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■ OSLO Stefan Sundström meldte seg ut i halvan-
net år og slo seg til i Norge. Det ga resultater: En
ny plate som heter «Under Radarn». Den er inn-
spilt i Norge og slippes 13. februar. Deretter begir
Sundström seg ut på turné med nær 30 datoer: 12.
mars på Rockefeller i Oslo, 13. mars i Brygge Kul-
tursal i Halden, 13. mars i Nøtterøy Kulturhus og
15. mars i Logen i Bergen, før Sverige står for tur. 

Sundström er tilbake
■ OSLO Det Norske Teatret får et rekordår
i år, med en økning i publikumsbesøket
på over 40.000. Mens nynorskteatret i fjor
hadde 184.464 besøkende, ender det i år
med cirka 225.000 besøkende, skriver Af-
tenposten. Musikalen «Evita» alene er
sett av 53.000 mennesker.

– Vi har lagt om driften så vi i større
grad spiller repertoar, det vil si at flere

forestillinger er tilgjengelig over lengre
tid, sier teatersjef Erik Ulfsby til avisen.

Han er inne i sitt andre år som teater-
sjef ved Det Norske og går i 2013 inn et år
der nynorskteatret skal markere sitt hun-
dreårsjubileum.

Også Nationaltheatret kan være for-
nøyd med året. Teatret har i år hatt over
200.000 besøkende.

Flere gikk på teater i Oslo i 2012

Både Gud og Stalin
dukker opp på norske
scener over nyttår.
Først ut er Nils Ole
Oftebro som skal le-
vendegjøre Stalin på
Nationaltheatret i
stykket «Diktator
mot dikter».
OSLO (NTB) Stykket har nor-
gespremiere på hovedscenen
12. januar. Tre uker senere står
Bjørn Sundquist på scenen som
Gud i forestillingen «Bibelen»
på Det Norske Teatret.

Sundquist skal visstnok væ-
re så inne i rollen at han pre-
senterer seg som Gud i telefo-
nen. Så langt har det ikke kom-
met for Oftebro. Stalin-barten
er riktignok på plass, og Ofte-
bro er da også skummelt lik
Stalin på reklameplakaten.

Prisbelønt
«Diktator mot dikter» er en
svart komedie skrevet av briten
John Hodge, mannen bak fil-
men «Trainspotting». «Dikta-
tor» er Hodges første skuespill,
og har vært oppført med stor
suksess på Nasjonalteatret i
London. Det fikk i vår den høyt-
hengende Olivier-prisen 2012
for beste nye skuespill.

Dikteren det er snakk om er
sovjetiske Mikhail Bulgakov,
kjent for «Mesteren og Margari-
ta». Stykket tar utgangspunkt i
en utrolig historie.

– Rundt sin 60-årsdag i 1938
ringte Stalin til Bulgakov, som
da var en av Stalins største opp-
onenter. Stalin ønsket at Bulga-
kov skulle skrive et stykke om

ham, en romantisk komedie.
Men dette er ikke et stykke
først og fremst om Stalin og
Bulgakov. Bunnen i skuespillet
er spenningsforholdet mellom
maktens vilje og den kunstne-
riske friheten, sier regissør Kje-
til Bang-Hansen. – Det er en
fantastisk fortelling, som er
blitt et rikt skuespill, beskt,
morsomt og tragisk.

Brå kast
Han mener at Nils Ole Oftebro
er født til å spille Stalin-rollen.
Det tar Oftebro med et smil.

– Jeg tolker det slik at Kjetil
mener at jeg er i stand til å
framstille et menneske med
store motsetninger i seg. Dette
er en rolle der du må lete etter
de sidene i deg selv som kan
gjøre disse brå kastene, fra å
være vennlig til å bli rasende,
sier Oftebro.

Henrik Mestad har rollen om
Bulgakov. Han er på scenen he-
le tiden.

– Det er mye jobbing. Nå går
det i døgndrift. Det er både gøy-
alt og vanskelig, sier Mestad.

Om den frie kunsten
Han er fascinert av stykket.

– Det handler om frie kunst-
neren, den frie forfatteren som
begynner å lefle med å forstå
statsmannens dilemma. Han
forstår ikke folkemorderen,
men han forstår dilemmaene,
sier Mestad.

Stykket er bare delvis biogra-
fisk.

– Mye er riktig, men han og
Stalin har aldri vært i samme
rom, sier Mestad.

Bulgakov skrev virkelig et
stykke om Stalin, men det var
visstnok så dårlig at det aldri
ble oppført. 

Stalin inntar 
Nationaltheatret

STALIN spilles av Nils Ole Oftebro (t.v.) og dikteren Bulgakov av Henrik
Mestad i «Diktator mot dikter» på Nationaltheatret. FOTO: SCANPIX

PORSGRUNN Årets romjul-
sjazz er det sjuende slike ar-
rangementet på rad i regi av
Grenland Jazzforum. 

Årets arrangement hadde fi-
re musikalske og litterære inn-
slag. Først en økt kalt «Poesi
og improvisasjon» med musi-
kerne Rune Klakegg, Stig Sjø-
strøm, Jan Olav Renvåg og An-
dré Kassen. Tekstene ble fram-
ført av årets Ibsenpris-vinner
Fredrik Brattberg, Per Erik
Andersen, Hanne Kristensen
og Astrid Borchgrevink Lund. 

Brattberg bød på «Amerikas
historie på ett minutt». Det tok
litt mer enn minutt, men til
gjengjeld fikk han med både
Benny Goodman og Charlie

Parker.
– Å kombinere jazz og lyrikk

er noe som har lang tradisjon,
fortalte kveldens konferansier
Rune Klakegg.

Bestillingsverket av Eyolf
Dale og André Roligheten var
innslag nummer 2. Nummer 3
var trioen «Chili Vanilla»
(Synne Sanden, Siv Øyunn
Kjenstad og Steffen Granly)
som spiller groovebasert jazz.
Etter midnatt var det klart for
sekstetten «Dis» med jazzrock
som den ble spilt på 1970-tal-
let.

I tillegg til det musikalske
bød den en-kveldsfestivalen på
en fotoutstilling av Kjetil Har-
dy.

BRATTEBERG: Fredrik Bratteberg
med en høyst alternativ versjon
av Amerikas Historie.
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Sjuende festival på rad


