
12 |  | kultur |   
Finnmark DagblaDMANDAG  1. SEPTEMBER 2014

Praktfullt om samhold og søsterskap i sorg og glede
For meg som selv har 
mistet ei mor, blir klumpen 
i halsen og sorgen i hjertet 
aktivert allerede fra første 
bilde på lerretet, første 
ord over høyttalerne og 
første dansesteg fra de to 
søstrene Anne Katrine 
(47) og Liv Hanne (48) 
Haugen, oppvokst i 
Haugen-gården i Hammer-
fest.
 Det har gått 11 år siden de viste 
forestillingen «Søstre». Om det 

å vokse opp, kampen om 
oppmerksomhet, krangler og 
sjalusi, men også om nødven-
digheten av å ha hverandre. 
Søsterkjærligheten.

11 år seinere skulle ei ny 
forestilling handle om det å bli 
voksen, om å danne egne 
familier, overgangsalder. Alt 
det der. Men så, i 2012 skjedde 
det søstrene aldri hadde trodd 
skulle skje på lenge. De mistet 
mor si i kreft. Den alltid spreke 
og vitale nummer sju i rekka av 
sine søsken, den umistelige 
mor si.

– Alt ble forandret. For oss 
ble det å miste mamma det 
største, det som fylte oss helt. 
Sorgen og savnet. Vi fulgte 
mamma tett hele veien, og ble 
stadig slått av hvor lite det 
snakkes om tegnene som 
opptrer når noen skal dø. Alt 
det praktiske og naturlige, sier 
Liv Hanne før forestillingen.

Hun har satt ord på opplevel-
sen: «Dødselen».

- Prosessen rundt døden har 
sine faste tegn, noe vi alle bør 
forberedes på. Vi forberedes på 
fødselen, vi går til og med på søstre: Liv Hanne (t.v.) og Anne Katrine Haugen.  Foto: Helle Østvik

kake: – Et besøkstall på 700 har vært over all forventning, sier en 
strålende fornøyd direktør Susanne Næss Nielsen (t.v.) som i går feiret med 
marsipankake i åpent residenshus. Til høyre: Kristin Ryg Helgebostad.  

gave: Lørdag ønsket Attitude Dance Crew Hurtigruta velkommen til byen 
med sin egenkoreograferte dans.  Foto: Zbigniew «Ziggi» wantucH / Dansearena 
norD

prisbelønt: Stellaris danseteaters Solveig Leinan Hermo 
ønsket lørdag velkommen til sin prisbelønte film «Skårungen». 

med: Søstrene Anne Katrine (t.v.) og Liv Hanne Haugen improviserte med 
gitar og strupesang til forestillingen på byens gratiskafé.  Foto: Helle Østvik

folk flest: Improvisert kafé-dans for folk flest fredag og lørdag. Med danserne 
Sigrid Vesaas og Anastasia Ivanova. Gitarist Hallgeir Pedersen (bak).  

fulltreffer: Den sterke grunnlovsjubileumsforestillingen Graceland slo pusten ut av sine tilskuere.  Foto: Helle Østvik

Denne helga har store og små i Hammerfest 
strømmet til kultursaler og hus, til gratiskafeer, 
kulturpuber og galleri, til kai, gamme og biblio-
tek for å feire Dansearena Nord.

Helle Østvik
ho@fd.no

Hammerfest: – At vi har hatt fulle hus omtrent på 
alt er den beste 10-årsgaven vi kunne fått, sier en rørt di-
rektør Susanne Næss Nielsen, innom gratiskafeen lørdag 
for en kaffe og en hils på fornøyde kafégjester. Fra fredag 
til søndag har dansen blitt feiret over hele byen, med 
musikalske gaver i et tettpakket program. Akkurat med 
tid og rom nok for å spasere mellom alle begivenhetene.- 
Målet var ei sosial og trivelig helg hvor folk skulle ha mu-
ligheten til å få med seg alt. Det ser det ut som om vi har 
klart, sier Næss Nielsen. 

10 års dansejubel feiret med gavedryss i fulle hus 

med sang: Klassisk og fint med opera til fra Scene Finnmark på Verk lørdag kveld. 
 Foto: Helle Østvik
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