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Men så var det også der han
fikk mange nye venner. Det ble
et sted åmøtes og gjøre noe sam-
men. Han kom fra Nairobi i
Kenya til Trondheim i 2014, og
gikkpå Ila skole sommottakselev.
Så fikkhanhøre omFargespill.

–Var ikkekunstnerisk
– Jeg var ikke kunstnerisk i det
hele tatt,mennådanser jeg og er
sirkus-artist. Det har jeg lært
gjennom Fargespill, sier Alix
L'erarioro (24).
L’erarioro har vært med helt

siden starten i 2011. Hun er
fransk og italiensk – vokst opp i

–Egentlig trodde jegFargespill
var sånnkunst-opplegg,hvor
manmalte fargerog sånn. Jeg
kom for å tegne, jeg.Og så fikk
jeg sjokk, sierRusselKimana (16).
Han er en av de 85 scenekunst-
nerne som utgjør det tiende
Fargespill somskal foregå iOlavs-
hallen under Trondheim Kam-
mermusikkfestival på lørdag.
– Plutselig var det sånn at jeg

måtte danse og synge. Og jeg
slutta nesten, forteller han.

Paris,menkomtil Trondheimog
Rosenborg skole, som er en av
skolene Fargespill samarbeider
med. Selv gikk hun i en vanlig
klasse, men vennene hennes
gikk i enmottaksklasse for uten-
landske barn, og spurte henne
om hun ville bli med. Og der
startet det.
– Jeg varhelt nyogkjente ingen,

unntatt de jeg gikk i klasse med.
Fargespill skaper en følelse det er
vanskelig å forklare, sier hun.
– Jeg føler at vi er en familie,

spesielt når vi har gått gjennom
hele prosessen fram til fore-
stilling. At vi har gjort det sam-

men. Det er en veldig fin opp-
levelse, sierKimana.

–Vi bare fanthverandre
– Vi bare fant hverandre, fordi
det vi har til felles er at vi alle
kommer fra andre land, så alle
sammen er i samme situasjon.
Derfor kan vi relatere til hver-
andres opplevelser, forteller Alix
L'erarioro og ser mot åtte år
yngre Russel, som sitter rett ved
siden avhenne.
–Han er som lillebrorenmin.
– Hva er deres inntrykk av

Trondheimskulturliv?
– Det finnes mange forskjel-

lige tilbud i Trondheim, sier
L’earorio.
Begge to har gått på kultur-

skolen. Kimana lærte å spille
bass der i tre år. L'earorio gikkpå
sirkusutdanning.
– Sirkus for min del er en

blanding av teater og dans, som
uttrykkes på en annen måte. Jeg
lærte mest luftakrobatikk, som
jeg utøver på Fargespill.
Hun peker på noen oransje

«tissues» som hun skal henge
og slenge i under forestillingen.
På sirkus-utdanningen kanman
lære alt fra akrobatikk til
balanse, sjonglering og parkour.
Kimana synger og danser

under forestillingen – også solo.
–Nårman endelig får det til og

får fremført det foran mange
mennesker, oppnår man en
mestringsfølelse, sier han.
Men så er forestillingen over

og stjernenemå tilbake til skole-
benken og vanlige liv.
– Det er samme følelse som

når man har vært på sommer-
ferie ogmå tilbake til dagliglivet.

Bispehaugen,Rosenborg,
Ila,HusebyogKattem
De får begge fri fra både skole og
studier for å øve intenst. Nå har
deøvd i to år til denne forestillin-
gen, i ogmedat fjoråret ble avlyst
som følge av covid-19. Elever fra
Bispehaugen, Rosenborg, Ila,

–DetvargjennomFargespill jegbegynteåsnakkeog
kommuniserepånorsk, sierRusselKimana(16).Hanerå finne
påscenenunder forestillingen iOlavshallenunderTrondheim
Kammermusikkfestivalpå lørdag.

- Jeg følerat
vi er en familie

- Vi er så avhengige av
hverandre, sier Russel
Kimana og Alix L'earorio
- begge mangeårige
utøvere i Fargespill.
Foto: MORTEN ANTONSEN

»Trondheim

Fargespill

- Jeg føler at vi er en familie 
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Helseth er en norsk trompetist
av internasjonalt format og prof-
essor vedNorgesmusikkhøg-
skole. Somen futuristisk brud i
blinkendehvitt smeltet hun
sammenmed sitt instrument.

Lydlandskapetbrytes ikke av
pusten, det er somomhunog
blåseinstrumentet blir ett, og
valg av drakt forsterker det hele.
Sammenmed teamet i Domen
utnyttes det nye lysanlegget til
det fulle slik atBrudemarsj fra
Østerdalen løfter taket.

Publikumsitter imørke,mens
domkantorMagneDraagenpå
kirkeorgel ogHelseth skaper et
omfavnende rom. Tonene ren-
ner ut av trompetenmens orgel-
pipene omslutter oss i denne
sjeldent vakre duetten. Folke-
tonene kjennes somen lydlig
klem, og varaordførerMona
Berger understreker nettopp
verdien av slike analogemøter
mellommenneske ogmusiker i
sin engasjerte åpningstale.

Møtet ble trygt så vi kunne åpne
opp for en helt annen sjanger, og

dennekontrasten i programmer-
ing fungerte svært godt. Årets
festivalkomponist, Caroline
Shaw, krever nemlig et skjerpet
publikum. Eller kanskje er det
hun somskjerper oss?

Shaw fikkPulitzer-prisen som
denyngste noensinne for vokal-
verketPartita for 8 voices i 2013,
menhunhar også produsert
musikk for rap-artisteneKanye
West ogNas. På tross av at inn-
reiseinstruksjoner hindret kom-
ponisten i å delta fysisk var
Trondheimsolistene og Trond-
heimVokalensemble fantastisk
skjerpet til fingertupper og
tungespisser! Fremragende
fremføring fra både orkester og
vokalensemble.

Det første verket av Shaw vi
fikkhøre varEntr’acte fra 2011.
TrondheimSolistene ga oss et
portrett av oss selv i og etter
covid. Kanman, tør jeg? Ja jeg
tør, nei, jeg kan ikke, tør ikke –
vi jages fremog tilbakemellom
frykt og tiltak. Buene danser,
varsomt seigt og forsiktig
vevende, nølende over hver
streng. Shawhar skrevet et verk
som tidvis er så lavmælt atman
kanhøre publikumkremte i takt
med strengenes krimpling.Det
er somomman tidvis skal gi seg
i kast og nesten starter,men så
holder igjen. Igjen og igjen.

Entr’acteble skrevet etter at
ShawhaddehørtHaydnsOp. 77
Nr. 2, og jeg skulle så gjerne ha

hørt dette verket istedenfor
Mendelsohns strykesymfoni nr.
10 i h-moll. En åpningskonsert
kan gjerne ha litt bredde, og løfte
framnye verk sammenmedmer
kjentmateriale,men jeg stiller
meg spørrende til dette valget.
Kanskje hadde jeg sattmer pris
på åhøreMendelsohns symfoni
omdenhadde kommet før fes-
tivalkomponistens fenomenale
verk?Hvorfor velgerman å
presentere akkurat dissemu-
sikkstykkene i en konsert? I
sammensetning avulike kom-
ponister savner jeg ofte en tema-
tisk ellermusikalsk forbindelse
mellomvalgene somer gjort.

Programmet startetmed en
gjenkjennelig sjanger,men
ukjent brudemarsj, og fortsetter
med enmodig komponist som
fanget oss her vi sitter. Portret-
terte demedmaske og deuten.
De som tør og de somholder
igjen. Å leve livet eller bare
nærme seg det. En stadig
vekslingmellometmer klassisk
uttrykk og et eksperimentelt
gnagende et somoppløser seg
helt. Denne åpningskonserten
ga såmyemer enndet somkan
fangesmed et format på tretusen
tegn. Ikke bare brudemarsj og
varmendenordiske folketoner,
mendet PulitzervinnendeParti-
ta for 8 voicesmedTrondheim
Vokalensemble gir et sterkt
behov for å reise seg i stående
applaus. For enkraft, for en fest!
Anmeldt av
MARIAVEIE SANDVIK

Tine Thing Helseth imponerte vår anmelder i Nidarosdomen. Foto: KRISTIAN WANVIK/TRONDHEIM
KAMMERMUSIKKFESTIVAL

TrompetistTineThingHelsethgjorde
enspektakulærentrepååpningenav
Trondheimkammermusikkfestival
2021iNidarosdomen.

Smeltet
trompet

Musikk

Åpningskonsert
Trondheim
Kammer-
musikkfestival 5
Artister: Tine ThingHelseth,
trompet
MagneDraagen, kirkeorgel
TrondheimVokalensemble
TrondheimSolistene
Sted:Nidarosdomen

Huseby ogKattemermed i år.
Duoen snakker om inntrykket

deres av nordmenn og trøndere
da de komhit.
–De som jobbermed oss er vel-

dig utadvendte. Ellers er nord-
menn sånne som må kjenne deg
for å pratemeddeg, sier L’earorio.
–Mendet gjørman i Paris?
– I alle fall på bussen, så sier

man adjø og vinker til buss-
sjåføren uansett hvor langt bak i
bussen man er når man skal av.
Og så må man takke for mye.
Mens her i Trøndelag trenger
man hverken vinke eller takke.
Jeg brukte lang tid på å lære å si
«vær så snill», men så viste det
seg at ingen sa det her, sier
L’earorio, og ler.
Nå har hun nådd «alders-

grensapå scenen» for Fargespill,
men hun har tenkt å fortsette til
hun blir gammelmed andre ting
under forestillingen. Hun vil
fortsette som regissør og lærer –
hun er også assisterende nå. Og
målet er å leve av det.

–Avhengig avhverandre
– Jeg er avhengig av det. Vi er av-
hengige avhverandre, sier hun.
– Jeg kommer i alle fall til å

holde på til jeg er ferdig med vi-
deregående skole, sier Kimana.
Nå går han studiespesialisering
og han vet ikke omhan kommer
til å bruke ferdighetene fra

Fargespill videre. Han tenker
heller å bli dataingeniør.
– Fargespill er ikke noe du må

bruke senere i livet, men noe du
har fått inne i deg, forklarer L’ea-
rorio. – Du får bruk for det un-
derbevisst uansett. Hele gruppa
er like viktige, elever som lærere.
Vi lærer alle sammen av hver-
andre, sier hun.
Begge synes det har vært

lettere å jobbe med skole også
etter at de blemed i Fargespill.
– Det var her jeg begynte å

snakke og kommunisere på
norsk, sierKimana.
– Selv om vi ikke kan språket,

så synger vi jo det fortsatt,
forteller L’earorio.
I Fargespill er det blitt sunget

på språk som indisk, fransk, swa-
hili, italiensk, norsk, somali, ara-
bisk, polsk og russisk – til sam-
men over 50 språk. Og inkluder-
er elever fra femte klasse og
voksne opp til L’earorios alder.
– Selve forestillingen er bare

en unnskyldning for å få holde
på med prosessen sammen. Må-
let er at hver eneste skal kjenne
seg som en ressurs sombehøves,
avslutter L’earorio.
Fargespill er en del av Trond-

heim Kammermusikkfestival –
og har forestillinger klokken 15
og18 på lørdag iOlavshallen.
KARIKRISTENSEN
kari.kristensen@adresseavisen.no

I Fargespill er det blitt sunget på språk som indisk, fransk, swahili,
italiensk, norsk, somali, arabisk, polsk og russisk – til sammen over
50 språk. I år er det tiårsjubileum, som feires i Olavshallen lørdag.

Med entusiasme og energi går barn og unge fra hele verden på
scenen, med musikk og dans fra sine hjemland i møte med den
norske kulturarven.

«Buenedanser,
varsomtseigtog
forsiktigvevende,
nølendeoverhver
streng.»


