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– Bor og søng og dainnse hær!

Unge skuespillere står for musikk-/teaterforestillingen «Our northernmost life» på Perleporten kulturhus i Honningsvåg. Fra venstre Nina Andersen, Mariel Nilsen, Tore
Fosse fra Perleporten kulturhus, Trine Dyrstad Walsøe og Runa Elde Skårset. FOTO: Geir Johansen

– Hvordan er det i det hele tatt mulig at folk bosetter seg på Magerøya; 71 grader nord, med storhavet
som nærmeste nabo? Ungdommene i teatergruppa til Perleporten kulturhus viser hvorfor!
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De kreative ildsjelene bak Perleporten kulturhus i Honningsvåg,
Birgit Lähdesmäki Johansen og Tore Fosse går stadig nye veier for
å fremme lokal kultur. De siste årene har man arrangert musikk/teaterforestillingen «Our northernmost life – The show on top of the
world» i sommerhalvåret.
(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mariel Nilsen fra Lakselv

vil gjerne bli skuespiller.
Hun er glad for å kunne
ha sommerarbeid i
musikk-/teatergruppa til
Perleporten kulturhus.
FOTO: Geir Johansen

Også den samiske delen
av kystkulturen er godt
ivaretatt i forestillingen.
FOTO: Geir Johansen
Å vise frem lokalhistorien; gjennom tekst og bilder, er en viktig del av
forestillingen. FOTO: Geir Johansen

11 unge skuespillere
Til sammen 11 unge skuespillere er i år ansatt for å spille forestillingen. Minimum fire
skuespillere opptrer under hver forestilling – og det kjøres to forestillinger hver dag fra 3. juni
til og med 11. august. Ifølge Tore Fosse ble fjorårets forestilling sett av rundt 1.800 personer.
Han regner med at årets forestilling vil bli sett av enda flere – da man har oppnådd avtaler
for visning for flere cruiseskip-turister som ankommer Honningsvåg.

Realisme
Det er Øystein Skårset fra Honningsvåg som har skrevet manus og musikk til forestillingen,
og han har også regien. Gjennom sang, musikk og dans forteller ungdommene om
Magerøyas historie; både gjennom frodig humor, og gjennom triste sekvenser – som blant
annet tar opp svikt innen fiskeriene og fraflytting. Realismen er hele tiden sterkt til stede. De
fire ungdommene som spilte forestillingen som Ságat overvar tirsdag, imponerte rett og slett
med sine prestasjoner. Her har man tydeligvis øvd en masse!
(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Ikke ypp dokker! En sketsj tar for seg tida med «loddegokkera» i Honningsvåg – da det gjerne kunne gå på
knyttnevvan laus ute på byen. FOTO: Geir Johansen

Storfornøyde
De fire unge jentene, Runa Elde Skårset, Nina Andersen og Trine Dyrstad Walsøe fra
Honningsvåg, samt Mariel Nilsen fra Lakselv, sier seg alle tre storfornøyde med å kunne ha
sommerarbeid som skuespillere.
– Vi er en fin gjeng som kommer nær innpå hverandre, vi får anledning til å øve på sang,
musikk og dans - og vi får treffe en masse interessante mennesker fra hele verden, fastslår
jentene. Mens de tre jentene fra Honningsvåg har vært med i flere sesonger, så er det første
sesong for Mariel fra Lakselv.
– Jeg fikk høre om dette ganske så tilfeldig. Da jeg lenge har hatt en drøm om å bli
skuespiller, så meldte jeg meg på og ble antatt. Det setter jeg veldig stor pris på, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Jentene er enige om at de har sommerarbeid som andre ungdommer bare kan drømme om. FOTO: Geir
Johansen

Joik
Forestillingen går på engelsk, og publikum i salen tas aktivt med i noen av numrene som
spilles. Forestillingen både innledes og avsluttes med joik av Johan Anders Bær, og den
samiske delen av kystens kulturhistorie er ivaretatt på en fin måte. Stadig flere turister
kommer for å se forestillingen, men også mange lokale og tilreisende fra distriktet passer på
å få med seg fortellingen om hvordan det helt fint lar seg gjøre å bo i særs værharde strøk
på 71 grader nord.

Fem år
Perleporten kulturhus kunne 9. juni feire femårsjubileum. Det var i 2012 at ekteparet Tore
Fosse og Birgit Lähdesmäki Johansen kjøpte opp bygningen som tidligere rommet
bedehuset i Honningsvåg sentrum. Bygget har siden vært drevet som kulturhus – gjennom å
arrangere konserter, teaterforestillinger, utstillinger av bilder, konferanser med mer. De siste
par årene er det foretatt betydelige utbedringer av bygget; blant annet med etablering av en
intimscene i andre etasje. I sommer er hovedavdelingen utvidet – med blant annet en langt
større scene.

De mange turistene som besøker Magerøya kommer man selvsagt ikke utenom i sketsjene. FOTO: Geir
Johansen
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