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DET SKJER
Lurer du på hva som skjer i 
Tromsø i dag eller på en annen 
dato? Har du selv et arrange-
ment du vil dele med andre? 
Sjekk ut våre nettsider 
detskjeritromso.no

Sikkerheten til publikum 
ble testet av brannvesen 
og vaktselskap tirsdag 
formiddag.

Tirsdag formiddag tok Håloga-
land Teater konsekvensen av 
tidenes storsatsing «Sykle i snø-
storm». Teaterstykkets uten-
dørsscene, som er en gigantisk 
fiskemerde, måtte kontrolleres 
for publikums sikkerhet.   

– Vi må teste hvordan mer-
den tåler vekten av 210 men-
nesker. I dag er det heldigvis 
ikke noe særlig med bølger, 
som i går da danserne måtte 
utpå der for å ha prøver, hum-
rer teaterets markeds- og infor-
masjonsrådgiver Stein 
Sebastian Fredriksen.

Lokket med gratis lunsj
Teateret hadde for anlednin-
gen fylt opp hele Teaterkafeen 
med gratis pizza. Gratis lunsj 
var belønningen til nabolagets 
privatpersoner og bedrifter 
som stilte opp som prøvekani-
ner.

– Å «prøvegå» en fiskemerde 
er noe få av menneskene her 
har gjort tidligere, sier Fredrik-
sen, idet telleapparatene klik-
kes i høyt tempo ved 
fiskemerdmerdens to landgan-
ger. 

Tromsø Brann og redning 
hadde tre mann på plass, mens 
Trygg Vakt stilte også mann-
sterkt med fem mann på kaia 
ved Hålogaland Teater.

Overflatereddere 
Brannvesenet skal ha perso-
nell på plass under alle fore-
stillingen, dersom noen skulle 
være så uheldig å falle i havet.

– Vi stiller med overflate-
reddere, og dersom det mot 
formodning skulle være be-
hov for dykkere, er de aldri 
langt unna, sier vaktsjef Hans 
Petter Sørem.  

Av HMS-årsaker må det 
foreligge en evakueringsplan 
dersom noe skulle gå galt ute 
på fiskemerden under forestil-
lingene. Fiskemerden som ut-
gjør scene for både publikum 
og skuespillere skal tilbake i 

normalt bruk etter at siste 
forestilling er spilt.

Gå på vannet
Alle prøvekaninene kom seg 
velberget på land, uten dra-

matikk, tirsdag. Etter to mi-
nutter og åtte sekunder var 
samtlige mennesker evakuert 
tilbake på fast grunn.

– Selvfølgelig skal sikkerhe-
ten ivaretas, samtidig som vi 

skal gi folk en stor teateropp-
levelse. Jeg har alltid ønsket å 
kunne gå på vannet, ler tea-
tersjef Inger Buresund.

«Sykle i snøstorm» har pre-
miere på Hålogaland Teater 

15. september.
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Her evakueres Hålogaland  
Teaters nye utendørsscene

LANG, LANG REKKE: Sikkerheten for publikum ble tirsdag testet på fiskemerden som utgjør utendørsscenen i teaterstykket «Sykle i 
snøstorm». 

MARITIMT MILJØ: Scenen, der skuespillere og dansere skal opp-
holde seg, ligger midt i fiskemerden.

TEATERSJEF: Inger Buresund ønsker å tilby god sikkerhet og gode 
teateropplevelser.  


