
Både tidligere operasjef Bjørn Simensen (t.v.)
og Roald Karlsen i Operaforeninga i Tromsø,
elsker opera og vil arbeide for at ei nordnorsk
operaforestillingen vil blir satt opp. Men det
kan først skje om tidligst to til tre år. De er også
enige om at man må søke samarbeid med Den
Norske Opera og ballett igjen. 
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Tonene ble litt mer
samstemt mellom
Roald Karlsen fra
Tromsø Opera og
Rolf Rade og Bjørn
Simensen i Nord-
norsk Opera og
symfoniorkester 
etter et møte på
Nordlys i går.

Tekst: Bjørn H. Larssen
bhl@nordlys.no

Foto: Yngve Olsen Sæbbe
yngve.olsen.saebbe@nordlys.no

Helt fornøyd med møtet var ikke
Roald Karlsen selv om han fikk
bekreftet at scenene på Kulturhu-
set og orkestergraven var stor nok
til å sette opp en fullverdig opera.

– Jeg har sendt et brev til styret
i NOSO (Nordnorsk Opera-og
symfoniorkester) med kopi til
blant andre Kulturdepartementet
der vi i Operaforeningen i Trom-
sø slår fast at vi ikke kan aksep-
tere at personell og økonomiske
ressurser til operavirksomheten
blir disponert slik man gjør, sier
Karlsen til Nordlys.

Vil ha fullverdig opera
Både Rade og Simonsen på sin
side understreket av man skal job-
be for at det blir satt opp en full-
verdig nordnorsk opera i Trom-
sø.

 – Men det vil ta tid, minst to-
tre år før det kan realiseres, sier
de.

Rade minner om at det NOSO
var en realitet i fjor høst, eksister-
te det ingen planer ikke planer om
oppsett av opera i Tromsø.

– Men vi skal i høst ha verdens-
premiere på en opera her, Vesle-
frikk, sier han.

Han føyer til: Derimot har det
siden i høst blitt jobbet med å set-
te opp en versjon av Carmen
under Musikkfestuka i Bodø, og
den er den vi har tilbudt Tromsø.

Både Rade og Simensen med-
gir at det ikke er snakk om et full
operaforestilling, men begge ga-
ranterte en fullverdig opplevelse
når solistene Ingebjørg Kosmo og
Birgitte Christensen og koret
opptrer i vakre kostymer.

– Det er et kostbart oppsett, så
vi syntes det var riktig å tilby også
Tromsø denne forestillingen, sier
de – og medgir at det nok ikke er

riktig å kalle det en opera. Det er
en semiscenerisk versjon, og sli-
ke kommer det nok til å bli flere
av, sier de to.

– Den første nordnorske opera-
en kan komme i løpet av 2012,
mener de.

Skilles fra symfoniorkeste-
ret?
Men hvorvidt operaen i all fram-
tid skal være en del av Nordnorsk
symfoniorkester kommer til å bli
tatt opp med styret.

– Mitt råd er at man oppretter et
prosjektkor til hver operaforestil-
lingen, men en stamme i koret må
bestå av profesjonelle, sier Si-
mensen.

Roald Karlsen understreker at
operamiljøet i Tromsø, som er
meget stort, ønsker et fullt scene-
risk operaoppsett i Tromsø. Han
viser også til at Nordnorsk opera
har et budsjett på over åtte millio-
ner kroner, hvorav en million
kommer fra Opera Nord.

Godtar ikke pengebruken
–Vi har fått opplyst at bare 3,5
millioner av denne summen blir
brukt til opera i år. Resten er brukt
til orkestervirksomhet, sier han.
Det er styrets rett å disponere de
midler de rår over, men vi minner
om at den disponeringen som er
foretatt, ikke er i tråd verken med
avtaler som er gjort mellom ope-
raorganisasjonene og NOSO el-
ler forutsetningen ford e offentli-
ge bevilgningene som er gitt, sier
Karlsen, og ber styret se på denne
siden av driften.

Han konkluderer med at Opera-
foreningen i Tromsø ikke kan ak-
septere at personell og økonomis-
ke ressurser til operavirksomhe-
ten blir disponert slik man nå gjør.
Blant annet brukes stillingen som
var tiltenkt operaen i Tromsø til
noe annet.

SAMSTEMT: Direktør Rolf Rade, leder av kunstneriske råd, Bjørn Simensen og Roald Karlsen i Operaforeninga i Tromsø er       

■ Opprettelsen av Nordnorsk
Opera-og symfoniorkester
skjedde ikke uten sterke fød-
selssmerter i fjor høst.
■ Nå frykter operaentusias-
tene i Tromsø at operaen blir
slukt opp av orkesteret, og at
man må nøye seg med opera-
konserter i lang tid framover.
■ Det vil ta to til tre år å produ-
sere en full opera i Nord-Nor-
ge. I mellomtiden må man
nøye seg med mindre oppset-
ninger i Tromsø.

FAKTA

Kunstprosjektet «Uten
Rammer; nye rom» har fått
790 000 kr fra Norsk kultur-
råd. Det er første gangen
SKINN (samordning for
kunstformidling i nord-nor-
ge) får en så stor tildeling til
ett prosjekt fra Norsk Kul-
turråd. 

Kulturpenger
Læreren Håvard Tjora fra tv-serien «Blanke
ark» på TV Norge kommer til Tromsø torsdag.
Han skal møte potensielle lærerstudenter og
andre som er nysgjerrige på læreryrket.  Det
skjer på Rica Ishavshotell i Tromsø er en del av
en Norgesturne for å rekruttere flere lærer.
Det blir også muligheter til å møte lærere fra
skoler i området og representanter fra utdan-
ningsinstitusjonene i regionen. 

Vil rekruttere nye lærere
Roxy Music-sangeren Bryan Ferry
kommer nå med nytt, eget mate-
rial.

Den svenske avisa Dagens Ny-
heter skriver at Ferry gir ut et so-
loalbum i september i år.

På albumet er blant andre
sangerens gamle Roxy Music-kol-
lega Brian Eno med. Videre gjes-

ter Jonny Greenwood fra Radio-
head og Pink Floyd-gitaristen Da-
vid Gilmour.

Bryan Ferry sang låta «Shame-
less» på gruppa Groove Armadas
siste album, og det er forventet
at den samme sangen, men i en
ny tolkning, får en plass på hans
nye plate. (NTB)

Ny tt fra  Ferry

Synger (neste
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Tekst: Thomas Rud
thomas.rud@nordlys.no

Korpset sikter mot førstedivisjon
og økt rekruttering. 

Det er målene til Tromsø orkes-
terforenings Janitsjar korps. De er i
god gang med å bli bedre etter en
tredjeplass i NM i Janitsjar i Trond-
heim i helga.

– Vi har vært nede i tredjedivi-
sjon, men nå kjemper vi om opp-
rykk til førstedivisjon. Nå må vi
stabilisere oss i andredivisjon, sier
leder Ole Tennvassås

Framgang
Korpset har vist stor framgang i år
og Tennvassås mener prestasjone-
ne under NM var en sterk presta-
sjon.

– Med et poeng mer hadde vi
knepet andreplassen og klart å
rykke opp. Det er små marginer,
understreker han.

Konkurransen
Korpset fikk 96 av 100 mulige po-
eng i konkurransen. Alvøens mu-
sikkforening kom på første, mens
andreplassen gikk til Skedsmo Ja-
nitsjarorkester. 

– Det er 20 minutter spilletid per

korps og vi la opp til et krevende
program. To fagdommere gir po-
eng etter prestasjonene til korp-
sene. 

Rekruttering
For et korps i vekst som Tromsø Ja-
nitsjar er det viktig å få flere folk til
å komme inn i korpset. Det blir alli-
kevel ikke noe voldsomt genera-
sjonsskifte.

– Vi satser på å beholde en stam-
me i korpset som har vært med
lenge å vet hva det dreier seg om.

Han ønsker også nye medlem
velkommen. 

– Formålet vårt er å spre bud-
skapet om at vi både skal ha det
gøy, samtidig som vi setter et
høyt ambisjonsnivå, understre-
ker Tennvassås.

Korpset
Korpset består av rundt 50 aktive
musikanter i alderen 16–70 år. Ni-
vået på disse er høyt men hvis man
skal komme helt opp i Norgestop-
pen trengs trening. 

– Det musikalske nivået på janit-
sjarorkester og andre musikkfor-
eninger er meget høyt i Norge. Man
må bare henge med i utviklingen
hvis det skal bli førstedivisjon, sier
han. 

Janitsjarkorpset
misset opprykk

ØVINGSTIMER: Det legges ned mye hardt arbeid i korpset.  
Foto: Tom Benjaminsen

      litt mer samstemt etter møtet på Nordlys i går der man diskutere operamulighetene i nord.   Foto: Yngve Olsen Sæbbe

To norske filmer ble i helgen

priset i Frankrike og Sverige.

Sara Johnsens «Upperdog»

fikk juryens hovedpris på

den nordiske filmfestivalen i

Rouen, som ble avsluttet

søndag. Samme helg mottok

ungdomsfilmen «Vegas» av

Gunnar Vikene Svenska kyr-

kans ungdomsfilmpris.

Norsk prisdryss
Programmedarbeider Linda Eide ved
NRK Hordaland fikk lørdag Målprisen til
Hordaland Mållag for 2010. Eide fikk pri-
sen fordi hun i mange år har vært – og er
– en framifra, fargerik og humørska-
pende bruker av dialekt og nynorsk i ra-
dio, fjernsyn og andre media. Prisen er et
maleri, «Jenter på trapp i Havråtunet».

Målpris til Linda Eide TIPS OSS!

Eller ring oss hele døgnet:

776 10 500

2097Send SMS/

MMS til
Skriv: Nordlys <din melding>

Månedens tips får 2000 kroner!

Studentbedriften FunMed SB er
tatt ut til å representere Troms i
NM for studentbedrifter. De fire
som står bak denne er Trond Ve-
gard Sørensen, Jo Kornelius Løv-
dal Davidsen, Svein Roger Fager-
li og Njål Vidarr Njålsson ved Pro-
sess og gassteknikk på Univer-
sitetet i Tromsø.

Studentbedrift

en) i kor


