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Han har gitt regi til stjerner som 
George Clooney, Julia Roberts, 
Michael Douglas og Brad Pitt. 
Men nå velger Steven 
Soderbergh (bildet) en 
skuespiller av et helt an-
net kaliber til hovedrol-
len i sin nye film. Han 
har hyret Sasha Grey 
– en 20 år gammel por-
nostjerne, melder film-
bransjebladet Variety. 
Soderbergh ble Oscar-belønnet 
i klassen beste regi i 2001 for fil-
men «Traffic», og han har også 

regissert stjernespekkede pro-
duksjoner som «Ocean’s»-filme-
ne og «Erin Brockovich». Men i 

kommende «The Girlfri-
end Experience», en lav-
budsjettsfilm om en luk-
susprostituert, kommer 
vi altså til å finne en for 
mange ukjent person i 
hovedrollen, ifølge bla-
det. Sasha Grey oppgir 
at hun startet pornokar-

rieren som 18-åring og hun skal 
ha medvirket i over 130 pornofil-
mer. (NTB)

Hyrer inn pornostjerne

■ LEVANGER

Komponist og organist Paul 
Okkenhaug skal markeres 
med full styrke denne uka. 
En 100-åring verdig.

Gunn Magni Galaaen
gmg@t-a.no / Tlf. 93 45 64 98

Det braker løs torsdag, og fire 
hele dager er viet odelssønnen på 
Okkenhaug. Å skape – å formidle 
– å oppleve: Tre ord som hører 
sammen og som sier noe om det 
å være menneske, det å ta i bruk 
seg selv, og som oppsummerer 
Okkenhaug-dagene 2008.

Gedigen feiring

I år er det 100 år siden komponis-
ten Paul Okkenhaugs ble født. 

– Visst skal vi feire Paul Ok-
kenhaug og musikken hans, men 
først og fremst vil vi feire det å 
skape, poengterer Martin Stav-
rum fra arrangement-komiteen. 

Først ute er bestillingsverket 
av Wolfgang Plagge. En del av det-
te verket ble fremført på Stikle-
stad i sommer og vil bli fremført i 
Olavshallen torsdag i Trondheim, 
og åpner Paul Okkenhaugdagene 
under navnet «Norsk urkraft».

– Bestillingsverket har grunn-
lag i tematikk fra Okkenhaugs 
komposisjoner, spesielt Olavsmu-
sikken og sangene. Med Plagge 
som sentral på begge disse are-
naene regner vi med at mulig-
heten for å kunne oppleve sam-
menhenger mellom prosess og 
resultat også kan bli sterkere, sier 
Stavrum. Programmet vil inne-
holde bestillingsverk av Wolfgang 
Plagge, basert på temaer fra blant 
annet Spelmusikken. I tillegg blir 
det orkesterverk av Paul Okken-
haug og Geirr Tveitt i tillegg. 
Medvirkende er Håvard Gimse, 
klaver og Trondheim Symfonior-
kester med dirigent Ole Kristian 
Ruud. 

Tørkhuset

Fellesskapet som Tørkhuset står 
for er en god fellesnevner også 
for jubileumsåret 2008. Datter 
Eli Lunnan og sønnen Fredrik 
Okkenhaug vil ved hjelp av Leiv 
Ramfjord og Arve Flatås formidle 
musikk- og fortellertradisjonen 
ut fra gamle lydbånd. 

– Selv kjøpte Okkenhaug en 
Tandberg båndopptaker i 1952. 
Han ville gå til kildene, han ville 
dokumentere det han selv trengte 
til det han skulle skape, sier Stav-
rum.

Der vil vi få høre opptak der 
han selv spiller, og forteller.

– Disse lydbåndopptakene er 
unike, og vil bli spilt i tørkhuset 
lørdag formiddag. Men her må 
folk melde seg på, oppfordrer 
Stavrum, som lover en spesiell 
opplevelse. 

– Vi har folketonene som han 
hørte dem, vi har historiefortel-
lerne som med bred pensel be-
skriver huldra, tusser og troll, 
noe det var viktig for Okkenhaug 
å få dokumentert. På den måten 
formidlet han selv hva andre bi-
dro med, og han ga opplevelsen 
videre til ettertida.

Fredag og lørdag blir det mu-
sikalsk verksted med komponist 

Wolfgang Plagge på Frol opp-
vekstsenter. 

Kantate til Levanger by 

– Det handler om å skape, og elev-
er på mellomtrinnet i grunnsko-
len vil vise resultater fra musikk-
verkstedet, sier Stavrum. 

Fredag blir det konsert i Le-
vanger kirke med «Eg veit ei lita 
gjente». 

Der deltar sopran Mari Eriks-
moen, mezzosopran Marianne 
E. Andersen, Øystein Sonstad 
på cello og Sveinung Bjelland på 
klaver. 

Lørdag kveld blir det nok en 
anledning til å høre Okkenhaugs 
toner i Levanger kirke, med «jeg 

tror på rytmen, melodien og in-
spirasjonen.» Der deltar Hilde 
Mathisen Gimse, Håvard Gimse, 
Øyvind Gimse og Kåre Nords-
toga. 

– Det tror jeg blir en stem-
ningsfull opplevelse, frister Stav-
rum.

Det hele avsluttet søndag med 
framføringen av «Kantate til Le-
vanger by», et verk som ble frem-
ført til byjubileet i 1936. Femten 
år er gått siden sist publikum 
kunne oppleve verket. Litt ek-
stra stas blir det i år med Trond-
heim Symfoniorkester, dirigent 
Ole Kristian Ruud, Levanger og 
Trondheim kammerkor invol-
vert.

Urkraft med Okkenhaug

OKKENHAUGDAGENE: Fredrik Okkenhaug (t.v.), sønn av jubilanten Paul Okkenhaug, har sammen med Martin Stavrum i arbeidsgruppa vært sentral i planleg-

gingen av feiringen.

JUBILANT: Feiring i fire dager markerer 

at det er 100 år siden komponisten og 

organisten Paul Okkenhaug ble født.
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