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Snåsamannens sang hadde
urpremiere i Skien 24. august
og har siden gått sin seiers-
gang i Vestfold og Telemark.
Nå kommer forestillingen til
Trøndelag, hvor den skal
spille på15 steder.
Nypremieren er naturlig

nok lagt til Snåsa samfunn-
shus, 8. oktober. Verdal står
sist på turneplanen, hvor det
er forestilling1. november.

I rollen som selveste Snåsa-
kallen møter vi Sverre Bent-
zen, som er et kjent navn i
Nord-Trøndelag blant annet
gjennom sine roller i Spelet
om Heilag Olav og Trua og
Saltet. Øvrige skuespillere er
Ragne Grande, Duc Mai-The,
Mari Dahl Sæther og Tore B.
Granås.
Forestillingen er en sam-

produksjon mellom Nord-
Trøndelag Teater, Teater Ib-
sen ogRiksteateret.

74019000
redaksjon@innherred.no

Snåsamann-teater
spilles i Trøndelag
Suksessforestillingen
Snåsamannens sang
til Verdal1. november.

LEVANGER
ERLENDAUNE

De fleste kjenner nok Paul Ok-
kenhaug best som Spel-kompo-
nisten. Men sannheten er at det
er så mye annet som kan for-
telles om gårdbrukeren, kompo-
nisten, læreren – og hva han ikke
var involvert i – mannen fra by-
gdamed sammenavn.
Dette ønsker Paul Okkenhaug-

selskapet å gjøre noemed.
I 2008 ble det markert at det

var 100 år siden han ble født. Når
vi skriver 2018, så er selskapets
ambisjon å gjøre han kjent blant
det bredere lag av folket – ikke
bare hans musikk, men også
hans liv som han levde både her
og på sinemer ellermindre lange
opphold i inn- og utland.

Brevskriver
– Visste du at det er tatt vare på
mellom tre og fire tusen brev
som er skrevet av Paul Okken-
haug og hans familiemedlem-
mer fra 1870 og frem til rundt
1980? De var tydeligvis glad i å
skrive i Okkenhaug-familien.
Det sier Mari Lunnan. Og det

er ikke i tvil om at sansen for det
skrivende ordhar gått i arv i fam-
ilien. Mari selv er journalist i
NRK med adresse Majorstuen,
Oslo, ogde fleste vet vel at huner
datter av den nå avdøde Andreas
Lunnan – en nærmest mediele-
gende på våre trakter.
Men det er på morssiden at

hunhar sitt slektskap til PaulOk-
kenhaug. Henns mor Eli – med
pikenavn Okkenhaug – er datter
til den kjente komponisten.
– Husk den gang gikk ferden til

hovedstadenmed hest og kjerre.

Jeg har lest brev fra tidenhan var
i Oslo og skrev hjem til sin mor.
Det var mangel på penger. Han
fikk kanskje noen kroner for å
skrive en vals, men mange gan-
ger sto valget mellom å spise seg
mett eller en ny kunstnerisk op-
plevelse, sier barnebarnet.

Fartein ogPaul
I tillegg finnes det lydopptak
hvor Paul Okkenhaug dro rundt
på bygdene for å ta opp musikk
eller bare samtaler med folk som
hanmøtte på sin vei.
For å symbolisere hvor sterkt

Okkenhaug også står nasjonalt,
så kan Mari Lunnan fortelle at
det er kun to komponister i
Norge hvor deres originalmateri-
ale innenfor blant annet noter og
skisser er digitalisert. Disse er
derfor i dag sikret for ettertiden
både hos NTNU sitt universitets-
bibliotek og Nasjonalbiblioteket.
Den første var Fartein Valen, og
nå altså Paul Okkenhaug.
Men tilbake til jubileet i 2018.

Konsert
Det skal bokstavelig talt innledes
med en liten «bombe» av en
fremføring.
Første helgen i februar 2018 vil

det bli spilt to forestillinger i Le-
vanger kirke hvor konsertversjo-

nen av Spelet om Heilag Olav
står på programmet. Selveste
Trondheim Symfoniorkester vil
komme til trehusbyen i den an-
ledning under ledelse av Ole
Kristian Ruud. Eir Inderhaug,
Kjetil Støa og Olsokkoret synger,
og alt vil styres med en myndig
regihånd avArnulf Haga.
Er det rart assisterende fylkes-

mann Gerd Janne Kristoffersen
og leder av Paul Okkenhaug-sel-
skapet er synlig stolt. Mari Lun-
nan representerer familien i sel-
skapet, og nå nylig er Hans Vist
engasjert som både sekretær i
styret og som prosjektleder for
jubileumsåret.
Hans oppgave blir å jobbemed

det som skal skje etter at åpning-
skonserten – hvis vi skal kalle
den det – er ferdig. Her er frivil-
ligheten et nøkkelord.

Musikkpris
– Vi har et fantastiskmusikkmil-
jø både på Innherred og i Trøn-
delag for øvrig. Disse ønsker vi å
engasjere. Paul Okkenhaug sin
musikk kan tolkes påmangemå-
ter. Derfor ønsker vi innspill så
tidlig som mulig med ideer og
tanker rundt dette. Målet er å
skape lokalt engasjement, opp-
fordrer Vist.
Trekløveret har imidlertid og-

så en annen god nyhet å komme
med i forbindelsemed jubileum-
såret. Takket være velvillige
sponsorer, så skal det deles ut en
pris påhele100 000kroner i Paul
Okkenhaug sitt navn. Ambisjo-
nen er at dette skal være en ce-
leber pris å vinne. Derfor skal
den ikke deles ut mer enn hvert
tredje år. En slik pris er vel noe
som i seg selv bør inspirere mu-
sikkmiljøet i hele Trøndelag.

90833 729
erlend.aune@innherred.no

Mari Lunnan(t.v.), HansVist ogGerd JanneKristoffersengleder seg til «Okkenhaug 2018».

Ønsker atPaulOkkenhaug
sinmusikk skal inspirere
«Okkenhaug 2018» skal
sette spor varige spor.

z
Det varmangel på
penger.Han fikk
kanskjenoen
kroner forå skrive
envals.
Mari Lunnan

VERDAL
TOROLEREE

Med Runa Hestad Jenssen på
laget blir det enda bedre, og
stemningen var upåklagelig
da koret tirsdag kveld invi-
terte til gladsangkveld på Ar-
ken.
Hestad Jenssen ledet det

hele og bidro med flere solo-
sanger. Blant disse var «Sol-
veig sang» fra Edvard Griegs
Peer Gynt-komposisjon. Hu-
moristisk la hun til at etter-
somhuner giftmeden spelle-
mann, vet hunhunhva det vil
si å vente.
– Ja, så jeg lever meg veldig

inn i den sangen.
I det hele tatt var det en

konferansiersanger med

mange muntre replikker og
interessante betraktninger
rundt sang og ikke minst kor-
sang.
Mannskoret bidro som seg

hør og bør i flere runder. I
første avdelingvarmer tradis-
jonelle sanger som stod på
programmet, blant annet
«Ved tjernet» og «Når fjordene
blåner». Førstnevnte ble fak-
tisk sunget i korets første lev-
eår, i 1913!
Da Innherred forlot konser-

ten slapp publikum i den full-
satte salen til med allsang. Ei-
nar Skjæraasens «Danse mi
vise» nærmest ljomet gjen-
nom lokalene, samtidig som
det bakerst i salen ble disket
oppmedheimsurt og kaffe.
Arrangementet var støttet

av Verdal kommune gjennom
ordningen «Den kulturelle
spaserstokken».

91149117
tor.ole.ree@innherred.no

FylteArkenmed
vakker sang
Sanggleden smitter når
Verdalmannskor
stemmer imed sitt
allsidige repertoar.

RunaHestad Jenssenvar i storslag ogbødpå flere sang-
skatter. RunaHestad Jenssen

Allsangen «Dansemi vise» gikk somendrøm iArken.


