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SCENEINSTRUKTØREN INDRE HELGELAND
EN OPPSUMMERING AV PROSJEKTER GJENNOMFØRT FRA
JANUAR TIL MIDTEN AV JUNI

VÅR – 2009
VEFSN
Vefsn-ensemblet
”Saturn Rings”
Jan-Erik Lund var produsent og Vefsn-ensemblet spilte i dette prosjektet der jeg var inne som
regissør. Hazel Eilertsen og Michael Rønneberg var solister. Denne kammeroperaen var
skrevet av Michael Hall med musikk av Sigmund Lillebjerka. Musikalsk leder var Sveinung
Lillebjerke.
Urfremføringen av ”Saturn Rings” skjedde under samtidsmusikkfestivalen ”Lytt på Nytt” i
Mosjøen. Stykket er i ettertid også blitt tildelt støtte fra Fylket for å turnere.
Mosjøen Ungdomsteater
Den Unge Scene
”Jeg vet hvorfor” av Haddy N`ije
I dette prosjektet var jeg både regissør og produsent. Stykket ble satt opp i Mosjøen to ganger
– en gang på Topic Ungdomsklubb og en gang for allmennheten på Ungdomslokalet, før det
bar til Stamsund på ungdomsteaterfestival.
Halsøy Sangkor
”Trygve Hoff”
Jeg begynte med instruksjon og planlegging av forestillingen ”Trygve Hoff” høsten-2008. I
tillegg til regi på forestillingen hadde jeg scenografien og gjorde en god del formidlingarbeid.

Dolstad Kirke
Samtalegudstjenesten
Samtalegudstjenesten i Dolstad kirke i år var lagt opp med små spill fra bibelen. Jeg var inne
som konsulent og regissør. Dette ble en samtalegudstjeneste utenom det vanlige til stor glede
for publikum.
Hazel Eilertsen og Eline Sundal
”Gullegget” – Samtidsmusikk
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Hazel Eilertsen og Eline Sundal med hensikt om å
turnere den kulturelle skolesekken. Jeg har vært inne som konsulent og regissør. Vi skal jobbe
videre med dette prosjektet i slutten av Juni – 2009, der jeg er innleid som regissør.

VEFSN FOLKEHØGSKOLE ”Toppen”
Vefsn Teaterlag
Vefsn Teaterlag var i utgangspunktet en gruppe individer som gjennom Vefsn Folkehøgskole
ble invitert på skrivekurs med mål om å sette opp en revy. Da dette ikke ble noe av, ble jeg
spurt om jeg kunne etablere en ny gruppe. Gruppen ble døpt Vefsn Teaterlag i høst. Siden den
gang er det blitt satt opp en juleforestilling, gruppen har stilt opp på forskjellige arrangement
(blant annet ved Toppens pensjonistfest og fredningen av parken i Mosjøen). Jeg har jobbet en
god del med samkjøringen av gruppen i vinter. Jeg kom med forslag om å sette opp en
”eventyrvandring” langs Mostjønna i Mosjøen, noe vi nå jobber mot. Vi har jobbet med
idémyldring og research, noe som har dannet grunnlag for manuset.
Premieren for ”Kjærlighetsstien – et eventyr langs Mostjønna” skal skje helga 12. og 13.
september - 2009 i forbindelse med Kulturminnedagen, der tema i år er ”Vatn”.

