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- Mange stopper opp og spør
hva vi holder på med
I dokken på Nedre Elvehavn i Trondheim har det dukket opp noe mystisk.

Denne installasjonen har fått mange til å sperre opp øynene når de går forbi.

CAMILLA KILNES

FOTO: CAMILLA KILNES

▼ANNONSE
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Den er ikke vanskelig å få øye på, der den ligger i dokken ved Solsiden
kjøpesenter med iøynefallende grønne pinner stikkende ut i alle
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retninger.
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– Vi har lagt merke til at mange stopper opp for å se nærmere på
installasjonen. Det kan være alt fra forbipasserende til fotgjengere, sier
Anne Marit Sæther.
LES MER: Cirka Teaters «Hundre hemmeligheter» ble en suksess på
Trøndelag Teater
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koronastrategi – letter
på noen av de nasjonale
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PLUSS NYHETER

Gilles Berger i Cirka Teater har laget denne installasjonen som nå ligger i KLP-dokken på Nedre
Elvehavn. Rundt midnatt, natt til tirsdag, var det satt opp lyskastere som skifter farge rundt
installasjonen. FOTO: VEGARD EGGEN

Nora (22) blir historiens
yngste toppkandidat 

Jubileum utsatt
Hun er kunstfaglig leder i Cirka Teater – et teaterkompani som er kjent
for et fysisk og visuelt sceneuttrykk.
– Mange kommer bort og spør hva vi holder på med. Det er åpenbart at
det vekker mye nysgjerrighet, fortsetter hun.
Sammen med Gilles Berger startet Anne Marit Sæther Cirka Teater i
1984, da hun kom tilbake til hjembyen Trondheim etter teaterstudier i
Frankrike. Nå lever teaterkompaniet i beste velgående og denne uka
skulle de egentlig feire 25-årsjubileet til Trondheim

- Mellom kjøretøyene lå det
en del vrakrester og
avdødes mobiltelefon 

kammermusikkfestival. Men så kom koronapandemien og satte alt på
hodet.
– Planen var å lage en jubileumsforestilling for kammermusikkfestivalen
som skulle være en gave til befolkningen i Trondheim. Men nå blir
denne bursdagen utsatt til neste år på grunn av korona. I stedet har vi
laget et lite forprosjekt i år, fordi vi syntes det var så trist at det ikke
skulle skje noe som helst, forklarer Sæther.

Ber folk som reiser til Oslo
om å være ekstra
påpasselige 

▼ANNONSE

Tidligere KrF-topp i
Trondheim hopper over til
nytt parti 
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Retten skal på befaring for
å se hvor drosjesjåføren
døde på E6 

LES OGSÅ: Hva skjer hvis de som har arbeidsplass i Midtbyen jobber på
hjemmekontor? 

Kø på grunn av stengt
tunnel 
Politiet jaktet på
innbruddstyv i Stjørdal



- Dette var tragisk dårlig og
forferdelig synd 

PÅ FORSIDEN NÅ

Nora (22) blir historiens
yngste toppkandidat 

- Bekymringsfullt at ﬂest
unge konsumerer nyheter i
sosiale medier

Installasjonen skal representere en olinstol. En stol til en olin holder strengene på riktig spor.
FOTO: VEGARD EGGEN

Forstørret ﬁolinstol
Berger har bygd en kunstinstallasjon som vil stå i KLP-dokken ut uka. I
løpet av kort tid vil den bli lyssatt av Ingrid Høsøien.

Hareide bekrefter: RBK har
ny spiss i kikkerten 
Åpner for normal trening
og 600 tilskuere
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i dokken gjennom hele denne uka og vil skape forventning til neste års
forestilling, sier Sæther.
Blant annet vil danserne øve på å danse i vann og på den store
installasjonen, som for øvrig er en oppblåst ﬁolinstol.

UKEADRESSA



HÅVARD



MENY

Skjenkestopp ved midnatt
opphører

– Til vanlig er en ﬁolinstol cirka to cm, men nå har vi forstørret den til å
bli hele seks meter. Rundt ﬁolinstolen ligger det drivved, opplyser
Sæther.

- Mellom kjøretøyene lå det
en del vrakrester og
avdødes mobiltelefon 

Berører leseren med stort
følelsesregister 6 

Roar Aas svarer Adressas
kommentator: Midtbyen
må utvikles, og ikke
konserveres, Trygve

NÅ: Demonstrerer i
Trondheim sentrum



Slik så installasjonen ut søndag kveld, før KLP-dokken ble fylt med mer vann og lyskastere satt opp.
FOTO: VEGARD EGGEN

Jubileumsforestillingen vil nemlig ha tittelen «Driv». Ståle Storløkken
skal komponere musikken mens Cirka Teater skal iscenesette verket
med dansere, sangere fra Trondheim Voices og musikere fra
Luftforsvarets musikkorps.

Ber folk som reiser til Oslo
om å være ekstra
påpasselige 

– Det blir en ﬁn mulighet for oss til å utforske dokken før det hele braker
løs neste år. Vi får testet vanntette kostymer og om installasjonen tåler
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vann godt, sier hun.
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Målmaskinen skulle bli
RBKs frelser. 92 dager
senere kan det være over
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Uvanlig trekk i
busskonﬂikten - møtes i
ettermiddag
ANNONSE FRA SAMSUNG

Svindal er involvert i et tyvetalls selskaper.
Dette driver han med nå.
LES OGSÅ: Lykke vil bygge restaurant på taket av Bunnpris i
Munkegaten 

Tidligere KrF-topp i
Trondheim hopper over til
nytt parti 

- Vi tåler en fest i ny og ne.
Men det vi opplevde i
fadderuken var ekstremt

Nå skifter lyskasterne rundt installasjonen rolig mellom ulike farger.

FOTO: VEGARD EGGEN

Kommentarfeltet er dessverre stengt av tekniske årsaker. Her kan du lese
mer om hvorfor.

To nye testet positivt på
koronaviruset

Det provoserer meg at
politikerne er totalt
fraværende. Dere kan ikke
gjemme dere!

FIKK DU MED DEG DISSE?
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Tilsyn med
Kvinne hardt skadd
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SPORT
skolemiljøet på
da hun stupte i
Åsheim 
asfalten i
Trondheim 

Flere steder i
Trøndelag hadde
over 20 grader

Skjenkestopp ved
midnatt opphører

- Plutselig var veien
DEBATT
borte og jeg fløy
gjennom lufta 

KULTUR

Butikk totalskadd
for 16 millioner: Skal ha ønsket å
«vekke liv i folk»
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Begravelser/bisettelser
30092020 - onsdag 

Retten skal på befaring for
å se hvor drosjesjåføren
døde på E6 



PÅ FORSIDEN NÅ
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Demonstrerer i Midtbyen:

- Det neste vil
være sosialhjelp 
– Bare tull at Kultur-Norge er
kommet i gang igjen 


Skjenkestopp ved
midnatt opphører


Drosjesjåfør døde på E6:

- Jeg håper vi kan være
effektive og få åpnet E6
raskt etter befaring 
Mann opptrådte truende
ved Samfundet 

Åpner for normal trening og 600 tilskuere

Bilfører kjørte i 117 km/t 

Debatt:

- Kunne ikke
blitt verre 

Nora (22) blir historiens
yngste toppkandidat 

- Vi tåler en fest i ny og ne.
Men det vi opplevde i
fadderuken var ekstremt
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TIPS OSS
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RSS-FEED
RSS-FEED
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TWITTER
TWITTER
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