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Kulturansvarlig i Trønder-Avisa er Gunn-Magni Galaaen.
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eller per brev til Trønder-Avisa, postboks 2590,
7738 Steinkjer. Sentralbordet nås på telefon: 07412.

UNIK SJANSE: I kveld synger Marita Sølberg i Levanger kirke. Levangerjenta
har oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin sopranstemme.

Sopranstjerne
vender hjem
■ LEVANGER

Marita Sølberg mellomlander i Levanger mellom
Roma og Paris for å gjøre
en sjelden opptreden i
Levanger kirke lørdag
kveld.
Gunn Magni Galaaen
gmg@t-a.no / Tlf. 93 45 64 98

har sett forestillingen. Her får Åge Aleksandersen blomster etter premieren av Namsos-ordfører Morten Stene. Mellom dem
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iller på laget
Totalt 6.900 publikummere
har sett de 18 forestillingene av
«Kongen av luftslott» – tidenes
sceniske suksess i Namsos. Etter at teppet gikk den for siste
forestilling torsdag denne uka,
ble det holdt en stor fest for
samtlige involverte. Om det blir
noe mer, gjenstår å se.
– Vi utelukker ikke to–tre
forestillinger i Olavshallen i
Trondheim, men da må vi få
med oss hele ensemblet. Vi skal
heller ikke utelukke at andre
teater kjøper opp rettighetene,
men vi her i Namsos ser nå
framover mot neste utfordring:
Et musikkteater om Namsos på
1970-tallet, med Prudence i sentrum, slår Terje Adde fast.
Og han legger ikke skjul på
at har veldig lyst til å engasjere
suksessduoen Åge Aleksandersen og Rasmus Rohde nok en
gang, til en forestilling han ser

for seg kan bli oppsatt høsten
2014.

Naturlig valg
– Det føles naturlig å spørre
Åge og Rasmus. De to gjorde en
kjempejobb med «Luftslott». Ingen kjenner 1970-tallet i Namsos
enn Åge, som selv sto midt oppe
i det med Prudence. Og Rasmus
som manusforfatter har allerede
et grunnlag å bygge videre på.
Begge er allerede spurt, bekrefter Terje Adde.
– Jo da, det er nevnt, og det
høres veldig spennende ut. Jeg
har kost meg veldig med «Kongen av luftslott» og ser bare positivt på å ta en runde til. Men
det er altfor tidlig å si noe som
helst nå, kommenterer Rasmus
Rohde.
– Jeg har fått meg det der og
har sant å si ikke rukket å tenke
så mye på det. Men det var vel-

Sopranen er så ettertraktet at
hun trolig ikke vil finne tid
til å synge på hjemmebane på
lang tid. Verden er hennes arbeidsplass. Konserter i Praha,
Roma eller Paris har blitt en
vane for Marita Sølberg fra
Levanger.
– Det er akkurat det som er
så herlig. Fra de store byene til
Levanger. Det gir spennende
kontraster og utvider bevisstheten, både som sanger og som
menneske, sier Sølberg.

Ettertraktet
Hun er fast tilknyttet Den Norske Opera i Oslo, og det gir en
ekstra trygghet selv om hun
imøtekommer etterspørselen
fra utlandet.
– Det er en god følelse å
være ønsket, også utelands.
Men jeg liker helst de store
operettene, der kan gå inn i roller på scenen og bruke seg også
som skuespiller, sier sopranen.
I går var det hektisk øving i Levanger kirke. Smaksprøven lover godt for kveldens konsert.
– Jeg har ikke sunget i Levanger kirke siden jeg gikk
på kulturskolen og var 15 år.
Tror faktisk det var Paul Okkenhaug jeg sang da også, minnes hun.

I Okkenhaugs ånd
ØNSKET: Forfatter Carl Frode Tiller er
spurt å skrive manus til musikkteateret om Namsos på 1980-tallet.

dig artig å både jobbe med sangene til «Kongen av luftslott» og
ikke minst se den fantastiske
forestillingen. Vi får se, svarer
Åge Aleksandersen.

For det er også i Okkenhaugs
ærend hun er tilbake i Levanger. Gjennom SUS-dagene
på HiNT er det duket for en
kreativ myldreuke i Paul Okkenhaugs ånd, og et av de store
bidragene er lørdagens konsert. Der skal blant annet verket «På eigen gard» fremføres,

Okkenhaugs-komposisjoner i
orkesterarrangement av Wolfgang Plagge.
– Det blir kjempespennende.
Okkenhaugs komposisjoner er
så lyrisk, og tekstene har mye
av bondens virke i seg, og der
kjenner jeg meg igjen jeg som
selv er fra bondeslekt, ler hun,
og ser fram til å synge i Levanger kirke.– Det er en fantastisk
kirke og synge i, akustikken er
blant de beste og det betyr mye
for meg som sanger og forhåpentligvis for publikum.

I verdensklasse
12 år har gått siden Marita
Sølberg slo igjennom som operasanger. Det var da hun vant
dronning Sonjas musikkpris
det hele tok av. Nå har hun
gått fra å være ung og lovende
til en renommert sanger i verdensklasse.
– Mye har skjedd siden den
gang, og på disse årene har jeg
blitt tryggere på meg selv. Jeg
koser meg mer i jobben og velger repertoar som jeg vet passer meg.

Bach med Plagge
Med tryggheten som sanger
kommer også elsken til utfordringer. Som for eksempel
kantate nr. 51 «Jauchzet Gott
in allen Landen» av J.S. Bach,
som hun skal synge i Levanger
kirke i kveld. Med seg har hun
et sterkt mannskap med Wolfgang Plagge ved orgelet, Einar
Saastad, fiolin, Tormod Knapp,
cello og Hans Petter Stangnes
på trompet. De fire sistnevnte
spiller i Trondheim Symfoniorkester.
– Jeg elsker Bach, men han
har dessverre ikke laget mye
musikk for sopraner. Denne
ene er derfor ekstra kjærkommen, selv om jeg må jobbe mye
med den. Det er utfordrende å
synge så lyst og i slikt tempo,
slik denne kantaten er. Med
årene har jeg fått en litt mørkere stemme, så det er rett og
slett mer krevende, sier Sølberg.

