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Cornerteateret: Slår på stortrommen foran åpningen 

Stig Holmås og Ivar 
Peersen skal lage 
en splitter ny fore-
stilling, «Gatenes 
helter», til åpningen 
av Cornerteateret i 
september.

Sentrum

Frank Johnsen
frank.johnsen@ba.no

Vestlandske Teatersenter slår vir-
kelig på stortrommen når det nye 
Cornerteateret på Møhlenpris åp-
ner 14. september. «Gatenes hel-
ter» har et budsjett på knappe hal-
vannen million kroner. Det må til 
når Stig Holmås skal skrive et nytt 
stykke, som kan bli en fast tradi-
sjon på teatret og spilles med jev-
ne mellomrom.

Gjengkamper
Cornerteateret ligger i det gamle 
trehuset fra slutten av 1800-tallet 

og som er det siste gjenværende 
fra industrivirksomheten på Ma-
rineholmen som innbefattet både 
Bergen Mekaniske Verksted og 
Mjellem & Karlsen Verft. Dette skal 
gjenspeiles i det nye stykket.

Manuset til «Gatenes helter» 
tar publikum med inn i en nær 
forhistorie, til ungene i gaten, de 
voksne på verftet og i nærbutik-
ken. Ungene hadde sine egne 
gjenger som sterkt identifiserte 
seg med sitt område, og det ble 
ofte erklært krig mot nabogjenger 
hvis territorier måtte forsvares. 
Det var liv og røre på mange plan. 

Musikken blir sentral i stykket. 
Ivar Peersen fra Enslaved bruker 
klangene, smellene, sveisingen og 

skipsfløytene som bakteppe for 
musikken og stemningen. Uttryk-
ket er røft og ekte.

Stig Holmås, som tjuagutt på 
1950-tallet, kjenner dette miljøet 
bedre enn de fleste andre forfat-
tere. Og han har etter sigende 
skapt et veldig levende rollegal-
leri. Skuespillerne er ennå ikke 
klare, men det legges opp til tre 
profesjonelle voksenroller og 15 
barne- og ungdomsroller. I tillegg 
blir det musikere og et musikk-
korps på scenen.

Offentlig støtte
Vestlandske Teatersenter har 
skaffet sponsorstøtte på drøye 
500 000 kroner til «Gatenes hel-
ter», men er avhengig av noen 
hundre tusen i støtte fra både Ber-
gen kommune og Hordaland Fyl-
keskommune for å få budsjettet i 
balanse. For det er «kun» 215 sit-
teplasser totalt i det nye Corner-
teateret.

I første onmgang er det tenkt 
åtte forestillinger av «Gatenes hel-
ter» på Cornerteateret.

Får eget stykke

F o r F a t t e r : 
Stig Holmås skriver 
et nytt bergensstyk-
ke til Cornerteateret.
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Kjetil Møster i Datarock 
merker hardkjøret på krop-
pen. En pause etter dagens 
finale blir det derimot ikke.

OSLO

Linn-Christin Marthinussen
linn.marthinussen@ba.no

I kveld opptrer han sammen med 
resten av bergensbandet i norges-
finalen av Melodi Grand Prix.  Med 
seg til Oslo har han forloveden, 
og sønnen Edvard Lygre Møster 
(5 mnd). 

– Jeg er litt nervøs, men mest 
spent, sier Møster til BA. 

– Dette er jo et stykke unna det 
jeg vanligvis driver med. Men jeg 
synes det er viktig å være åpen for 
alle muligheter. Datarock gir meg 
alltid sjansen til å oppleve så mye 
forskjellig, forteller saksofonisten. 

Allerede mandag skal Møster 
fortsette forberedelsene til 
BIT20-konserten. I tillegg gir han 
ut egen plate og drar på turne. 

- Jeg skal feire lørdag, men blir 
ikke store greiene for min del. 

Prosjektene mine tar tid. Til som-
meren skal familien to uker til Sy-
den. Det blir den første skikkelige 
ferien min på mange år.

Edvard heier frem pappa i MGP

DATAROCK-BABY: Kjetil Møster og sønnen Edvard. 
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Ekstremsportveko klare med 
sine første navn til sommreens 
festival. – Vi er ekstremt stolte 
av å endelig kunne presentere 
Motorpsycho som en av headli-
nerne på festivalen. Motorpsy-
cho har stått på ønskelisten 
lenge og vi vet at både tilrei-
sende og folk fra Voss vil elske 
dette slippet, sier daglig leder i 
Ekstremsportveko, Sofie Torlei 
Olsen.

Motorpsycho 
til Voss

På Søfteland var man lenge 
usikker på om det skulle bli 
en ny runde med Rock n´ lol, 
men da de fikk bestemt seg 
var festivalen raskt ute og an-
nonserte at Real Ones kommer 
til sommeren. I dag slipper 
festivalen flere navn. – Bigbang 
får æren av å avslutte festiva-
len i sommer. For en storslått 
avslutning det skal bli, forteller 
festivalsjef Andreas Lindeborg 
til BA. I tillegg til Bigbang, 
som forøvrig feirer 20 år som 
liveband med konsert i Oslo 
Spektrum 20. april, kommer al-
bumaktuelle Mikhael Paskalev. 
Det samme gjør Honningbarna. 
Utkantfestivalen i Skjerjehamn 
har allerede sluppet Karpe 
Diem, Real Ones og Oslo Ess 
til festivalen som arrangeres 
fra 25. til 27. juli. Nå er også 
Turboneger klare. – Hvis du 
går et par år tilbake, var det å 
booke Turboneger til øyen helt 
utenkelig. Vi dagdrømte litt 
om det, og snakket litt om det 
også, men da lo vi godt av oss 
selv, mimrer festivalsjef Viggo 
Randal. – Når vi nå fikk mulig-
heten til å booke dem, var vi 
aldri i tvil, sier Randal fornøyd.

Bigbang til 
Søfteland

TIl ROCK N´lOl: Øystein 
Greni og hans Bigbang.  
 ARKIVFOTO: BA

�  Mer datarock side 27, 28 og 29
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