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Historien begynte med at den 
lille gutten Arthur fikk en sang 
i gave av en gammel dame, 
men så forsvant både sangen og 
damen, og Arthur måtte ha hjelp 
til å finne dem igjen.  Historien 
var både morsom og spennende, 
ja så spennende at til og med 
publikum måtte hjelpe Arthur 
for at dette skulle gå bra. 

Forestillingen kombinerer både 
eventyrfortelling og kammer-
musikk, men på en slik måte at 
musikken brukes som en effekt 
til å illustrere fortellingen.  Det 
høres enkelt ut, men krever et 
tett samarbeid mellom aktørene 
for at det skal fungere – og det 
gjorde det.

Eventyrturne
Det var Mai-Britt Wagnild som 
fikk ideen til forestillingen, og 

Den populære dialektforske-
ren, forfatteren og stemmen fra 
NRKs dialektmagasin, har en 
kunnskap om språk som overgår 
de aller fleste. 

Under forrige torsdagskvelds 
arrangement i Folkvang tok 
han for seg flere ord og ordtak 
og kommenterte spørsmål fra 
salen. 

Jenstad tok tak i humoren i dia-
lekten. Han nevnte blant annet 
ordet «bløtmyssmær» som ble 
til «blaut musmærr». Han siterte 
også en selbygg som hadde mis-
tet to tær og som sa følgende til 

Arthur fikk hjelp av barna
Søndag var det musikalsk eventyrstund i 
kunstgalleriet i Kulviksvingen. Mai-Britt Wag-
nild og Marthe Belsvik Stavrum viste forestil-
lingen «Arthur og den forsvunne sangen».

da var det nærliggende å kontak-
te barndomsvenninnen Marthe 
Belsvik Stavrum. Det ble en 
prosess med å lage karakterer 
før det ble en forestilling av det.  

-Premieren var i mai, først ni 
forestillinger på Ringve, så ble 
det barnehageturne og så noen 
enkeltforestillinger, bl.a. denne 
i Selbu. Nå er det operafestuka 
i Kristiansund som står for tur, 
forteller Mai-Britt Wagnild.  

Kanskje blir det også flere bar-
nehager som får besøk.

-Det er artig å variere litt, og så 
er det et veldig ærlig publikum 
vi spiller for, vi får feedback 
med en gang, sier Wagnild.

Mai-Britt Wagnild er nå bosatt 
i Trondheim og for henne er 
operafestuka neste mål. Ellers 
forteller hun at det er flere små-
prosjekter på gang, hun jobber i 

Mai-Britt Wagnild og Marthe Belsvik Stavrum fikk god kontakt med publikum da de fremførte den musikalske eventyrfortellingen i Kulviksvingen.

videregående skole og som fre-
elance sanger, så det er nok å 
henge fingrene i.

Samarbeidet med barndoms-
venninen har hun lyst til å utvi-
kle.

-Vi kjenner hverandre helt fra 
da vi var sammen i barnehagen 
og liker å arbeide sammen, så 
det blir nok mer harpe og stem-
me. Sier Mai-Britt Wagnild.

Perfekt hjemmebane
-Etter at jeg flyttet tilbake til 
Selbu har det blitt mye kjøring til 
byen, så jeg synes det var artig 
at Neadalen Kunstforening ville 
sette opp denne forestillingen 
her. Det er også et godt lokale å 
spille harpe i, sa Marthe Belsvik 
Stavrum, som spilte både fløyte 
og harpe i forestillingen.

-Fløyte er i aller høyeste grad 

hovedinstrumentet, men harpa 
er anveendelig – og da anven-
der jeg den, sier Marthe Belsvik 
Stavrum.

Hun er også opptatt med en del 
egne prosjekter, i tillegg til at 
hun har fløytetimer på kultur-
skolen.

-Jeg er så heldig at jeg får låne 
fløyteelevene i bygda en stund, 
mens læreren deres har permi-
sjon, sier hun.

Belsvik Stavrum har gitt ut 
flere plater, som egentlig er pro-
sjekter tenkt for live-fremføring, 
og hun jobber nå for å få det ut til 
konsertareanaer.

Marthe Belsvik Stavrum liker 
også godt å samarbeide med 
Mai-Britt Wagnild.

-Vi kjenner hverandre så godt 
at vi kan gjøre endringer under-
veis. Vi skjønner hvordan den 

andre tenker, sier hun.

Ny måte å bruke lokalene på
Da galleriet i Kulviksvingen ble 
åpnet, var det tanken at det, i til-
legg til å være et kunstgalleri, 
også skulle være en arena for 
lokale kunstnere, derfor passet 
denne forestillingen godt.

-Det er første gang lokalene 
blir brukt på denne måten, og vi 
ser at det fungerer. Vi har plass 
for slike forestillinger og vi ser 
etter nye måter å bruke lokalene 
på, sier leder i Neadalen Kunst-
forening, Brit Uni Kjøsnes, som 
åpner for at det kan bli flere kon-
serter i lokalene.

legen: «Stortåa å i tå te e tå, men 
litjtåa å to te te e te».

Tor Erik Jenstad har skrevet 
en rekke bøker. Hans siste bok, 
Rappkjefta trønder, gikk unna 
som varmt hvetebrød på dialekt-
kvelden. Som tittelen indikerer, 
er dette en bok med mye humor.

Ikke bar nasallyd i Selbu
En skulle tro at nasallyden er 
unik for Selbudialekta, men slik 
er det ikke. Også ved Flekkefjord 
har de nasallyd, sa Jenstad.

I tillegg til å være en kløpper 
på dialekt, er Tor Erik Jenstad 
også en meget habil trekkspiller. 
Ikke uventet er det folkemusik-
ken som ligger ham nærmest. På 
alle sine ukentlige foredrag har 
han med seg egne musikere som 
krydrer dialektkveldene med 
flott musikk. Til Flora hadde 

han med seg Harald Røstad på 
kontrabass og Unni Ulltveit på 
blokkfløyte. De bidro med utro-
lig vakre toner, der særlig blokk-
fløyta gjorde susen.

Også floringene Ingegjerd 
Tuset og Pål Steinar Flakne 
bidro med vokal- og musikalske 
innslag. 

Populære dialektordvesker
Arrangementet ble ledet av 
Harald Voldseth, en herremann 
som også er opptatt dialekt. Han 
roste elevene ved Selbu ung-
domsskole som har produsert 
tøyvesker med påtrykte dia-
lektord. Også Jenstad roste dette 
tiltaket.

Tor Erik Jenstad til venstre hadde med seg sin nye bok til Flora. Her sammen 
med Dagfinn Næss.

Ordspill og trekkspill i Flora
Atter en gang klarte dia-
lektforsker Tor Erik Jen-
stad å fylle Folkvang da 
Grendalaget Dalrosa 
inviterte til dialektkveld.
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