Siste siden

Fyrverkeriet avsluttet Barents dansefestival 2015. Mens lysshowet ikke gikk helt som planlagt. Morten Traavik og produsent Guri Vrålstad (innfelt) . FOTO: Jørund Pedersen

En liten triumf for triumfbuen
- Vi hadde et manus med ord som du finner innen dens vegger. For- fyrverkeriet avsluttet Barents dansefes-seg rundt vannet for å få med seg
Musikk
kunsten
tival 2015.tilMens
lysshowet ikke gikk showet. Lengre opp i luften deltok
skulle skinne i vinduene på Hes- teller Traavik.
Mens
lysene
gikkPHOTO:
av og på,
har også kveldhimmelen med sitt
helt som
planlagt.
Jørund
teskoblokken hele dagen, mens Kommer det et comeback for lys- musikerne
Pedersen Jørgen Træen(42) og eget lille lysshow når klar nordlys
det begynte å bli mørkt stavet ly- showet?
Kjetil Møster(39) laget musikk til strekte seg over Storvannet mot
sene nesten et HALLO. Jeg kunne - Jeg vender blikket mot Tyskland. prosjektet spilt av på livestream. Blinken.
har sett bilder av en blokk i Lite kunne besøkende vite om
klart se hva som var stavet, men jeg
Berlin kalt Hufeisensiedlung, som den spesielle teknikken de brukte
jeg visste allerede hva som skulle oversatt betyr hesteskoblokken. for å lage det, de brukte nemlig
stå der, så jeg tror nok jeg had- Dette blir selvfølgelig lenger i miksebord og Keyboard til å lage
musikk av lydene i gangen tatt opp
de lettere enn andre å tyde det framtiden.
med mikrofon. – Vi satte mikrofram. Under fyrverkeriet stavet
Ett år med planlegging
foner i gangen for å ta opp lyder
vi nesten WOW. Sier hjernen bak Siden november 2014 har som for eksempel tramping, dører
kunstverket Morten Traavik.
skuespiller, kunstner og regissør som slamrer og andre lyder forAv SNORRE JOHNSEN
post@hammerfestingen.no
Hvorfor valgte du dette bygget?
-Fordi det er et flott byggverk.
Jeg var i Hammerfest på Barents
dansefestival sist november og
ble tipset om et hesteskoformet
bygg ved storvannet. Jeg kjørte for
å se på bygget, jeg ble imponert
av arkitekturen. Jeg hadde aldri
trodd jeg ville finne et så mektig
bygg som denne helt i utkanten
av Norges nordligste fylke. Jeg så
den førstegang på kvelden, lysene
minnet meg om en diger LED-lys
tavle. Det var da ideen om lysshowet begynte. Jo mer jeg fikk vite
om bygget jo større ble interessen
for å skape noe ut av det. Noe jeg
også synes er bemerkelsesverdig
med bygget er det lille samfunnet

Traavik planlagt kunstverket han
kaller for Triumfbuen. Nå er prosjektet overstått. Guro Vrålstad
produsent for prosjektet har i to
måneder prøvd å rekruttere beboerne på Bybo til å skru av og på
lysene i mønster.
– Jeg har vært i kontakt med både
beboerne og styret her ganske
lenge og fortalt om prosjektet og
rekruttert til opplegget. Jeg vil takke alle fra blokken som stilte opp,
jeg har truffet mange flotte mennesker her. Etter tiden min her har jeg
blitt ganske glad i Bybo.
-Jeg kunne aldri klart det uten
Guro. Jeg har selv vært her med
ujevne mellomrom, hun har tilbragt to måneder her. Ideen og
kunstnerisk ledelse kommer fra
meg, mens Guro har vært min forlengede arm. Sier Traavik om sin
egen produsent Vrålstad.

bigående og de lange korridorene
hadde å by på. Sier Jørgen Træen.
De to musikerne har planlagt i tre
måneder og begynte oppsett av
utstyr fire dager i forveien. Forbigående private samtaler fra gangen ble ikke brukt til miksing.

Dagens helt
Fra klokken 14.00 til 18.00 var det
ikke bare lysshowets verter som
gjorde sitt beste. Vinden slo hardt
mot Hammerfest utover ettermiddagen, likevel sto Jens Viktor Steinsund øverst i bakken i bakgården
på Bybo og gjorde klart fyrverkeriet. – jeg kjørte 60 mil helt fra
Salangen for å sette opp fyrverkeriet her i dag. Sier Steinsund mens
han kobler ledninger i bakken. Til
tross for vinden sendtes det fargerike arbeidet hans over Storvannet
ved slutten av arrangementet. Like
før rakettenes takeoff samlet biler

Dette er saken
startet utvikling
• Prosjektet
november 2014. Bybo er det

•
•

første bygget- Traavik prøver
dette på
Fyrverkeriet kostet 50 000 kroner
Det var 2000 tilskuere på nett

TRENGER DU
ELEKTRIKER?
Ring oss for et tilbud: 784 27 520
Elinstallasjon / Lys- og varmestyring / Alarmanlegg / m.m

Mer info: www.gagama.no
MEDLEM AV ELEKTRIKERKJEDEN

www.elproffen.no

JULETRENETT
- pakkestativ
- utstillingsstativ
- juletrespisser

Juletrenett
skåner treet
ved transport, og
gjør det lettere for
kunden å håndtere.

espegard.no / 3570 Ål / Tlf. 3208 6330

Førstegangsundersøkelse
kun 790,- hos tannlege
Velkommen til nye
og gamle pasienter
784 14343
www.haugentannklinikk.com

