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Møhlenpris-teater
åpner neste år
CORNERTEATERET: Med støtten fra kommunen er det nå klart at Vestlandske Teatersenter og de frie sceniske gruppene i Bergen
illusTrasjon: Tegning: paal j. KaHrs arKiTeKTer
kan få tilhold i denne bygningen fra neste sommer. Da blir det teater på Møhlenpris.

Vestlandske Teatersenter
og de frie sceniske
gruppene i Bergen jubler.
Allerede neste år kan
«Cornerteateret» åpne.
Finn Bjørn Tønder
inn.tonder@bt.no
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Kulturbyråd Harald Victor Hove
(H) bekrefter overfor BT at han
mandag gjør den symbolske
handlingen som starter ombyggingsarbeidene av den fredede,
gamle lagerbygningen Thormøhlens gate 45.
Den ligger rett over veien fra
det meget omtalte cornerlagget
på Møhlenpris idrettsplass, som
har gitt det foreløpige navnet
til det som skal bli en 1500 kvadratmeter stor teaterbygning.

fakta
z Vestlandske
Teatersenter
n Kompetansesenter for teater
og drama, etablert i 1967.
n Vil gjennom sine aktiviteter at
så mange som mulig skal få
spille teater, lære om teater,
se teater og bli inspirert av
teater.
n Hovedfokus er på barn, unge,
amatørteater og organisasjoner.

– En gledens dag
– Dette er en gledens dag. Endelig ser det ut til at vi kommer
i mål med Cornerteateret. Og
endelig får frie teatergrupper et
sted å øve og fremvise forestillingene sine, sier daglig leder
Frøydis Otre i VT.
Bygget er på tre etasjer med
en stor og en liten teatersal i første, prøverom i andre og kontorer i tredje.
– Den største teatersalen har
plass til 250 tilskuere. Håpet er
at næringsliv og andre vil støtte
om å kjøpe stoler med navn på
slik at vi over tid får penger til å
åpne en mindre teatersal også.
Håpet er å lytte inn neste sommer, med første forestilling
neste høst, sier Otre.
De lytter teaterskolen for
barn og unge og all annen VTvirksomhet til Cornerteateret
fra Industrihuset.

Klare husleien

Syden, midt i storbyen
Utenfor Berlin kan du boltre deg i 26 varme og
heftige grader, året rundt.

Eiendom, Sistnevnte eier bygningen, står for ombyggingen
og leier ut til teaterdrift.
– På denne måten kommer VT
i sårt tiltrengte, nye lokaler –
samtidig som de frie scenegruppene får øvings- og visningsrom
for sine aktiviteter. Det har det
vært akutt behov for, sier Hove.
Han understreker også samspillet med næringsliv som vil
utvikle byen.
– Her sørger Rieber for at det
kommer kultur i et område som
tradisjonelt har vært stengt på
kveldstid, sier Hove.

Hove røper overfor BT at Bergen kommune går samlet inn
med 900.000 kroner i støtte til
prosjektet, med en halv million
kroner i år og 400.000 kroner
for neste år. I tillegg vil han som
byråd støtte opp om initiativet
til ekstramidler gjennom såkalte sponsede stoler i teaterbygningen, ved å kjøpe stoler for
50.000 kroner for 2.500 kroner
pr. stk.
I tillegg sørger kommunen
for, gjennom vanlig driftsstøtte,
at Vestlandske Teatersenter (VT)
klarer husleien til G.C. Rieber

Feirer Bergens skytshelgen
En gang i middelalderen
forsvant det hellige Sunnivaskrinet fra Bergen. Ingen vet
hvor det ble av.

Tyrkia

Kari FausKanger
kari.fauskanger@bt.no

Antalya – du trenger ikke
ligge som sild i tønne på
stranden.

Smaksfest i Roma
Romas leskedrikk grattachecca
forførende, forfriskende og
fargerike.

Les også om:
• Hippe Glasgow
• Bifens Buenos Aires
• Metro-kunst i Lisboa

Nå kommer det tilbake til Bergen – nøyaktig 841 år siden det
kom til byen første gang.
Vi skyndes oss å tilføye at det
er en kopi av skrinet som kommer. Det nye skrinet er laget i
Selje, der det denne helgen er
lere Sunniva-arrangementer.
Onsdag er det Bergens tur. Da
stevner vikingskipet «Haakon
Haakonsson» inn Vågen med
skrinet om bord.
Her blir det tatt imot av
biskop, varaordfører, representanter for den katolske kirken,
Kongshirden og mange lere.

Hele Bergen skal merke at Sunnivaskrinet er tilbake i byen.
– Kirkeklokkene vil ringe og
skrinet skal føres i prosesjon
over Bryggen, først til tomten
der Kristkirken lå, og deretter
til sitt endelige bestemmelses-

sted, som er Bryggens Museum
og den nye utstillingen om Bergens skytshelgen, den hellige
Sunniva fra Selje, forteller utstillingsleder Sigurd S. Sandmo ved
Bymuseet i Bergen.

Filminnspilling utløste væpnet politiaksjon
TrOndHeiM: Politiet rykket søndag ut etter å ha fått melding om at be-

væpnede menn iført inlandshette ble observert i en sentrumsgate i
Trondheim. – Mennene hadde på seg grønne kamulasjeklær og inlandshette og gikk med gevær, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie i
Sør-Trøndelag politidistrikt til adressa.no. Mennene viste seg å være studenter som deltok i en ilminnspilling. – De hadde ikke meldt fra til politiet, og det var heller ikke satt opp skilt med beskjed om at det foregikk
en ilminnspilling. I det minste burde det vært personer som sa fra til
forbipasserende om at det bare var en ilminnspilling, sier Øie. Politiet
beslagla to replikavåpen og anmeldte forholdet. Personene bak ilminnspillingen ville søndag ikke kommentere saken. nTB

