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SCENEROM MED MULIGHETER: Regissør Tore Vagn Lid (inn fra høyresiden) utforsker nye teaterformer, derfor er det ikke kun skuespillere med, men også musiker Hilde Annine 
Hasselberg og DJ Edvard Mjanger (ryggen til). FOTO: VIDAR LANGELAND

– Ro bert Wil son har 
alle sce ne mu lig he ter 
og all tek nikk han 
tren ger for å lage sine 
fore stil lin ger her i 
Cor ner tea te ret, sier 
in struk tø ren Tore 
Vagn Lid til BA.   

Nils Olav sæ ver ås
nils.severas@ba.no

MØH LEN PRIS
Han snak ker hy po te tisk, om at 
re gis sø ren bak 2005-ver sjo nen 
av «Peer Gynt» på DNS og Det 
Nors ke Teatret kun ne fun net 

alt han tren ger av lyd, lys og 
sce ne rom i tea ter byg get som nå 
er ned leg gings tru et et ter kun 
syv må ne ders drift. Vagn Lid 
nev ner også Wooster Group 
som et tek nisk kre ven de, ny-
ska pen de en semb le som vil le 
ha fun net seg til ret te i lo ka le ne 
på Møh len pris.   

– Det er et vel dig åpent rom 
som man kan byg ge om et ter 
den en kel te opp set nin gens be-
hov. Det er ikke like lett alle ste-
der, også på DNS mø ter man ut-
ford rin ger hvis man vil end re 
rom met for mye.  

Tre forestillinger
«JudasDUB», Transiteaterets 
pre mi e re i kveld, er en be ar bei-

det ver sjon av «Ju das evan ge li-
et», som ble vist i Ber gen i ok to-
ber i fjor. 

Styk ket er sam ti dig også før s-
te del i Vagn Lids nye tri lo gi 
«DUB-Leviathan». De to nes te 
fore stil lin ge ne skal la ges fra 
grun nen. Også det skal et ter 
pla nen skje i Cor ner tea te ret. 

– Med vir ken de til at det er 
blitt så flek si belt og mo der ne 
her, er at de frie grup pe ne ble 
tatt med på råd, sier skue spil ler 
Tor Chris ti an F. Bleik li.

– Dess uten har man mu lig he-
ten for verk ste der i Wrap-hu set 
ikke langt unna, så da be gyn ner 
Ber gen å få gode fa si li te ter for 
de frie grup pe ne. Tid li ge re har 
vi noen gan ger vært nødt til å 

pro du se re i Oslo, sier Tore Vagn 
Lid. For «JudasDUB» be tyr mu-
lig he te ne i Cor ner tea te ret blant 
an net at pub li kum vil sit te i et 
stort rek tan gel om kring sce ne-
be gi ven he te ne.  

– Det er noe jeg len ge har vært 
på jakt et ter, sier dra ma ti ke ren 
og re gis sø ren til BA. 

Unntakstilstander
Ju das slapp ikke tak i Vagn Lid 
et ter «Ju das evan ge li et», og blir 
der for også før s te del i hans 
«DUB-ver sjo ner». 

– Tri lo g ien vil hand le om 
unn taks til stan der, om det som 
skjer når noe set ter nor ma le 
reg ler ut av spill, slik som i per-
son li ge kri ser, ter ror el ler krig.

– Sam ti dig job ber vi også med 
form. Det blir ikke bare tea ter, 
det er også ele men ter av hø re-
spill og av kon sert. DUB be tyr at 
vi har lånt øre til ja mai cansk 
mu sikk tra di sjon, i til fel let «Ju-
dasDUB» også den tra di sjo nen 
at selv om man var for nøyd 
med en inn spill ing, så for søk te 
man å se om man kun ne vri 
inn spill in gen i en an nen ret-
ning og ska pe noe an net. 

Den nye ver sjo nen går tet te re 
på den hem me li ge his to rien 
mel lom Je sus og Ju das, og er 
litt mer tekst ba sert enn den for-
ri ge. Te m aet om hvem som sta-
dig må ta på seg Ju das rol len i 
da gens sam funn, er uan sett 
også med vi de re.  

�� Transiteatret i Cor ner tea te ret i hel gen

– KAN TA IMOT 
VER DENS NAVN 

Fredag 20. juni og lørdag 
21. juni inntar Morten 

Abel og Odd Nordstoga hagen til 
Alvøen hovedbygning for den 
tradisjonsrike sommerkonserten. 
Tidligere år har VAMP, Bjørn 
Eidsvåg, Jan Eggum, Kurt Nilsen 
og Sondre Lerche hatt konserter  
i den ærverdige hagen.

Alvøen UTESCENE 
I ALVØEN: 
Odd Nordstoga 
(bildet) og  
Morten Abel i 
den tradisjons-
rike sommer-
konserten.

Americana-artisten Steve Earle kommer til Periferifestivalen i august, 
sammen med det lokale stjerneskuddet Aurora Aksnes, Real Ones, 
Hvitmalt Gjerde og In The Country. Real Ones står i tillegg bak årets 
Tingingsverk, og feirer 20 år som band. Festivalen i havgapet på Gles-
vær utvider også med en ny scene i år. Fra før er Highasakite, Monica 
Heldal, Stein Torleif Bjella og Ine Hoem hyret til Periferifestivalen 22.-
23. august.

Earle i Periferien


