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Kultur

Tips oss!

Ring, send sms eller e-post om store eller små kulturhendelser.
La lokalavisa være ditt viktigste talerør. Ring 72 48 75 00, send sms
merket ST TIPS til 2399, eller e-post til redaksjon@avisa-st.no. Du
kan også ta direkte kontakt med en av våre journalister.

Kamfest

– På tide å restarte kulturlivet
Fredag 24. september
kommer to av Europas
beste musikere til
Øysteinsalen i Børsa og
Thamspaviljongen på
Orkanger.
ORKLAND/SKAUN
AUDHILD ØYE

– Det er vanskelig å få bedre musikalsk kvalitet, sier kulturformidlerne Steinar Haugen i Skaun og
Arne Fagerholt i Orkland.
Samtidig oppfordrer de på det
sterkeste publikum til å møte
opp, da de mener det er på tide å
åpne kulturen igjen etter pandemien.
– Folk trenger møteplasser og
en felles arena. Gjennom kulturen får de dette. Her møtes de for
felles opplevelser og for å ha noe
å prate om, sier Arne Fagerholt,
som likevel er redd det vil ta tid
før alt blir normalt igjen i kulturen.
– Derfor har vi alle et ansvar for
å møte opp, for også å gjenstarte
kulturlivet, mener Steinar Haugen som er fagleder for kultur i
Skaun kommune.

Ypperste kvalitet
Det er Trondheim kammermusikkfestival som gjør denne musikalske opplevelsen mulig, når
de også i år har invitert seg selv
til konsert på Orkanger og i Børsa. Det gjør de med å stille med
to av åtte orkestre som deltar i
Trondheim internasjonale kammermusikkfestival sin konkurranse, som i år er for strykekvartetter. En av disse kvartettene
spiller i Thamspaviljongen,
mens den andre spiller i Øysteinsalen i Børsa.
– Vi kan love en time med musikalsk tilstedeværelse og lytteopplevelse, sier Arne Fagerholt.
– Og det med unge, hyperengasjerte musikere. Det er vanskelig å finne bedre kvalitet,
mener Steinar Haugen.
Arne Fagerholt føyer til at de
alltid har hatt god erfaring med
konsertene de har hatt i samarbeid med Trondheim internasjonale kammermusikkfestival.

Arne Fagerholt og Steinar Haugen
kan invitere til konsert med noen av
Europas beste musikere på fredag, i
henholdsvis Thamspaviljongen på
Orkanger og Øysteinsalen i Børsa.
Alle foto: Audhild Øye

Kultur er viktig
Både Fagerholt og Haugen nekter å tro at frafallet av kulturpåfyll skal bli den nye normalen,
selv om besøket så langt har vært
relativt labert ved Orkland kulturscene som allerede har vært i
gang ei stund.
– Mennesker er sosiale vesener, og vi trenger påfyll og felles
opplevelser, sier Fagerholt som
ser det som sin oppgave som kulturformidler, å gi et bredt tilbud

av kulturelle opplevelser. Og
ikke minst opplevelser med kvalitet.
– Støtteordningene som har
vært til kulturlivet under pandemien, viser en politisk aksept for
at kultur er viktig, sier Fagerholt

som mener at kulturlivet har
vært den flinkeste i klassen når
det gjelder smitteverntiltak.

Trenger gjenåpning
Både Haugen og Fagerholt er
enige om at det er på tide med

gjenåpning også i Kultur-Norge.
– Vi trenger en Nakstad som
sier at det er greit at vi åpner igjen, mener Fagerholt som mener
det må skje relativt fort, selv om
pandemien fortsatt er her, men

som likevel er i ferd med å dø
sakte ut.
audhild.oye@avisa-st.no
916 94 175

