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Helnorsk artistliste

Jacobsen nominert

Norwegian Wood-festivalen har bragt noen av de
største utenlandske artistene til Norge for å spille i den
grønne idyllen. Men 25-årsjubileet blir en helnorsk.
Festivalen åpner torsdag 15. juni med Susanne
Sundfør og Jaga Jazzist, som også vil få følge av
ytterligere en artist. Fredag står OnklP & De Fjerne
Slektningene, Raga Rockers, Oslo Ess og Klovner i Kamp,
mens lørdagen vies deLillos – som stiller med gjester på
scenen, Kari Bremnes og ytterligere to artistnavn som
ennå ikke er meldt. Et knippe norske gitarister skal også
fremføre det 50-årsjubilerende Jimi Hendrix-albumet
ntb
«Are you Experienced».

«De usynlige» er nominert til den høythengende Man
Bookerprisen. Den er en av de mest prestisjefylte litteraturprisene i verden – og det internasjonale motstykket
til den britiske Bookerprisen. Prisen på 50.000 pund
(524.000 kr) blir delt mellom forfatter og oversetter.
Jacobsens historie om Ingrid Barrøy og øylivet på
Helgelandskysten fikk ovasjoner fra anmelderhold da
den utkom i 2013. «Roy Jacobsen er tilbake i storform»,
meldte VG om romanen – og trillet fram en sekser.
Historien, som følger en familie i årene fra 1913–1928
– har også fått en oppfølger her på berget, romanen
ntb
«Hvitt hav» (2015).

Fikk se fortellerteater om menneskehandel

– Hun hadde ikke noe valg
En times teaterforestilling om
menneskehandel
traff en lydhør forsamling ved Kristiansund videregående
skole.

TEATER
Tore Dyrnes

tore.dyrnes@tk.no

907 66 838

S

tillheten i salen rommet
mange tanker, oppsummerte president Rita
Strøm Larsen i Kristiansund
soroptimistklubb som sto som
arrangør for forestillingen.
Skuespillerne Astrid Elise
Sæterøy og Beathe Frostad
hadde gått grundig til verks før
de laget forestillingen «Valgt
det ...». De hadde studert rettsprotokoller, snakket med politiet, hjelpeapparatet og andre
med spesielle kunnskaper om
menneskehandel og prostitusjon.
Selve forestillingen handlet
om samtalene Sæterøy og Frostad hadde da de skulle lage
forestillingen.
Diskusjonen
dem imellom avbrytes av sterke kvinnehistorier om jenter
som selv har blitt utsatt for
menneskehandel for deretter å
bli prostituerte. Sentralt står
spørsmålet om dette er noe
jentene har valgt selv eller om
de kunne valgt annerledes.
Vi fikk høre om 15 år gamle
Katarina fra Litauen som ender
i Oslo som prostituert, om
Happy fra Nigeria som går gradene og blir Madam med tre
andre kvinner som hun styrer,
men som selv blir tiltalt for
menneskehandel i Norge.
– Samme hvor mye de jobber, blir de aldri kvitt gjelda til
bakmennene, oppsummerer
skuespillerne.

Fritt valg
Da forestillingen var over, ble
elevene invitert til å samtale
med hverandre rundt hva som
er et fritt valg.
– Mye penger og ingen ned-

SKAPTE ENGASJEMENT: Skuespillerne Beathe Frostad (til venstre) og Astrid Elise Sæterøy skapte engasjement hos elevene ved
Kristiansund videregående skole med sin forestilling om menneskehandel.

!

Han mente den eneste
måten å stoppe dette på, var at
ingen kjøpte tjenestene.
– Jeg har tatt menn i Oslo
som har kjøpt sex. Det er de
flaueste folkene jeg har møtt,
sa Norden.

Jeg ble overrasket over at
elevene var så
stille. Det tyder på at
de ble fanget av
historien.

Krisesenteret

RITA STRØM LARSEN
Kristiansund soroptimistklubb

sider, kommer det fra en gutt i
salen.
– Katarina hadde ikke noe
fritt valg. Da hun skjønte hva
hun var med på, var det for
sent å snu. Det var derfor ikke
hennes valg, sier en jente.
– Mange av jentene er ødelagt. De vil så gjerne bli sett og
bli elsket. Derfor er de også et
lett bytte, sier Beathe Frostad.
En i salen vil vite om også
gutter er utsatt for menneskehandel.
– Majoriteten er jenter. For

SANT: – Alt de sa, var sant, sa
politi Rune Norden, som tidligere
jobbet i Oslo.

FANGET: – Stillheten i salen
rommet mange tanker, sa Rita
Strøm Larsen.

gutter er det mest i forbindelse
med tvangsarbeid, sier Fro
stad.

Norden.
Så langt politiet vet, er det
ikke denne typen organisert
virksomhet på Nordmøre.
– Vi har sporadiske tilfeller
der man reiser rundt og markedsfører seg via nettet. Etter
at forbudet mot kjøp av sex
kom, har vi heller ikke tatt
noen for dette, sa Norden.

Ikke på Nordmøre
Rune Norden ved Kristiansund
politistasjon jobbet tidligere
opp mot prostitusjonsmiljøet i
Oslo.
– Alt dere sier, er sant, sa

Anita Borlaug fra Nordmøre
krisesenter kunne opplyse at
de har hatt flere som har vært
utsatt for menneskehandel.
– Dessverre får svært få av
dem bli i Norge, sa Borlaug.
Rita Strøm Larsen er mer enn
fornøyd med arrangementet.
– Dette er første gang vi i
Kristiansund soroptimistklubb
gjør noe slikt. Jeg ble overrasket over at elevene var så stille.
Det tyder på at de ble fanget av
historien. Skuespillerne opplevde også at de fikk god kontakt med elevene, sier Rita
Strøm Larsen.

