
Autumn Leaves og Ola Fjellvi-

kås (bildet) entrer scenen ons-

dag kveld i konferansesalen. 

Fjellvikås er en av få mannlige 

jazzvokalister i Midt-Norge. Re-

pertoaret er hentet fra mainstream 

og be-bop, med islett av perler fra 

den svenske viseskatten. Gjesteartist 

er Adrian Løseth Waade på fiolin.

Gavekort på helikoptertur.

Transportoppdrag

Taxi-fl ygninger

Sightseeingturer

Lørdag 19.juli åpner middelaldermarkedet på tu-

net på Stiklestad. Dette arrangeres i år for niende 

gang, og antall deltakere øker for hvert år. Hand-

verkere fra hele landet tilbyr kvalitetsprodukter 

av mange slag. Her kan man kjøpe klær, sko, 

belter, vesker, smykker, korger og tiner, vokslys, 

honning, skofett, saueskinn, trearbeider, glass, 

keramikk, tresverd og mye god mat og drikke. På 

området kan man også følge med på aktiviteter 

som plantefarging, nålbinding, treskjæring, ve-

ving, smiing, spinning og lærarbeid. Daglig vil 

det være sangleker, bueskyting, sverdkamp og 

andre aktiviteter for barna, og husdyr er også å 

finne på markedet. Hver dag er det middealder-

musikk og gjøgling. Besøkende oppfordres om å 

ikle seg middelalderklær. 

MARKED 
PÅ TUNET

«Skråninga» er Carl Frode Tillers egen drama-

tisering av sin debutroman, og for denne boka 

har han fått flere priser og stipend. Den har også 

blitt kåret til en av vår tids beste bøker, og nam-

sosingens roman har en gang tidligere blitt spilt, 

da på Det Norske Teatret i 2001. Nå kommer 

stykket «hjem» til Trøndelag og Olsokdagene. 

29 år gamle Nils Mulvik fra Sunndal, er ry-

kende fersk utdannet skuespiller fra teaterutdan-

ninga ved Høyskolen i Nord-Trøndelag og spiller 

hovedpersonen «Han». Han har de siste årene 

vært engasjert ved Nord-Trøndelag Teater hvor 

han blant annet har spilt i «Berlinerpoplene» og 

«Den siste viking». I fjor startet Nord Trønde-

lag Teater «Sceneskifte på Stiklestad», da med 

det absurde verket «Stolane» av Ionescos, og 

neste sceneskifte byr altså på Tiller. Når «Skrå-

ninga» og Olsokuka er over, blir det etter hvert 

nypremiere 27. august i Namsos kulturhus, med 

påfølgende turne. «Skråninga» ble nominert til 

Heddaprisen for beste forestilling da den ble 

satt opp på Det Norske Teatret.

Nina Wester, også fra Namsos, har regien. Hun 

er nyutdannet regissør og dramaturg fra Dramatis-

ka Institutet i Stockholm, og har jobbet med både 

historiske spel og moderne teater. Og musikken, 

den er det også Carl Frode Tiller som står inne for, 

med musikk fra hans rockeband «Kong Lear». 

«SKRÅNINGA»
I SCENESKIFTE

Vandreteateret «Gårdimellom» har 

vært et populært tilbud på Stikle-

stad i mange år, og en utmerket 

måte for barn og unge å besøke 

folkemuseet på. 

Bli med tausa Dorthea rundt om 

i Verdal i året 1898, og slå av en 

prat med Bakar-Jens, hustrua Elise 

på Mo og husmannsfamilien med 

flere. 

Innenfor grinda får man straks 

et innblikk i hvordan hverdagslivet 

var for over 110 år siden. 

POPULÆRT
VANDRE-
TEATER

TILBAKE I TID: «Gårdimellom» samler hvert år mange deltagere. Her med Mildrid Ryan i spissen.
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Dirigenten: Paul Okken-
haugs musikk har mulig-
heter til å nå lengre, mener 
speldirigent Ole Kristian 
Ruud.

Marte Veimo
marte.veimo@t-a.no / Tlf. 98 25 21 75

Speldirigent Ole Kristian Ruud 
håper og tror Paul Okkenhaugs 
musikk bare blir enda mer spilt 
og kjent fremover.

– Okkenhaug er ikke blitt så 
kjent som jeg skulle ønsket, sier 
musikalsk ansvarlig for spelet, 
Ole Kristian Ruud. 

– Okkenhaug er de siste årene 
blitt spilt mer enn bare på Sti-
klestad, det er positivt. Men jeg 
skulle gjerne ha sett at Okken-
haug ble spilt mer og satt opp 
oftere. For det er lett anvende-
lig musikk, som både musikere 
og publikum tar imot med glede 
når de først blir kjent med den. 
At Okkenhaug ikke brukes mer, 
skyldes rett og slett at orkestrene 

har et stort repertoar å velge i, og 
at Okkenhaug ikke har den stør-
ste orkesterproduksjonen.

– Men når det er sagt, så er 
det er ikke mange komponister 
som blir spilt for så mange hvert 
eneste år. I Norge er det vel bare 
Grieg som kan måle seg med ham 
i så måte, mener Ruud.

Spent på Plagge

Dirigenten var blant initiativta-
kerne til å gi Wolfgang Plagge i 
oppdrag å lage to verk for orkes-
ter og solister basert på sanger 
av Paul Okkenhaug og musikk av 
Geirr Tveitt, hvorav det ene frem-
føres på Stiklestad 19. juli. Det 
andre fremføres i Olavshallen til 
høsten, med Trondheim Symfoni-
orkester, og er blant annet basert 
på tema fra spelmusikken.

– Jeg er spent på det Plagge 
skal gjøre ut av Okkenhaugs in-
spirasjon, sier Ruud. Det blir satt 
i et større perspektiv i et større 
orkester, og det har jeg tro på. Jeg 
håper det blir et stykke som vil 
spilles ofte, og at det vil dra med 

KOMPONIST MED 
STORT POTENSIAL

FREM I LYSET: – Jeg skulle gjerne ha sett at Okkenhaug ble spilt mer og satt opp oftere. For det er lett anvendelig musikk, som både musikere 

og publikum tar imot med glede, sier speldirigent Ole Kristian Ruud.

FJELLVIKÅS
KOMMER

seg mye av den andre musikken 
Okkenhaug har skrevet

Ingen nykomposisjon 

Men det er på friluftsscenen på 
Stiklestad at musikken først og 
fremst blir stående som en bauta 
over Paul Okkenhaug. Selv om 
spelet endrer uttrykk, mener 
komponisten at musikken i størst 
mulig grad må bli urørt.

– Hvert eneste år gjør vi et el-
ler annet grep, for å følge endrin-
ger i regi og manus. Noe er arran-
gert i tillegg ut fra Okkenhaugs 
tematikk eller rytmikk. Men om 
vi begynner å forandre på musik-
ken som vi gjør med manus, da 
snakker vi om å komponere, og 
det har jeg ikke lyst til. Musik-
ken har selvfølgelig utviklet seg 
med spelet, men det finnes en 
grense for hvor langt man kan 
strekke seg før man fjerner seg 
fra Okkenhaugs ånd. Det er mer 
spennende med de ulike kvalite-
tene i orkester og kor. Her er det 
heldigvis ingen grense, påpeker 
Ruud.

Jeg skulle 
gjerne ha 
sett at 
Okkenhaug 
ble spilt 
mer og satt 
opp oftere. 
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