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Pulitzerpris-vinner nektes
innreise til Norge
Viser forskjellsbehandling mellom kultur og sport, mener Sigmund Tvete Vik.

KJERSTI FIKSE
  924 60 177

 Publisert: 10.09.2021 18:37
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Caroline Shaw skulle være årets festivalkomponist, men får ikke anledning til å delta på festivalen på grunn av strenge innreiseregler for reisende fra
USA.   FOTO: KAIT MORENO
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foten satt ned for den

internasjonalt anerkjente

komponisten Caroline Shaw.

Årsaken er at den

fullvaksinerte komponisten

kommer fra USA, mens Norge

kun anerkjenner EU sitt

vaksinesertifikat. Dermed mister årets Kammerfestival sitt ypperste

trekkplaster.

- Å få hit Caroline Shaw ville vært som å få besøk av Beethoven eller

Mozart i deres samtid. Det ville vært en fantastisk opplevelse, så det er

utrolig synd at det ikke er mulig å gjennomføre, sier festivalsjef Sigmund

Tvete Vik til Adresseavisen fredag kveld.

Amerikaneren Shaw ble i 2013 den yngste mottakeren noensinne av

Pulitzerprisen i musikk for verket «Partita for 8 voices».

Les også: Her får du en spektakulær forestilling i september 

Ulik behandling frustrerer

Tvete Vik viser til at unntak er gitt til idretten, og lar seg frustrere over

forskjellsbehandlingen, til tross for at han samtidig understreker at han

er tilhenger av de unntaka som idretten har fått.

- Vi har fundert på hvorfor det er ulikt. Det handler nok om at idretten

er veldig godt organisert, med ett stort og tungt forbund som jobber for

saken. Vi har ingen kulturpresident slik som idretten har en

idrettspresident, og vi har i stedet mange mindre forbund som ikke har

samme makt. Idretten har veldig dyktige folk som jobber veldig godt. Det

heier vi på, det er bare synd at det ikke skal være likt. Vi har ikke en

gang samme mulighet til å søke om unntak, sier han.

I ei pressemelding Kulturdepartementet sendte ut i august, opplyser de

at Norges idrettsforbund har søkt unntak for internasjonale

idrettsarrangementer i Norge frem til 30. november 2021. Dette gjelder

en rekke arrangementer i Trondheim, Stavanger, Oslo, Lillehammer,

Sigmund Tvete Vik og Trondheim kammermusikkfestival slapp i juni høstens festivalprogram. Nå må
de gi slipp på det store trekkplasteret, Caroline Shaw.  FOTO: KIM NYGÅRD
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PÅ FORSIDEN NÅ

Tromsø, Halden, Stange, Asker, Trysil, Risør, Arendal. Elverum,

Kristiansand, Bergen, Molde og flere andre steder.

For disse blir det gitt særskilte regler for innreisekarantene og unntak fra

innreiserestriksjoner for utenlandske toppidrettsutøvere og

støttepersonell. Unntakene er gitt en bredde av idretter som for

eksempel curling, badminton, sprangridning, rugby, hopp, alpint,

sykling, styrkeløft, volleyball, karate og tennis.

Les også: - Dette er vår hjemmebane 

Full stopp

Tvete Vik viser til at de har fått hjelp fra sine organisasjoner i forsøkene

på å få unntak, men avvisningen er total. Mens reglene gradvis lempes

på for noen land, som England og Skottland for noen uker siden, er det

fortsatt full stopp for innreise fra USA, til tross for vaksinepass derfra.

- Shaw spiller i Paris neste helg, for der godtar de vaksinepass fra USA.

En så berømt komponist har ikke tid til å sitte ti dager i karantene i

Norge, så vi måtte dessverre gi opp, sier han.

- Det blir fullgod festival

Til tross for at kravet om vaksinesertifikat fra EU setter en stopper for

innreisen til Shaw, blir festivalen gjennomført og Tvete Vik understreker

at den fortsatt holder meget høy kvalitet.

- Heldigvis greier vi å gjennomføre nesten hele programmet med norske

erstattere som vil presentere åtte av ni av hennes verk. Hun skulle også

synge med Symfoniorkesteret, det ville vært en kjempebegivenhet. Der

har vi fått inn Ingeborg Gillebo og er kjempeglad for at hun kunne

steppe inn på så kort varsel.
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Denne eksklusive
brødskiva er perfekt på
senhøsten 

Nå er det rekordlav strøm i
Midt-Norge 

I tillegg skulle hun spilt bratsj i Erkebispegården, og der blir det

Henninge Landaas som får briljere foran publikum.

Digital undervisning

Den norske mezzosopranen Ingeborg Gillebo har studert ved Norges Musikkhøgskole og
Operaakademiet i København, og stepper inn på kort varsel for å synge sammen med
Symfoniorkesteret på Trondheim Kammermusikkfestival.  FOTO: ARTEFACT ARTIST MANAGEMENT

Henninge Landaas stepper inn for Shaw og spiller bratsj i erkebispegården under
Kammermusikkfestivalen.  FOTO: VERONICA SØUM
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NTNU-studentene som hadde sett frem til å bli undervist av den

verdensberømte komponisten sitter heller ikke tomhendt tilbake,

ettersom Shaw stiller til digital undervisning.

- Det er særlig fint for studentene, for de har sett frem til å få spille for

henne og det får de likevel gjort digitalt, sier Tvete Vik.

- Vi er veldig fornøyd med at vi får til å gjennomføre. De fleste artistene

er fra EU og norske, så festivalen blir absolutt ikke nedskalert. Men vi

mister prikken over i-en, sier en sku�et Tvete Vik.

Det er en merkevare for Kammerfestivalen at berømte komponister

kommer hvert år og at publikum tilbys et nært møte med dem.

Festivalen bygges rundt den utvalgte komponisten, for årets utgave Shaw.

- Caroline Shaw er virkelig en av de store. Hun skriver for symfoni-

orkesteret Los Angeles Philharmonic en dag og spiller med Kanye West

den neste. Det ville vært utrolig kult å få møte henne og hennes musikk.

Les også: Det er svært sjelden disse to korene synger sammen 
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