet, og oppå denne fiskemerden.

Maiken aManda 
brennås
maiken.amanda.
brennaas@nordlys.no

Journalist
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Hvem: Hanne Hukkelberg
Hva: Tromsø Jazzfestival
Hvor: Kulturhuset, Verkstedet

Det var en ren fryd og glede å få 
lov å omsluttes av Hanne Huk-
kelbergs lydunivers på Jazzfes-
tivalen i går. Elektroniske pop-
jazz bastarder blir ikke vakrere 
enn dette.

Å sjangerfeste Hanne Hukkel-
berg er som å fange en intakt så-
peboble – det meste av sam-
menligninger holder ikke lenge. 

Hukkelberg er en innovativ, 
grensesprengende artist som 
har utviklet seg forbi den rent 
abstrakte leken med elektronis-
ke sampler og jazz og nå drister 
seg inn på renere melodilinjer 
og mer pop-vennlig stil.

Lite staffasje
Hukkelberg har laget sin hittil 
beste plate i fjor med Trust, med 
låter som både kan spilles i dan-
seklubber og på jazzfestivaler. 
Mange av disse låtene fikk vi 
høre på Verkstedet, og godt er 
det. Hun kunne for min del spilt 
hele platen fra start til slutt.

Staffasje er det lite av på kon-
serten, lite affektering fra sce-

SYKLE I SNØSTORM: Birgitte Warvik   Rørtveit, plansjef for Hålogaland Teater 
og prosjektleder for forestillingen «sykle i    snøstorm» forteller at de ønsker å rette 
oppmerksomhet mot tema som klima, ressurser    og rettigheter.  Foto: Maiken aManda Brennås
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nen og ingen heftig sceneopp-
treden å snakke om. Men det er 
det absolutt ikke noe behov for. 

Hukkelberg og bandet, med 
blant annet en formidabel trom-
meslager om bord, produserer 
en så frodig, organisk og sam-
spilt konsert at man har nok med 
å bare følge med på de finurlige 
lydlagene de skaper.'

Europium Heights er et av lå-
tene som treffer hardt, med både 
intens vokalprestasjon, stram 
komposisjon og ikke minst for-
underlige sampler som holder 
deg på tå hev. Dette fungerer 
bedre live enn på plate, noe som 
jeg aldri hadde forventet meg.

Hukkelbergs stemme er både 
som en stram ståltråd og som et 
mykt skjerf, alt ettersom hvor-
dan det presenteres gjennom 

diverse synthfiltre og sampla 
harmonier. 

Uomtvistelig dansbar beat
Det er ikke tvil i mitt hjerte at 
Hanne Hukkelberg kunne ha la-
get rene klubblåter og tjent gro-
ve penger på det. 
 Eneste minus for meg er kan-
skje at settet ble forutsigbart og 
blokkete. 
 Det eldre mer jazzete materi-
alet spilles for seg, det nyere for 
seg. Hukkelberg kunne gjerne 
vært litt mer dristig regissør her, 
og drevet en strammere fortel-
ling frem.

Litt flisespikkeri fra min side, 
men såpass høy kvalitet på låter og 
utøvere setter også lista høyt for 
anmeldere. Og deilig er det.

Anmeldt av: Maja Sojtaric

5«Ren fryd og glede»
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Tromsø Jazzfestival
wENcHE myHRE
12. AugusT 19:00
hovEdscEnEn 500,-/450,-/400,-

Kirsten Sand Sommerskole
pOLaRdaNS
14. AugusT 17:00, 19:30
hovEdscEnEn 200,-/75,-

putti plutti pott
aUdiTiON
19. AugusT 16:00
hovEdscEnEn

dagSøRåS
1. sEpTEmBER kl. 19.30
hovEdscEnEn 255,-/280,-/325,-

dEN LiLLE mULdVaRpEN
2. sEpTEmBER 15:00 Få biLLETTER
hovEdscEnEn 225.-

NOSO Kammerorkester
RicHaRd TOgNETTi
13. sEpTEmBER 18:30
hovEdscEnEn 275,-/245,-/100,-

KOLLapS i KULiSSENE
14. sEpTEmBER 19:00
15. sEpTEmBER 18:00
hovEdscEnEn 490,-/400,-

påTRyNE SHOw
19. 20. 21. 22. 26. 27. 28. 29.
sEpTEmBER 2018 kl 19.30
hovEdscEnEn 490,-
Få biLLETTER

aVLyST

Aldersgrense 20 år • Åpent fra kl. 17.00
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HOVEDSCENEN:

Neon Apartment
JadudahThe Late Great

Ca. Doffen Hollow Hearts
SCENE 2:

Billettsalg: tikkio.com https://tikkio.com/tickets/4197-gatefesten-2018


