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Det er uro i Nord-
norsk Opera og
Symfoniorkester
(NOSO). I løpet av
kort tid har fire an-
satte i administra-
sjonen sagt opp.

Tekst: Bjørn H. Larssen
bjorn.h.larssen@nordlys.no

Oppsigelsen av nøkkelstilling-
ene skjer like før og midt under to
av de største begivenhetene i
NOSO. 8. juni legger symfonior-
kesteret ut på sin Nord-Norge-
turné. Seinere i i år spilles Car-
men-forestillingen i Bodø og
Tromsø. Så følger urpremieren på
operaen Veslefrikk.

Line Fusdahl, som var adminis-
trativ leder i tidligere Tromsø
symfoniorkester sa tidligere i år
opp sin stilling. Det skjedde etter
at symfoniorkesteret gikk inn i
NOSO.

For kort tid siden sa operaan-
svarlig i NOSO, daglig leder i
Bodø Musikkteater, Sissel Aar-
haug opp sin stilling i Bodø.

Nylig sa også Anika Macken-
roth, daglig leder i Opera Nord,
opp sin stilling. Hun var ansatt
som leder i Opera Nord, men måt-
te jobbe som markeds- og infor-
masjonsansvarlig i Nordnorsk
Symfoniorkester, selv om stil-
lingen var opprettet som operaan-
svarlig i NOSO.

I går sa notearkivar og podi-
einspisient Charles Garden opp
sin stilling i Tromsø.

Ingen av de som har sagt opp
ønsker foreløpig å kommentere
hvorfor, men Anika Mackenroth
bekrefter at hun har søkt og fått
ny jobb. 

Avviser blankt uro og krise
Administrerende direktør Rolf-
Cato Raade i NOSO avviser
blankt at det er krise eller uro i or-
ganisasjonen.

– Det er synd at vi mister gode
medarbeidere, men i en nyst-
artet organisasjon med hektisk
aktivitet er det naturlig at noen
ikke finner seg til rette eller sø-
ker andre oppgaver.

– Når det gjelder Sissel Aar-
haug har hun et hus i Aurskog Hø-
land, og var pendler til Bodø. Hun
valgte å flytte hjem.

– Lene Fusdal ble tilbudt ny
jobb i NOSO i Tromsø, men valg-
te å slutte.

– Anika Mackenroth hadde en
hektisk jobb som markeds- og in-
formasjonsleder, og ei slik stilling
passer kanskje ikke for alle med
små barn.

– At hun fikk andre oppgaver
enn opera, skyldtes at vi ikke kun-
ne ha to operaansvarlige i en så li-
ten organisasjon med så mange
oppgaver, sier Raade.

– Charles Garden har vært sy-
kemeldt i et år, og går nå over på
andre tiltak, sier Rolf-Cato Raa-
de.

Operastilling i Tromsø?
Til kravet om at den nye stillingen
som operaansvarlige må bli lagt
til Tromsø, svarer adm.dir. Raa-
de: Vi kommer til å legge stilling-
en til det stedet den beste søkeren
ønsker å bo på, Bodø eller Trom-
sø. Det samme vil skje med mar-
keds- og informasjonsstillingen.

– Det er i Tromsø operamiljøet
er. Siden NOSO ble stiftet har
Tromsø vært en operadød by. Vi i
Opera Nord og Tromsø operafor-
ening har ikke hatt et eneste kon-
taktpunkt, sier lederen i Tromsø
operaforening, Roald Karlsen.

– I Tromsø kan vi sette opp full-
verdige operaforestillinger, vi har
et Musikkonservatorium der ei av
landets ledende operasanger er
professor, nemlig Anne-Lise Sol-
lied Allemano.

Tar opp saken i styret
Styreleder i Opera Nord, Tor Læ-
greid, som også er vararepresen-
tant i styret til NOSO minner om
at Opera Nord og Bodø Musikk-
teater skal fungere som to selv-
stendige stiftelser i fem år før man
eventuelt bestemmer at de skal
fortsette i NOSO. Han sier han
har registrert den misnøyen som
er i Tromsø når det gjelder mang-
lende operasatsing, og vil ta opp
saken i styret i NOSO. OPERAPROSJEKT: Operaen «Dido og Aeneas»av Henry Purcell var et av samarbeidsprosjektene mellom Opera Nord og Den 

■ Opera har stått sterkt i Trom-
sø. Tromsø operaforening var
over 100 medlemmer.
■ Opera Nord i Tromsø har
vært kontaktpunktet mellom
Den Norske Opera og lokale
operakrefter.
■ Opera Nord og Bodø Mu-
sikkteater er selvstendige stif-
telser som samarbeider med
NOSO. Store beløp er gått fra
Opera Nord til NOSO.
■ Operamiljøet i Tromsø har
vært dødt siden NOSO kom.

FAKTA

Mick Jagger liker ikke å bruke

narkotika når han opptrer

fordi han mister kontrollen.

Stones-sangeren innrømmer

at han tidligere har eksperi-

mentert med narkotika på

scenen, men sier han ikke

likte det – ettersom han mis-

ter kontroll. (ANB—NTB)

Jagger om narko
Fenomenet Lang Lang (27) kommer til
Norge – uken etter at han var ferdig med
innspillingen av en film inspirert av Cho-
pin. I Oslo Konserthus vil han 25. mai ta
lytterne med på det han kaller «en kon-
sertreise gjennom ulike tider og ulike
kulturer», der han blant annet spiller to
av Beethovens klaversonater (NTB).

Lang Lang på eventyr
TIPS OSS!

Eller ring oss hele døgnet:

776 10 500

2097Send SMS/

MMS til
Skriv: Nordlys <din melding>

Månedens tips får 2000 kroner!

Fredag skal forlegger Arve Jurit-
zen  jobbe i Tanum Bokhandel på
Karl Johan i Oslo en hel dag, som
ansatt på linje med de øvrige sel-
gerne. Årsaken er at han har fron-
tet de små forlagenes kamp mot
de store, som han mener får ufor-
tjent mye og synlig plass ute blant
kundene. (NTB)

Juritzen i bokhandel

NOSO preget



NORDLYSPULSNORDLYS FREDAG 21. MAI 2010    43

Tekst: Morten Jakobsen
morten.jakobsen@nordlys.no

Band of Horses’ nyeste album, In-
finite Arms, er for øyeblikket det
mest spilte albumet på iTunes i
Norge. Nå kommer kritiker- og
publikumsfavorittene til Døgn-
villfestivalen!

Ben Bridwell og de andre skjegge-
te indierockerne i Band of Horses
er et av de heteste navnene i mu-
sikkverdenen for øyeblikket. I sep-
tember gjester de Tromsø.

– Band of Horses er absolutt et av
de aller heteste navnene for festiva-
ler i Europa i år, og det har vært stor
rift for å få tak i dem. Utrolig artig at
vi har fått dem til Tromsø, sier en
storfornøyd festivalsjef for Døgn-
villfestivalen, Hogne Rundberg.

Bandets to første albumer Eve-
rything all the time (2006) og Cea-
se to begin (2007) blir begge truk-
ket fram blant tiårets beste albu-
mer i musikkmagasiner verden
over. Tirsdag slapp Seattle-ban-
det sitt tredje i rekken, Infinite
arms. Det topper for øyeblikket
på den norske iTunes-listen som
det mest spilte albumet.

– Dette er svært! Noen syntes
kanskje det er litt overraskende at
vi går for noe slikt, men vi har lyst

til å ha noe som er i tiden, og det
skal bli utrolig spennende å se dem
live her. Dette er en veldig spesiell
booking, sier Rundberg.

Bred appell
Band of Horses er kjent for sitt fyl-
dige, sørstatsinspirerte lydbilde, og
frontfigur Ben Bridwells prisbe-
lønte stemme. 

– Vi har fått mange ønsker fra
folk på dette bandet, og de treffer et
veldig bredt aldersspekter blant pu-
blikum, forklarer festivalsjefen.

Døgnvillfestivalen har tidli-
gere fått kritikk for å hente inn
«avdankede» stjerner som Sex
Pistols, Samantha Fox og senest
Ozzy Osbourne. De kritiske røs-
tene stilner trolig fort nå.

– Hvordan klarer en festival som
Døgnvill å få tak i et slikt navn?

– Det er litt tilfeldig at det passer
inn i kalenderen deres. Det har også
hatt mye å si at vi har fått oss en søs-
terfestival i Stavanger. I tillegg har
vi opparbeidet oss et bra rykte med
tanke på scene og organisering, og
ikke minst med tanke på publikum.
Også de store navnene ser at det
finnes fans og publikum på «Nord-
polen», sier Rundberg. 

De to konsertene på Døgnvill
og i Stavanger blir trolig bandets
eneste i Norge i år.

Et av verdens heteste
band Døgnvill-klare

SUPERBAND TIL TROMSØ: Indierockerne i Band of Horses har blitt skrytt
opp i skyene fra alle hold. I september spiller de i Tromsø.            Foto: Presse

Norske Opera. Foto:  Lina Livsdatter

I dag formiddag lanseres et
nytt nettsted som skal gi råd
og informasjon til menn
som er utsatt for seksuelle
overgrep. Initiativet til nett-
stedet kom i forbindelse
med prosjektet GradertInfo,
hvor overgrepsutsatte
menn delte sine erfaringer.

Menn som ofre
Barneleker som følger med to ulike tegnese-
rie-blader inneholder helseskadelige stoffer.
Nå må salget stoppes. En kontroll gjennom-
ført av Klima- og forurensningsdirektoratet av-
slørte at klistremerkene, som brukes til øre-
pynt og tatoveringer, inneholder stoffer som
er ulovlige i leketøy. Dermed pålegges Eg-
mont Serieforlaget umiddelbart å stoppe sal-
get av de aktuelle klistremerkene.

Farlige klistremerker
Kunsttyveriet fra et museum i Pa-
ris er en forbrytelse mot mennes-
kehetens arv, mener byens vise-
ordfører. Maleriene har en samlet
verdi på over 800 millioner kro-
ner. «Le pigeon aux petits pois»
av Pablo Picasso (bildet) er ett av
de stjålne maleriene fra Musée
d’Art Moderne de la Ville i Paris.

Milliardtyverier

t av uro


