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tips oss!
75 50 50 50
tips@an.no
Tips Avisa Nordland om 
små og store saker som 
du mener vi bør skrive 
om. Månedens beste tips 
honoreres med 2.000 
kroner. Alle tips som 
benyttes honoreres med 
flaxlodd. Du kan også 
sende tips på sms med 
kode ANtips til 2005.

Del din video med  
Avisa Nordlands lesere  
på an.no/video

Vi følger nyhetsbildet  
24 timer i døgnet 7 dager  
i uka på vår nettside an.no

Helje Solberg (51) er ansatt 
som nyhetsdirektør i NRK. Hun 
kommer fra jobben som 
administrerende direktør og 
redaktør for VGTV.

Det er ennå ikke klart nå 
Solberg tiltrer, men sannsyn-
ligvis skjer det i løpet av 
høsten, opplyser NRK i en 
pressemelding.

Hun har bakgrunn fra 
Østlendingen, Sør-Varanger 
Avis og Nationen og har vært i 
VG siden 1994.

 (NtB)

Helje solberg 
(51) til Nrk

MArkedsplAsseN: Også i år legges markedet til området ved 
moloen.      Foto: kjell FredrikseN

I anledning dagen ønsker 
Skutvik å gi noe ekstra til 
publikum. 

HAMArøy: Også i år blir mar-
kedsplassen på det idylliske 
område ved moloen. Fredag 27. 
juli starter festlighetene med 
utepub og mulighet for å jam-
me. men det er på lørdag det 
virkelig braker løs. Det hele 
starter i 11-tiden med åpning fra 

scenen. På dagtid blir det båt-
byggekonkurranse for barn, ut-
stilling av veterankjøretøy og 
salg av fiskesuppe og grillmat. 
Fra scenen blir det forskjellige 
musikalske innslag gjennom 
dagen. På kvelden blir det fest 
med det 6 manns store Coun-
try-orkesteret Dusty Boots fra 
Fauske, som er kjent for sitt re-
pertoar fra store countryartis-
ter.

Skutvikdagene er 20 år

liv: Hvilken tanke kunstneren har bak motivene vil han ikke si, men 
det er ingen tvil om at de bringer liv til de hvite sterile veggene.

siNNsyksHit: Kunstneren SinnSykShit har ofte bymotiver i sine 
kunstverk.

– I høst skal folk kom-
mer inn dørene og sier 
wow! Det gleder jeg 
meg skikkelig til.
Ida LøvdahL aLvsen 
ila@an.no
91 52 48 88

Bodø: Ordene tilhører arran-
gementsansvarlig på Sinus, 
Svein Bjørhusdal. Han har vært 
primus motor for kunstpro-
sjektet som ble ferdigstilt på 

mandag denne uken.
– Svein lever og ånder for Si-

nus, og har stått på og argu-
mentert godt for at dette er noe 
vi bør gjøre. Når vi nå ser resul-
tatet er vi kjempeglade, sier 
Stormen-direktør Rolf-Cato 
Raade.

– Vi har tenkt lenge at ned-
gangen til Sinus var litt steril. 
Nå skiller det seg ut fra resten 
av huset, som jo er veldig stil-
rent. Veggmaleriet gjør at det 
blir en helt egen greie å gå ned 

dit.
Fra ideen kom på bordet til 

kunstverket sto ferdig gikk det 
bare noen få uker. 

raskt i svingene
– Det er mye formaliteter med 
lover og regler, godkjenning og 
finansiering som må på plass, 
men det har gått utrolig smidig, 
sier Stormen-direktøren.

– Det ble enstemmig vedtatt i 
styret at dette skulle gjennom-
føres, og finansieringen kom-

mer fra et kunstnerisk fond 
som ble opprettet da Stormen 
ble bygd, forklarer han. 

Det er et stort prosjekt å ut-
smykke tre opptil sju meter 
høye vegger, så da Bjørhusdal 
fikk klarsignal kontaktet han 
forsterkninger.

– Jeg spurte UpNorth om de 
kunne tenkt seg å være med. 
Det var de veldig interessert i, 
og det er utrolig kult å ha de 
med, sier han.

Nytt, enormt veggmaleri pryder inngangen til Sinus 

– Dette viser at urban kunst nå stiller likt



Fornøyde: Stormen-direktør Rolf-Cato Raade og arrangementsansvarlig på Sinus Svein Bjørhusdal er 
veldig fornøyd med resultatet.      Alle Foto: IdA løvdAhl Alvsen 

tImelApse: ANtv har fulgt hele maleprosessen og den kan ses 
som en timelapse-video på an.no.

hektIsk: Kunstner Kim André Larsen og medhjelperen hans malte 
hele kunstverket i løpet av en lang, hektisk helg.

Nytt, enormt veggmaleri pryder inngangen til Sinus 

– Dette viser at urban kunst nå stiller likt
"

Når vi nå ser 
resultatet er vi 
kjempeglade.

rolF-CAto rAAde
Direktør, Stormen

Kunstfestivalen har vært orga-
nisator og kurator for prosjek-
tet. Det var også de som foreslo, 
og formidlet kontakt kunstne-
ren.

– Da jeg begynte å tenke på 
hvilken kunstner som kunne 

være aktuell, landet jeg fort på 
Kim. Hans stil passer veldig 
godt til dette prosjektet. Hel-
digvis hadde han også tid til å 
gjøre det, forteller eier og direk-
tør i UpNorth, Gøran Moya.

UpNorth står bak mange av 
de populære veggmaleriene 
som har dukket opp i Bodø sen-
trum de siste årene, og de syns 
det er stor stas at urban kunst 
nå også blir inkludert i Stor-
men.

– Denne typen kunst får ofte 

ikke den oppmerksomheten 
det burde få. Når det inviteres 
inn i slike omgivelser vise det at 
urban kunst stiller på lik linje 
som annen kunst, sier han.

lite føringer
Kunstneren kaller seg SinnSyk-
Shit, men hans egentlige navn 
er Kim André Larsen. Da Bjør-
husdal fikk se arbeidet hans var 
han solgt.

– Jeg syns det var kjempe-
kult. Jeg liker det litt enkle i 

kunsten. Det passer til alt vi dri-
ver med der nede; pop, jazz, 
rock metal barnekonserter. Det 
skal være kult, samtidig som at 
det er viktig at ingen syns det er 
støtende, forklarer han.

Ut over det har de lagt så lite 
føringer som mulig.

– Jeg har stor respekt for all 
type kunst og for meg er det 
viktig at kunsten får snakke for 
seg selv. Jeg vil bare at publi-
kum skal få se noe kult når de 
kommer hit.

Veggmaleriet består av tre 
innrammede motiver. Hvilken 
betydning han selv legger i mo-
tivene syns ikke kunstneren er 
så viktig.

– Jeg liker ikke å forklare tan-
ken bak kunsten. Da blir det lik-
som bestemt hva betydningen 
er. Jeg vil heller at folk skal få 
sin egen opplevelse og ha sine 
egne tolkninger, forklarer han.

– Men dette prosjektet er 
kanskje noe av det tøffeste jeg 
har gjort hittil.
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uskAdd: Skuespilleren George Clooney kom uskadd fra en MC-ulykke 
på Sardinia tirsdag.  Foto: ChrIs pIzzello

Den amerikanske skue-
spilleren George Clooney 
er brakt til sykehus etter 
en motorsykkelulykke på 
Sardinia, melder italien-
ske medier.
ItAlIA: Clooney ble tirsdag 
brakt til akuttmottaket på sy-
kehuset Giovanni Paolo II, 
skriver La Nuova Sardegna. 
Den amerikanske skuespille-

ren pådro seg ikke alvorlige 
skader under ulykka, skriver 
den samme avisen, ifølge ny-
hetsbyrået NTB.

Lokalt politi og sykehuset 
har ikke svart på avisens hen-
vendelser.

Clooney var på vei til en 
filminnspilling da motorsyk-
kelen han kjørte kolliderte 
med en bil, skriver La Nuova 
Sardegna.

Ifølge bladet Chi skjedde 
ulykken i nærheten av Costa 
Corallina i Olbia-provinsen.

NTB meldte senere tirsdag 
at Clooney var utskrevet fra 
sykehuset, Giovanni Paolo II, 
som tidligere på dagen ble om-
talt som John Paul II. 

 (ntB)

Clooney kom uskadd fra ulykke


