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Tingvoll kunstlag åpner sin som-
merutstilling på Drøpping lør-
dag. Seks av lagets medlemmer
stiller ut. Det er Hilde Karlsen,
Gøril Bruaset Bræin, Ingeborg
Skjelstad Husby, Åse Lyng,
Amiri og Guri Midttun Seljebø
som viser sine verker. Som før,
er det også i år gjesteutstillere.
Det er Otta vev og keramikk
som er invitert. Ellen Mjelva
Voldheim har drevet egen vev-
stue siden 1986, mens Kjell R.
Voldheim siden 1988 har drevet
eget keramikkverksted. Begge
har deltatt i en rekke utstillinger
og har blitt tildelt flere utmer-
kelser. Utstillingen varer frem til
21. august.

Inviterer til 
sommerutstilling

Hilde Karlsen er en av kunstla-
gets egne utstillere. Her et bilde
fra hennes hånd.

Kjell R. Voldheim og Ellen
Mjelva Voldheim er gjesteut-
stillere.

TRONDHEIM: Kom-
ponisten var med i
kampen for å få halve
lunsjpausen røykfri på
syttitallet. I dag tar han
seg gjerne en sigarett.

�.RITA AARNES

Og skriver operaen «Forbudsre-
publikken» - en røykfylt kjær-
lighetshistorie i tre akter som vil
fortelle oss at det ligger mye god

helse i dårlige vaner.
– Politikere og helsetopper har

en tendens til å ville styre oss i li-
vet. Denne operaen handler om
menneskenes frihet til egne valg
- og hvem vi egentlig kan takke
for at vi har det så bra, sier Jon
M. Skogstad.

Ikke ensom
Surnadalingen sitter på stambu-
ben i Trondheim og tar seg en
blås, mens han forteller om sin
tid som fanatisk ikke-røyker.
Han har funnet en balanse, og
tror egentlig det må være ganske

ensomt å være helt uten laster og
lyter.

– Ideen til operaen kunne like
gjerne vært hentet et annet sted,
men det falt naturlig å «henge»
den på vår siste røykelov, som
med et trylleslag gjorde det legi-
timt å rangere mennesker etter
uvaner de måtte ha, utdyper
komponisten som til daglig har
sitt virke ved institutt for musikk
ved NTNU.

Skogstad har barokkmusikken
som sin spesialitet, og den nye
operaen henter sitt musikalske
uttrykk fra tiden like før den

franske revolusjon.
– Media forteller oss daglig hva

vi bør gjøre og ikke bør gjøre for
å leve lengst mulig, men hva skal
vi bruke all denne tiden til? Det-
te spørsmålet har ledet oss tilba-
ke til grunnlaget for vårt moder-
ne demokrati, opplysningstiden
og den franske revolusjon, for-
klarer Skogstad.

Ny adel?
Blant de store ideer som la
grunnlag også for vår grunnlov,
var tanken om individets frihet i
forhold til makten, som den

gang var konge, adel og preste-
skap.

På vei tilbake
– I dag opplever vi en reverse-
ring av dette, ettersom vi er på
vei tilbake til å la forskere, hel-
sepersonell og politikere be-
stemme for oss hva som er rett
og galt, mener Jon M. Skogstad. 

I den satiriske operaballetten,
tar de opp dette aktuelle temaet
på en underholdende og sprud-
lende måte, med rollefigurer
som forbudskansler Nicorette,
uskyldige Dunhilde, livsnyteren

Komponisten Jon M. Skogstad fant inspirasjon 

«Laster og lyter gir 
Surnadalingen Jon M. Skogstad tror det ligger mye god helse i dårlige vaner, og har sammen med Håkon M. E. Sundaune latt seg inspirere til å l
i Trondheim.
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til ny opera i røykeloven

livet farge»
lage den satiriske operaballetten «Forbudsrepublikken». Her henter han inspirasjon på stamstedet Olavs Pub

Prins Mild, Paula Mall og djeve-
len selv.

Åtte syngeroller, dansere og et
kor deltar i «Forbudsrepublik-
ken», som musikalsk henter in-
spirasjon fra Jean-Philippe Ra-
meau sine operaer.

Til Nordmøre?
– Librettist Håkon Sundaune,
blant annet kjent som bidragsy-
ter til «Hallo i Uken», bidrar
også til at dette skal bli en lett-
fordøyelig operaballett, som pas-
ser folk flest. Og i tillegg til tradi-
sjonell operaform, tar vi i bruk

dans, pantomime, sjonglering og
akrobatikk, sier Jon M. Skog-
stad.

Komponisten og organisten fra
Surnadal, har allerede testet de-
ler av operaen på et publikum på
Røros. Og sist helg ble en kon-
sertversjon framført i Verdal.

– Hva med å komme til Nord-
møre, og kanskje Surnadal med
«Forbudsrepublikken», folkelig
opera burde passe på hjemtrak-
tene også?

– Det kunne vært veldig artig!
Ingen ting er helt avgjort når det
gjelder framføringssted og -tid

for hele operaballetten, som er
støttet av Norsk Kulturråd. 

– Men nå ser jeg fram til å få
framført hele operaen, som både
er sprudlende og underhol-
dende, sier Jon M. Skogstad,
som selv trakterer cembaloen i
den røykfylte kjærlighetshistori-
en i tre akter.

14. juni er Filippinenes na-
sjonaldag. I den anledning
inviteres alle kristiansun-
dere til feiring i Folkets
Hus.

� TRYGVE S. JOAKIMSEN

Det er Mental Helse Flerkultu-
rell Gruppe i Møre og Roms-
dal, i samarbeid med Flerkultu-
rell kafé i Kristiansund, som
inviterer alle kristiansundere
til feiring av filippinsk nasjo-
naldag lørdag. 

Dagen blir feiret med tradi-
sjonell filippinsk mat, og syng-
ing av både den filippinske og
norske nasjonalsangen. Det
blir også lagt opp til barneakti-
viteter med danseopptrinn,
sang og annen underholdning. 

Varaordfører Maritta Ohr-
strand i Kristiansund blir med
på feiringen. Det blir også
Rainbow Choir. 

Den filippinske nasjonalda-
gen ble feiret i Kristiansund for
første gang i fjor. Det ble et
godt besøkt arrangement. 

I år settes søkelyset på mang-
fold, respekt, toleranse og
vennskap samt å vise frem tra-
disjonene til det kulturelle
mangfoldet på Nordmøre.

– Samtale, vennskap og akti-
viteter fra flere nasjoner, er en
viktig del i det å bli integrert i
det norske samfunnet. Det er
dette vi ønsker å oppnå lørdag,
sier leder Maria T. Greger i
Mental Helse Flerkulturell
Gruppe i Møre og Romsdal.

Inviterer til feiring 

Minda Eide
(fra venstre),
Maria T. Gre-
ger, Mary Jozel
Holm, Maribel
Thomasen og
Nancy Storsæ-
ter inviterer til
filippinsk na-
sjonaldagfei-
ring lørdag.

(Foto: Privat)

AURE: Torsdag starter
Nordmørstreffen i Aure.
Det betyr tre dager med
folkemusikk, gammeldans
og swing.
Første arrangement på Nord-
mørstreffen er kirkekonserten,
der elever fra Aure kulturskole,
Siw Glærum fra Aure og multi-
instrumentalist Ronny Kjøsen
opptrer.

Fredag er det musikk-kafé,
der det i hovedsak blir lokale
utøvere. Der blir det også an-
ledning til å nyte Calle Jularbo
sin musikk, når Mette Sønder-
skov med venner har Jularbo-
time. Sammen med Tore
Svendsberget og Tor Kvamme
er hun av de fremste tolkerne
av Jularbo-musikken i dag. Til
kaffen serveres også musikk av
tilreisende artister i korte inn-
slag, og det blir lagt inn en
Aure-time, der blant andre
fjorårets stipendvinnere får
presentere sin musikk. 

På lørdag er det kanskje dan-
segallaen som er høydepunk-
tet, og som i alle fall setter
punktum for årets Nordmør-

streff i
Bergtun i
F o l d f j o r -
den. Der vil
de fleste
deltakende
musikerne
spille. 

Men da-
gen starter
med salgs-
utstillinger
på festival-
området av
både bruks-
kunst og
instrumen-
ter, før ele-
ver fra Vin-
stra videre-
gående sko-
le lærer bort knep som instruk-
tører for barn og unge i et mi-
niseminar. Seminardeltakerne
skal seinere på dagen. Framfø-
re det de har øvd inn på en fa-
miliekonsert. Der er P. A. Rø-
stad jr. med orkester og Sven
Nyhus på fele hovedattraksjon,
etter Aure toraderlag har åpna
konserten der tilreisende musi-
kere også deltar.

Tore Svends-
berget serverer
Jularbo til kaf-
fen.

Klart for 
Nordmørstreffen

Lørdag 7. juni feiret Gjemnes-
koret jubileum (20 år), og invi-
terte innbyggerne i Gjemnes til
fest. I strålende sommervær
møtte folk opp på Batnfjord
sentrum for å høre koret, med
Therese Sørensen som dirigent
og Arild Nordengen på piano,
opptre. Det ble en fin konsert,

med vakre sanger som Tir na
noir, Vänta inte med att sjunga
og Bruraslått frå Øre. Det ble
også utdelt medaljer for aktiv
deltakelse gjennom 10 og 20
år. Koret har nå tatt en vel for-
tjent sommerferie, men vi gle-
der oss til flere opptrender til
høsten!

Gjemneskoret jubilerte

Gjemnesko-
ret har run-
det 20 år. 
(Foto: Bene-
dichte In-
dergård)


