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VEFSN KOMMUNE
Mosjøen Ungdomsteater
Den Unge Scene – ”Super” av Knut Nærum
Kulturhuset (Kul Stor) i Mosjøen, Premiere 23. februar
Regional festival på Figurteateret i Stamsund 25. – 27. februar
I forbindelse med Den Unge Scene, satte Mosjøen Ungdomsteater opp forestillingen
”Super” av Knut Nærum. Øvingene begynte høsten – 2010. Aleksander Puntervold skrev
musikken som fungerte som en lydkulisse gjennom hele stykket. Gruppen fikk hjelp fra
tidligere sceneinstruktør i Nordland fylkeskommune, Mari Moe Kryzinska til de fysiske
utfordringene i stykket. Dette var et morsomt og friskt stykke å jobbe med. Gruppen
utviklet seg mye, hadde et godt samspill og fungerte veldig godt sammen. Jeg var
regissør i prosjektet.
Deltakere: 13 ungdommer
Publikum: 50 + publikum i stamsund

Vefsn Kulturskole
”Heming Unge”
Mosjøen Kulturhus, Urpremiere 9. desember – 2011.
Forestillinger 9. og 10. desember.
”Heming Unge” – en rock-opera
Dette prosjektet skulle opprinnelig ha premiere i mai – 2011, men ble forskyvet fremover
i tid fordi elevene ved musikklinjen vdg, hvis deltakelse er bærende i stykket, ikke kunne
forplikte seg til premiere i mai grunnet eksamener. Etter forskjellige vurderinger ble det
bestemt at premiere skulle utsettes til desember – 2011.
Mye arbeid er lagt til grunne så langt. Manus og musikken er ferdigskrevet, rollene
fastsatt etter auditionrunder og det er lagt en fremdriftsplan for høsten. Der var en
intensiv øvingsperiode i mai der regi, kor og sang og orkester øvde hver for seg. Jeg er
regissør og konsulent i dette prosjektet.
Deltakere: ca 40

Vefsn Teaterlag
”Det spøker i Sjøgato!”

Premiere i Vikbrygga i Sjøgata, 9. juli.
Forestillinger 9., 10. og 11. juli.

Som i fjor har Vefsn teaterlag inngått et samarbeid med årets Galleria Kunstfestival. I år
har teaterlaget flyttet innendørs i en gammel (nesten) falleferdig brygge i Sjøgata midt i
smørøyet der festivalen finner sted. Stykket er en farse av Lars Voss Sørum. Etter
tillatelse fra han, har laget fått lov til å omdøpe det ”Det spøker i Sjøgato!” for
anledningen.
Deltakere: 16
Publikum: forestillingen har på dette tidspunkt ikke hatt premiere enda.

Mosjøen Byspill a/l
”Til Verket”
Mosjøen Kulturhus, Premiere 19. oktober – 2011.
Forestillinger 19., 20. og 21. oktober.
I forbindelse med Mosjøen byspills nye oppsetning av ”Til Verket” har jeg vært involvert
som kunstnerisk konsulent.
Deltakere: ca 45 deltakere totalt med musikere, scenearbeidere og andre involverte.

