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Praktfullt om samhold og søsterskap i sorg og glede
kurs. Hvorfor skal vi ikke 
forberedes på døden?

I forestillingen «Søstre 11 år 
etter» har søstrene blandet 
dokumentarfilm hvor de har 
intervjuet tantene og onkelen 
sin, med dans, performance og 
tekst.

Det hele er så mesterlig 
gjennomført at jeg ikke kan 
huske om jeg pustet under hele 
forestillingen. Jeg kan bare 
huske at noe grep hardt om 
hjertet, og holdt fast.

Midt i sorgen og fortvilelsen 
er også varmen og gleden, og 

det kompliserte i å være søstre 
midt i det hele. 

Arveoppgjør, ting som skal 
deles. Ting som symboler på 
følelser, på det som er igjen 
etter en mamma.

Søstrene som holder i hver 
sin livssnor, som går hver sine 
veier mens de på samme tid 
vikles inn i hverandre. Går i den 
samme sirkelen. Dras mot 
hverandre.

– Jeg er størst, jeg bestem-
mer, sier Anne Katrine, og 
dirigerer lillesøstera rundt på 
scenen. 

– Nei, jeg bestemmer, sier 
lillesøstera og kommanderer: 
Still deg foran folk å si noe pent 
om meg.

Dermed er de som barn igjen. 
I kamp om oppmerksomheten, 
stadig for å vinne gunst, før de 
nakne uten mor si søker 
sammen. For å trøste, for å 
være der som før. For hveran-
dre. 

Av Helle Østvik  

 i sorg og glede: Anne katrine i mammas røde 17. mai kåpe. i sorg og glede 
med søster liv Hanne Haugen.  Foto: Helle Østvik

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

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

Haydn: Nord-Norsk symfoniorkester med toner av Haydn på Jernteppet fredag 
kveld.  Foto: CHristel-Beate Jorilldatter

magisk: en magisk stille stemning i gammen mens Mikkel sara (t.h.) innfører i 
samisk kultur og tradisjoner – og litt i livet selv.  Foto: Helle Østvik

sikk sakk: På tur opp til salen og velkomstmiddag i Mikkel sin gamme, med 
direktør susanne Næss Nielsen (t.h.) i spissen.  Foto: Helle Østvik


