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 Ei lang suksessuke som vi må
gjenta neste år. “Operageneral”
Roald Karlsen mener at den før-
ste operafestivalen i Tromsø gikk
over all forventning.

Han er særlig glad for at så
mange forskjellige deler av utø-
vere i det lokale kulturlivet i
Tromsø har deltatt i festivalen.

– Det viser det rike kulturlivet vi

har i byen, og det viser også hvor
bra det kan bli når profesjonelle
og amatører kan møtes, sier han
til Nordlys. Da blir det opera for 
og med- alle.

Han regner røfflig med at noe
over 2000 har besøkt de forskjel-
lige arrangementene.

– Og meldingen fra publikum
er helt klar, nemlig at dette må vi

gjøre om igjen.
– Vi fikk i år byens første full-

sceniske operaforestilling etter
2009 som avslutning av festiva-
len, sier han, og framhever det
gode samarbeidet med NOS0.
Men han vil nødig peke på hva
som gledet han mest.

– Vi fikk oppleve nydelig ba-
rokkmusikk, stor operagalla, ope-

rakro og operapub. Men også
barneoperaen rørte meg veldig
mye. Det samme gjorde joikeo-
peraen, sier Roald Karlsen (bil-
det).

Han framhever også det gode
samarbeidet med Den norske
Opera-og ballett som ga 12 gra-
tisbilletter til operaen til publi-
kummet i Tromsø

Etter suksessen i år vil  han gjenta operafestivalen i Tromsø neste år

Køen utenfor Verdens-
teateret har sjelden
vært lengre. I går ville
alle se Erling Karlsens
filmer fra gamle Trom-
sø.

Det var knapt et ledig sete igjen da teppet
gikk opp for Erling Karlsens filmer fra
gamle Tromsø. Verken hovedpersonen
selv eller hans gode venn og hjelper Ro-
ald Johannessen hadde trodd at forestil-
lingen skulle fylle den ærverdige kino-
salen.

– Helt fantastisk slo Johannesen fast
da den drøyt en time lange premieren ble
avsluttet av Knut Smistad som knyttet
noen gode historier til bildene som had-
de gått over skjermen.

Tilgjengelig på Nordlys.no
– Erling Karlsens filmminner fra gamle
Tromsø gir et unikt innblikk i livet i byen
for 50 60 år siden. Opptakene er gjort av
Erling Karlsen, tidligere maskinist og
billettkontrollør nettopp på Verdenstea-
teret, sier Guttorm Pedersen.

Han er videoreporter i Nordlys og
har tilrettelagt materialet for Nord-
lys-TV. Der vil filmene fra Gamle
Tromsø nå bli tilgjengelig for alle le-
sere av nettavisen.

– Men den viktigste aktøren i dette
prosjektet, foruten Erling Karlsen selv,
er mannen som for åtte år siden digitali-
serte filmene. Og like viktig; som satte
seg ned foran skjermen sammen med
Erling Karlsen og gjorde opptak av hans
egne kommentarer til det vi ser. Om den
tekniske kvaliteten på bildene ligger noe
tilbake for hva vi er vant med i dag, så er
det lite å si på Erling Karlsens kunnskap
om byen og menneskene han har filmet.

Digitalisert
Pedersen sikter til 80 år gamle Roar Jo-
hannessen som først ble oppmerksom
på Karlsens filmer da han for mange år
siden selv viste dem i lag og foreninger
rundt om i byen. I 2005 ble de to enige
om å gjøre filmene tilgjengelig for et
større publikum ved å digitalisere dem.

– 8 mm smalfilm er et spinkelt for-
mat, uten lyd. Erling Karlsen utnyttet
det imidlertid bedre en de fleste. Han
brukte alltid stativ og han sparte ikke
på de kostbare filmrullene. Roar Jo-
hannessen gjorde byen en stor tje-
neste da han passet på at også Eri-
lings kommentarer til bildene ble
bevart for ettertiden.

Erling Karlsen bor i dag på Sør-
Tromsøya sykehjem. I desember fyller
han 91 år. 

Stinn brakke

FILMENTUSIASTER: Erling Karlsen og Roar Johannessen på plass i salen under premieren i går kveld. Samtlige billetter ble revet bort til forestillingen som viste
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