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Øyehaug
takksam etter
Festspela
(NPK): Rørande og inspirerande er karakteristikkane
festspeldiktar Gunnhild Øyehaug gir Dei nynorske festspela 2015.
Festspela gjekk nyleg av
stabelen i Ørsta og Volda, med
forfattar Gunnhild Øyehaug
som festspeldiktar. Festivalen
romma i år førti arrangement
med nærare 200 utøvarar. Og
Øyehaug har mange lovord å
kome med etter at det heile er
over.
- Eg var budd på at det
kom til å vere ei spesiell oppleving å vere festspeldiktar på
heimebane, men ikkje at det
kom til å gjere så sterkt inntrykk som det gjorde. Det har
vore interessante samtalar og
store musikalske opplevingar,
men mest kjem eg til å hugse
det deltakande og entusiastiske publikummet, det har
vore både rørande og inspirerande. Eg er glad og takksam
og full av hurra etter Festspela,
seier Øyehaug i ei pressemelding frå arrangørane. (©NPK)

Ny styreleiar
ved Høgskulen
i Sogn og
Fjordane
(NPK): Styret til Høgskulen i
Sogn og Fjordane har fått nye
medlemmer.
Trond Ueland frå Førde er
ny styreleiar.
Ueland er kommunalsjef i
Førde, og tek over styreleiarvervet etter Heidi Kathrin
Osland, fortel NRK.
Det er Kunnskapsdepartementet som har utnemnt dei
nye styremedlemmene, som
elles er Hans Johan Breidablik
frå Førde, Gerd Kvale frå
Søreidgrend
og
Anneli
Nesteng frå Sogndal. Dei nye
medlemmene er utnemnde for
perioden 1. august 2015 til 31.
juli 2019.

Minibankrush på
Gardermoen
(NPK-NTB): Minibankane på
Gardermoen har hatt stor
pågang av Hellas-turistar
denne helga, men det er ingen
problem med å få tak i nok
euro.
- Vi har vore førebudde på
dette, så vi går ikkje tom med
det første, seier kommunikasjonsrådgjevar Vidar Korsberg
Dalsbø i DNB til NTB.
Han fortel om kundar som
tek ut store bunkar med pengar, mange opp til maksgrensa
på 9.900 kroner per person.
Banken rår kundar til å ta ut
nok pengar til heile opphaldet.
- Det er såpass stor uvisse
i Hellas med stengde bankar
og avgrensingar på kortbruk.
Grekarane er usikre på om dei
får att pengar viss turistane
betalar med kort, så det er
ikkje sikkert dei vil godta det,
seier Dalsbø.
Dersom folk vil ta ut meir
enn 9.900 kroner, må dei ta
kontakt med banken sin for å
be om å få heva grensa.

Poesikonsert:

Eit mediterande og
overjordisk høgdepunkt
Anne Marit Jacobsen, pianist Helge Lien og songar
Ruth Wilhelmine framførte
Jon Fosse sine dikt på
Aasen-stemnet. Det vart eit
av dei store høgdepunkta
under Dei nynorske festspela 2015.
Skodespelar Anne Marit Jacobsen, pianist Helge Lien og songar
Ruth Wilhelmine Meyer avslutta
Dei nynorske festspela med ein
poesikonsert rundt dikta til Jon
Fosse frå diktsamlinga «Stein til
stein». Framsyninga hadde urpremiere under Oslo poesifestival i
2013, og har vore innom Nasjonalteateret og Jon Fosse-dagane.

Perfekt ramme
Ramma rundt framføringa var
heilt perfekt. Det var heilt stille på
Aasen-tunet, berre nokre fuglelydar og flydur var å høyre. Flyduren kom akkurat då Anne Marit
Jacobsen skulle lese om noko som
skulle lande. Det var så perfekt
tima at ho vart litt sett ut.
– Takk til Widerøe, smilte ho.

Felles tolking
Elles gjekk alt etter planen. Det
stod i programmet at dei tre hadde
jobba fram ei felles tolking av
dikta, og deretter gjort det same
med musikken, til dei stod att med
ein heilskap av meining, klang og
rytme, det sagde og det usagde.

* Publikum vart gripne av framføringa av poesikonserten «Stein til stein» av Jon Fosse. På scena
Anne Marit Jacobsen, Ruth Wilhelmine Meyer (song) og Helge Lien (piano).
som er det som er». Det eine gullkornet etter det andre fekk vi servert: «..står stille som berre ei øy
kan», «ein stad for å kvile i ei sky
som driv forbi», «hald fast på det
som finst, for det har også det som
har vore i seg».
Litt humor med tragisk undertone var der også: «Hender som
grip og grip, til slutt var det berre
haldinga att».

Det mørke

Meditasjon

Det starta med at Meyer laga
nokre lydar som kunne minne om
ein kvefs som surra. Ho veksla
mellom å ha ei lys og ei mørk
stemme. Så skapte ho ei vond
røyst som høvde til strofa «berre
den mørke viljen fans». Stemma
skurra, dirra og skalv.

Musikken, opplesinga og songen
var som meditasjon. Publikum let
att augo, gret litt og lo om kvarandre. Det var som å vere i ein
annan dimensjon for ei stund.
Etterpå var det mange som sa at
dette hadde vore høgdepunktet på
festspela. Songaren Ruth Wilhelmine Meyer har sagt det slik:
- Kvar gong eg les Jon Fosse
får eg små glimt av innsikt. Men
dei små glimta løftar oss opp på
eit høgare plan og let oss sjå livet i
ein litt annan farge. Det er som om
Fosse peikar ut det rare og store
for oss, så vi kan få auge på det
poetiske ved liva våre.

Gullkorn
Så dukka det opp litt lysare stemning med orda «Det finst ei redsle
som ikkje gjer oss redde». Lien
spelte og slo på strengene i pianoet, og etter kvart fekk vi høyre
ei vakker stemme, nesten overjordisk.
Jacobsen las: «eit hav og ein
himmel som ikkje finst til, men

* Skodespelar Anne Marit Jacobsen og songar Ruth Wilhelmine
Meyer i godt samspel under framføringa av poesikonserten
«Stein til stein».
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* Den kjende og svært dyktige skodespelaren Anne Marit Jacobsen.

* Ruth Wilhelmine Meyer hadde imponerande kontroll på
stemma si, og eit stor register.

