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Vekker minner til live
Eldre får teater til sin bydel gjennom Den Kulturelle Spaserstokken. Med Kompani Krapp kommer både
radioen, nylonstrømpene og krigen.

Gjennom fotografier, radio og sanger vekkes fortiden til live igjen i
forestillingen «Hallo – Hallo!» på Åsane Kultursenter. Kompani
Krapp får sitt gråhårede publikum til å smile gjenkjennende til
radiotonene, «We'll Meet Again» og «Voi Voi».

Søstrene på scenen har både nylonstrømper, strikkejakker og en
stor, svart klump av en telefon. Samtidig blir vi mint på hvordan
krigen grep inn i manges liv gjennom tapet den ene av søstrene
lider i stykket.

– Det var veldig flott, synes Edny Sund.

– Veldig kjekt, synes noen av de 60 publikummerne på vei ut.

– Og så er det gratis!

Tilbud til eldre
Den Kulturelle Spaserstokken retter seg mot eldre som har
problemer med å komme seg på kulturtilbud utenfor nærmiljøet. I
fjor ble tiltaket reddet etter at regjeringen truet med å legge det ned.
I Bergen brukes 1,4 millioner kroner fra kommune, fylke og stat
hvert år på forestillinger med lokale, profesjonelle skuespillere og
musikere.

Det spilles på hele 87 steder, fra aldershjem og eldresentre til
frivilligsentraler og andre treffsteder. På nesten halvparten av
stedene er forestillingene åpne for publikum, som på Åsane
Kultursenter.

Under Kulturdagene i Arna tilbys også «Gutten som ikke var

Gjenkjennelsen og smilet er der når Kompani Krapp jubler over friheten etter krigen i «Hallo – Hallo!» på Åsane Kultursenter. Det er en av forestillingene
som vises i regi av Den Kulturelle Spaserstokken i Bergen. Foto: Ann Kristin Ødegård
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tilstede», Ingebjørg Jensens fortelling i ord og bilder om bombingen
av Laksevåg, gjennom Den Kulturelle Spaserstokken på Arna
Frivilligsentral 22. april.

Lyttet til radio
Publikummer Eldbjørg Olsen har selv vært aktiv i kulturlivet i
Åsane, også som frivillig medhjelper, og roser de som jobber på
kulturkontoret og Frivilligsentralen. Denne gangen fikk hun selv
hjelp av en frivillig for å få med seg forestillingen «Hallo – Hallo!».

– Den var fin. Det var veldig gjenkjennelig, synes hun. Flere av
sangene har hun et forhold til. Selv om Eldbjørg ikke har en så
gammel radio som forestillingens søstre, husker hun godt
bestefarens radio som ble gjemt under krigen.

– Det var spennende med sendingene fra London, forteller hun.

– Vi hadde faktisk med en sending fra London i forestillingen først,
men tok det vekk fordi vi også spiller på aldershjem, og ikke vil uroe
de eldre, sier Kristine Nordby Simonsen i Kompani Krapp.

– Fantastisk publikum
De har laget forestillinger for Den Kulturelle Spaserstokken i et par
år.

– Eldre er et fantastisk publikum. Vi har vært veldig engasjert i
kampen for Den Kulturelle Spaserstokken. Er det et sted det er
viktig med kultur, er det blant de eldre. De trenger impulser og at
det skjer ting, mener Kristine.

– Hvordan fikk dere idéen til «Hallo – Hallo!»?

– Vi ble kjent med målgruppen, og fant ut hva som kunne vært fint for demente
og de eldre som ikke er det, forteller Kristine.

– Jeg har likt disse tiårene fra 1920- til 1960-årene, og alltid vært litt fascinert av
det, sier Beate Bednar.

– Det er en veldig kjekk forestilling å reise rundt med. Det virker som folk synes
det er veldig gøy og rørende å oppleve sin tid igjen, tilføyer Kristine.

– De har levd i noen vanvittige tiår. Det er utrolig mye som har skjedd, påpeker
Beate.

Selv holder Kompani Krapp også på med å lage en forestilling for barn, og skal
senere sette opp «Hamlet» med de to i alle rollene.

– Den Kulturelle Spaserstokken gjør at vi kan være knyttet til kompaniet 100
prosent. De siste årene har vi hatt som mål å gjøre dette levedyktig. Vi har funnet
en måte å kunne leve av det på, forteller skuespiller Kristine Nordby Simonsen.

– Det var veldig gjenkjennelig, sier publikummer Eldbjørg Olsen (foran) om
Kristine Nordby Simonsen og Beate Bednars forestilling.
Foto: Ann Kristin Ødegård

«Voi Voi» synger Kristine Nordby Simonsen og Beate Bednar med glød, og
drar oss med tilbake. Foto: Ann Kristin Ødegård
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