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Styreleder Roger In-
gebrigtsen i Nord-
norsk Opera og Sym-
foniorkester lover
mer opera i Tromsø.
Tekst: Bjørn H. Larssen
bjorn.h.larssen@nordlys.no

–Jeg forstår at operamiljøet i
Tromsø er utålmodig, men vi gir
allerede i år stort beløp til forestil-
lingen Carmen i Bodø og Tromsø,
og lover også neste år mer opera,
sier Roger Ingebrigtsen til Nord-
lys.

Operaforeningen har ventet i
over en måned på svar på et brev de
har sendt styrelederen.

–Svaret er på tur, sier Ingebrigt-
sen. Han ber om mer tålmodighet
fra operamiljøet i Tromsø, og sy-
nes ikke en det å sende brev er en
konstruktiv for å føre en debatt på.

Til det svarer Roald Karlsen i
Operaforeningen i Tromsø: Vi har
bedt om et møte med styret i
NOSO for å legge fram vårt syn,
men de ville ikke møte oss.

–NOSO betyr mer penger til
operamiljøet i landsdelen, mye mer
enn det Operaforeninga og Opera
Nord selv hadde klart å skaffe til
veie. Men man må skjønne at det
tar litt tid å få alle ting på plass i
den nye organisasjonen, sier Roger
Ingebrigtsen.

–Hvis ikke noe skjer snart, og vi
får en operatørke, er jeg redd for at
den store operainteressen i Tromsø
dør ut, sier Karlsen.

Han minner om at det er Tromsø
som er operabyen i Nord-Norge,
og at samarbeidet med Operafor-
eningen og Opera Nord og Den
Norske Opera, fungerte utmerket.

–Vi ser gjerne at NOSO også sø-
ker samarbeid med andre lokale
Operaer, for eksempel i Nordfjord
og Kristiansand, sier Roald Karl-
sen. Nå lever vi i vakuum.

–Alternativet til NOSO er et lite
operaselskap som står nesten uten
penger i Tromsø, sier Roger Inge-
brigtsen.

–I år setter vi opp en egen ver-
sjon av Carmen i Bodø og Tromsø
i samarbeid med lokale kor.

Roald Karlsen minner om at i av-
talen som ble inngått 19. juni i fjor
mellom Stiftelsen Opera Nord og
Nordnorsk Opera og Symfonior-
kester AS, heter det at hensikten
med å integrere operavirksomhe-
ten i NOSO er å etablere en slag-
kraftig kulturorganisasjon i Nord-
Norge som gjennom fleksibilitet
og mobilitet vil være i stand til å
sette opp store ballett- og opera-
forestillinger i hele Nord-Norge.

MASKEBALLET: Arier av Giuseppe Verdi på Kulturhuset denne helga.  Foto: Marius Fiskum

Det norske bandet Cortina, med
Paul Hansen –  også vokalist i
Vamp –  i spissen, har levert mu-
sikk til «Deadliest Catch».

Da Discovery Channels popu-
lære TV-serie om livet om bord
på krabbefiskebåter i Beringha-
vet hadde premiere på sin sjette
sesong i USA 16. april, var det
norske Cortinas låt «Lift Me Up»
som avsluttet første episode –
fulgt av et rekordstort publikum
på 4,6 millioner seere.

Ifølge Cortinas management
har en av TV-seriens produsen-
ter lagt sin elsk på det norske
bandet og sier at deres 2007-al-
bum «Been a Long Time» har en
veldig god stemning, og at man
vurderer å bruke flere låter ut-
over i serien.

«Deadliest Catch» sendes i
150 land, også i Norge under tit-
telen «Livsfarlig fangst». Sesong
nummer seks har norsk premi-
ere senere i år. I mars besøkte
en av hovedpersonene, Sig
Hansen, «Skavlan» og snakket
om sine norske aner. (NTB)

Norsk film-musikk

Det skal bli
mer opera


