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Pianotalent i jazzklubben
EYOLF DALE (bildet) er en av de
nye pianotalentene innen norsk
jazz. I dag spiller han solo i Tromsø.
Dale, som i kveld inntar Lillesce-

nen i Kulturhuset, har gjort seg be-
merka på den norske jazzscenen de
siste årene, blant anna i duoen Al-
batrosh som i 2008 ble kåret til
«Årets unge jazzmusikere», og i

2009 kåret til «Best Band» i Euro-
pean Jazz Competition. De mottok
også Molde Jazzfestivals «JazZti-
pendiat» i 2012, og gjennomførte
bestillingsverk til festivalen med
Trondheim Jazzorkester under
Moldejazz i sommer.
Eyolf Dale slapp i forrige uke, på

plateselskapet Curling Legs, si

andre plate i eget navn – med flun-
kende ny selvskrevet musikk for
solo piano samt diverse perku-
sjonsinstrumenter. Med Inspira-
sjon fra all tenkelig musikk, skaper
Dale et svært personlig uttrykk i
sine komposisjoner og improvisa-
sjoner.
– Da jeg for første gang hørte

Eyolf Dale live i februar 2012 ble
jeg meget imponert. Endelig kom-
mer han tilbake til Nord-Norge og
vi gleder oss enormt mye til å høre
hans nye soloprosjekt, sier Ulla-
Stina Wiland, daglig leder i Nord-
norsk Jazzsenter som organiserer
en nordnorsk turné med ham.

helge.matland@itromso.no

KNEKKEBRØD: Anne Katrine Haugen tygger knekkebrød i
stillhet.

GRØNNSAKER: Liv Hanne Haugen har spist for mye grønn-
saker.

Surt og andre
opplevelser

SURT: Silje Solheim Johnsen danser smaken surt i forestillingen «Tygg!». Alle foto: Helge Matland

HELGE MATLAND
helge@itromso.no • 909 53 330

Å tygge er en sanselig opplevelse
som foregår i et høyst intimt og
privat rom; munnen. Og ikke ten-
ker vi så mye på dette med tygging
heller. Ikke før noen gjør oss opp-
merksom på det og bevisstgjør oss
på hvordan vi tygger; om vi er av
de storeterne som glefser i oss
maten – eller om vi tygger hver
munnfull mer enn 40 ganger, og
statistisk spiser mindre enn vi el-
lers ville gjort.

Dans og ernæring
Tygger vi maten godt, så blir vi
også mer oppmerksomme på
hvordan maten smaker. Hvordan
innslagene av surt, søtt, salt og bit-
tert pluss den femte smaken,
umami, er til stede i det vi fortærer,
er også noe «Tygg!» får sitt publi-

kum til å kjenne etter. Forestil-
linga «Tygg!» er produsert av Hau-
gen Produksjoner, med danserne
Liv Hanne og Anne Katrine Hau-
gen og Silje Solheim Johnsen,
samt ernæringsfysiologen og for-
fatteren Vibeke Thorp på scenen.
Om vi nå kan kalle det scene, der
de beveger seg mellom sitt publi-
kum, eller kanskje heller gjester.
Det danses, serveres mat og

smaksprøver. Gjestene blir invitert
med på spørrelek om metaforer
om mat og smaker. Det vises vide-
oer og danses mer.

Smakfull dans
Og det serveres, tygges, slurpes,
smattes og smakes i kafeen Smør-
kringla på Smørtorget (i Austad-
bygget).

«Tygg!» trekker vår oppmerksom-
het til maten og hvordan vi spiser
den. Forestillinga tar dette på alvor,
og i alle fall jeg gikk hjem med ny
kunnskap om mat, smak og for-
døyelse. Men det er likevel først og
fremst all humoren i forestillinga,
og måten det seriøse kombineres
med det morsomme, som gjør
«Tygg!» til en så velsmakende opp-
levelse. Og «Tygg!» var heller ikke
mer lettfordøyd enn at den nok
kommer til å sitte i ei stund.
Haugen Produksjoner presente-

rer forestillinger hver dag, til og
med søndag. Det er dermed flere
muligheter til å få i seg litt sikrings-
kost ved inngangen til mørketida.
God appetitt!

ANMELDER:

Hvordan kan man danse surt? Svaret på
dette og mange andre spørsmål rundt
smak og ernæring ga forestillinga «Tygg!»
– med et stort smil.

FORESTILLING
«Tygg!»
� Idé og konsept: Liv 
Hanne Haugen
� Medvirkende: Vibeke Thorp;
ernæringsfysiolog/forfatter,
Silje Solheim Johnsen, Anne
Katrine Haugen, Liv Hanne
Haugen; dansekunstnere
� Smørkringla Kafé
� Spilles: Til og med søndag


