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■ 3000 på

Hunsfest

Hunsfest, den nye festivalen på Hunsøya som Kristiansand Avis skrev om
forrige uke, trakk om lag 3000 publikummere. Det betyr at det antagelig blir
Hunsfest også i 2016, uten at arrangørene kan love noe ennå.
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■ Isac Elliot-feber
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Det ble stort press under det finske ungpikeidolets konsert på Sørlandssenteret lørdag, da flere jenter måtte løftes over gjerdet av Røde
Kors. Vaktsjef kan likevel ikke melde om større skader.

Kommende uke blir det tre
på rad i Ravnedalen; Bingokongen Ronny Haugelands
bingoshow i kveld, torsdag og
konserter med Stein Torleif
Bjella fredag og Mari Boine
lørdag.
- Siden solodebuten Heidersmenn i 2009 har Stein
Torleif Bjella etablert seg som
habil liveartist og satt spor etter seg i norsk musikk. Han er
blitt hyllet som den nye Prøysen for sine underfundige
tekster, ofte i en mørk kontekst, men med humor like
under overflaten, sier Jan Kenneth Transeth, booker for
Café Generalen, til Kristiansand Avis.
Artisten fra Ål har vunnet både Spellemannprisen,
Bendiksenprisen, Prøysenprisen og flere andre.
- Vi er helt sikre på at nettopp Bjella er rett mann for
Cafè Generalens vakre og intime scene, sier Transeth.

FAKTA
Mari Boine (Persen)
▶ FØDT: 8. november 1956 i Karasjok.
▶ HVA: Samisk sanger/musiker og
utøver av «verdensmusikk». Kjent
for å ha tilført den tradisjonelle joiken jazz, rock og verdensmusikk.
▶ GJENNOMBRUDD: «Gula Gula» i
1989. Har siden gitt ut flere populære album.
▶ AKKURAT NÅ: Jobber med to
nye album; et samisk og et engelsk,
hvorav det første, antageligvis det
samiske, ventes utgitt høsten 2016.
Spiller på Café Generalen i Ravnedalen lørdag.

Kulturprisen til Baardson

Maris

mangfoldige
musikk

Heidersmann til Kristiansand

SYNGER PÅ SØRLANDET: Verdensmusikkgeneralen kommer til Café Generalen lørdag.
Foto: Helena Z. Pedersen (ASB)

Da stoppet Patti Smith opp, lyttet en
stund til konserten min og svarte:
«But she´s way beyond me now».

Fredag mottok Kildens administrerende direktør Bentein Baardson Kristiansand kommunes kulturpris.
- Det er vanskelig å formidle hva man føler nå. Man blir
helt lammet. Dette var så overraskende, sa Baardson til
Fædrelandsvennen etter utdelingen.
Prisen ble tildelt Bentein Baardson for hans fem år i
stolen som administrerende direktør for Kilden. Fra februar 2010 har han styrt organisasjonen, gjennom åpningen i januar 2012 og fram til i dag.
- Prisen er vel fortjent. Han har klart å smelte sammen
Kristiansand Symfoniorkester (KSO), Opera Sør og Agder
Teater. Det er en bragd, og Kilden har blitt en suksess, sa
kulturstyreleder Randi Haukom, som delte ut prisen, til
Fædrelandsvennen.

SANG SEG
SEG STERK:
STERK: Mari
Mari Boine
Boine har følt både skam over sin egen kultur og religiøs fanatisme på kroppen. Musikken har hjulpet henne til å finne styrken og stoltheten hun har i dag. FOTO: HELENA Z. PEDERSEN (ASB)
SANG

Peter Gabriel fikk musikken hennes ut i
verden og Patti Smith ga henne et kompliment hun ikke glemmer. Lørdag spiller
Norges fremste representant for verdensmusikk i Ravnedalen.
MAI LINN OPSETH TRONSTAD
mai@kristiansandavis.no
Telefon 38 69 99 99

OSLO: - Jeg planla aldri å bli artist, men jeg måtte få
ut alt jeg ville si i sangene mine, sier Mari Boine til
Kristiansand Avis, og legger til:
- For meg ble musikken en terapi.
Mari Boine vokste opp i en tid hvor samene skulle fornorskes. Det samiske språket måtte legges
igjen hjemme, og joik ble sett på som «djevelens
stemme» av kirken.
- Det er klart; når du vokser opp med en følelse av at din kultur er ingenting verdt, vil du bare
bort. Jeg ble formet til en ung dame som ville bort
fra det samiske for å bli norsk. Skamfølelsen over
egen bakgrunn hang ved helt til lærerskolen, forteller Boine, og fortsetter:

- Først der fikk jeg masse informasjon om den
samiske historien, og ting begynte å falle på plass.
Jeg skjønte hvorfor jeg var blitt et menneske som
til de grader ville bort fra egen kultur. Så kom sinnet, og jeg begynte å lage sinte sanger. Musikken
har gitt meg styrken og stoltheten jeg har i dag.

Religiøs fanatisme
Fornorskingen var ikke den eneste utfordringen
til unge Boine, som vokste opp i et strengt læstadiansk miljø. Som 15-åring kjøpte hun seg gitar, men
den ble hengende på veggen som pynt grunnet
det hun selv kaller «en fanatisk, kristen oppdragelse».
- Det fine var at mine foreldre sang hver dag.
Selv om det var salmer, fikk jeg et naturlig forhold
til å synge. Det er en gave de har gitt meg. I dag
leter jeg etter det positive. De var barn av sin tid
og mente måten de gjorde ting på var den rette.
Hun legger til at fanatisme og undertrykkelse
finnes over alt, noe hun har oppdaget på nært
hold ved å reise rundt i verden og møte mennesker hun føler seg beslektet med nettopp grunnet
dette.
- Fanatismen er noe av det aller mest skremmende som finnes i verden. All undertrykkelse holder
mennesker nede, og jeg tror det er derfor min mu-

sikk er universell: Den handler om en lengsel etter
frihet til å være den vi egentlig er - uten skam.

Skryt fra punklegende
Hjemme hadde de ikke TV i oppveksten, men hos
søskenbarn med mindre strenge foreldre ble hun
utsatt for artister som skulle forandre mye i den
unge jenta.
Du har sagt «Doris Day was my first heroine»,
fortell?
- Hun var den første artisten jeg oppdaget på TV
hos søskenbarna mine. Deretter fulgte The Monkees, Elvis og franske artister som Edith Piaf.
Så oppdaget hun artisten som skulle forandre
alt: Patti Smith.
- Hun forandret livet mitt, og jeg skjønte jeg måtte på scenen og synge. Jeg så henne live på Norwegian Wood i år; 69 år og full av liv og opprør.
For noen år siden spilte de to på samme scene i
San Sebastian. Boine håpet å møte Smith bak scenen, men den amerikanske punklegenden dukket ikke opp før Boine var i gang med konserten.
Agenten hennes fikk imidlertid sagt til Smith: «Du
er grunnen til at hun synger».
- Da stoppet Patti Smith opp, lyttet en stund til
konserten min og svarte: «But she´s way beyond
me now», smiler Boine.

Turné med Gabriel
Smith er ikke den eneste verdensstjernen som
er fan av Boine. Etter å ha fått platen hennes av
en hollandsk journalist, fikk Peter Gabriel Real
World Records til å gi ut musikken hennes på
verdensbasis. Artisten bak låter som «Sledgehammer» og «Don´t Give Up» tok henne også
med på turné.
- Jeg visste tidlig at jeg måtte ut i verden og
vise at språket mitt er like mye verd som alle
andres. Nå fikk jeg sjansen til å møte musikere
fra hele verden. Jeg fikk møte folk fra andre kulturer enn den vestlige, og fikk se at jeg ikke var
alene om å være annerledes. Det ga meg veldig
mye mot, sier Boine, som har innlemmet musikk fra mange kulturer i sine sanger.
I tillegg til verdensmusikk fra alle kanter, spesielt fra Afrika hvor hun har hatt en ektemann,
er hun kjent for å ha tilført den tradisjonelle
joiken jazz og rock. Hjemme hører hun på absolutt alt og tar det innover seg som en salig
blanding.

Klar for Kristiansand
Du har åpenbart mange fans som ikke skjønner
samisk, får du tilbakemeldinger fra folk som øn-

sker å forstå tekstene dine?
- Ja, men min musikk går til noe annet enn
hodet. Når du ikke følger med på teksten, blir
andre deler av deg aktivert. Det er som den
klassiske musikken; folk nyter det. Jeg forteller
alltid litt om hva sangene handler om på konsertene mine, men i hovedsak går mine sanger
til andre sanser enn intellektet.
Lørdag står hun på scenen til Café Generalen
i Ravnedalen, en scene artister som Ole Paus
har kalt Nores vakreste.
- Vi klarer å lage stemning i en gymsal, men
det blir ekstra fint med flotte omgivelser. Da
spiller vi på lag med naturen. Jeg gleder meg og
håper vi får fint vær. Vi skal i alle fall gjøre det
vi kan for at det blir bra.
Med seg til Ravnedalen tar hun to musikere;
gitarist Roger Ludvigsen fra Kautokeino og perkusjonist Gunnar Øvland fra Kristiansand.
- Jeg har gått tilbake til det mer melodiøse med mindre besetning og stemmen min i fokus.
Jeg takker han som deler ut talenter, hvem det
enn er, for at han ga denne stemmen til meg og ikke til nabojenta.

Sørlandske nominasjoner
Flere lokale bidrag kjemper om Amandaprisen i år. Mens
«Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama» har fått tre
nominasjoner, er kristiansander Agnes Kittelsen nominert til beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i «Staying Alive» og den kristiansandsbaserte briten Nicholas
Sillitoe er nominert i kategorien beste musikk for «Dirk
Ohm». I tillegg er «Karsten og Petras vidunderlige jul»,
med Janne Formoe i en av hovedrollene, nominert i kategorien barnefilm.
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