
pulsen
Telefon: 55 23 50 00 e-post: pulsen@ba.no

Å synge sammen på 
internett er ikke alltid 
en enkel øvelse. Nå 
har mange kor funnet 
andre løsninger.

Marie SkarpaaS karlSen
marie@ba.no

I forrige uke fikk de starte opp 
igjen med øvinger. Slik har det 
vært i måned etter måned. 
Usikkerhet og plutselig avlyste 
øvinger.

– Erfaringen vi har gjort oss, er 
at det er utrolig slitsomt å vente 
på endringer hele tiden. Så nå 
har vi planlagt å øve her helt til 
mai, forteller dirigent for koret 
Volve Vokal, Thea Meidell Sjule.

De har hatt noen øvinger på 
Ny-Krohnborg kultursenter og 
ikke minst mange på Zoom. Nå 
er det ikke lov å holde øvinger 
inne, og over internett er det 
heller ikke like lett:

– Det går egentlig ikke an å 
synge ordentlig sammen på 
den måten. I tillegg er det sosia-
le aspektet.

Nå har de fått øvingstid på 
Havrommet på Nordnes.

I Volve Vokal er det folk i uli-
ke yrker med. Å møtes uten-
dørs gjør det derfor enklere for 
alle å stille på øvinger, mener 
dirigenten.

– Det er bedre å legge oss på 
en litt lavere linje, og heller øve 
ute.

Mange henvendelser
– Vi har 1000 kvadratmeter un-
der tak tilgjengelig, og det er 
fint å kunne tilby det til noen 
som trenger et sted å øve, sier 

Morten Dahl Sebjørnsen, daglig 
leder for Havrommet på Hol-
bergskaien.

Det tidligere havnelageret på 
Nordnes har blitt rustet opp, og 
brukes til ulike arrangementer. 
Blant annet Bondens marked.

Den siste tiden har Sebjørn-
sen fått flere telefoner fra ber-
genskor som sårt trenger et sted 
å øve. 

– Vi har fylt opp en del dager 
allerede. Jeg tror mange vil 
komme i gang igjen og er lei av å 
øve på Zoom og Teams. Derfor 
er det veldig kjekt å hjelpe dem.

Korene betaler en symbolsk 
sum for å bruke området, og må 
være ferdig innen 2130 av hen-
syn til naboene.

Ser på nye løsninger
Geir Eikenes, daglig leder for 
Amatørkulturrådet i Bergen, 
forteller at de det siste året har 
blitt kontaktet av mange orga-
nisasjoner, lag og foreninger 
som ønsker råd hver gang det 
blir innført nye restriksjoner og 
forskrifter.

Akkurat nå gjelder følgende: 
Den nasjonale anbefalingen er 

�� De er lei av stadige endringer, men har funnet en løsning

Korsang utendørs

Litt kaLdt, men bedre enn Zoom: Volve Vokal er blant korene som har fått plass på Havrommet – og kan dermed ha utendørsøvinger. Korene betaler en symbolsk sum for å bruke                                  området, og må være ferdig innen 2130 av hensyn til naboene.



I dag lanserer Litteraturhuset i 
Bergen sitt nyeste program for 
våren 2021. 
Men allerede i går kunne BA melde 
at en av bokverdens største 
snakkiser, skotten Douglas Stuart, 
er å finne i programmet.
Debutromanen hans, «Shuggie 
Bain», har fått anmeldere til å strø 

om seg med lovord. Blant annet 
havnet den på listen over de ti 
beste debutene i 2020 av The 
Observer, og fikk en sekser på 
terningen både i VG og Dagbladet.
8. april samtaler han med Inger 
Merete Hobbelstad om boken og 
arbeiderstrøk-oppveksten sin i 
Glasgow på 80-tallet.

Michael W. Opara fortsetter 
serien «Meeting of the Minds», og 
journalist og forfatter Bjørn 
Gabrielsen skal samtale om 
digitale dilemmaer 20. april. 
Litteraturhuset fortsetter også 
med Klassikeren, Kritisk kvartett, 
Lyrikksalong, Kvinnekunst, Slam, 
Lillelørdag og mer.

Kritikerfavoritt til Litteraturhuset I samtale: 
Den skotske 
forfatteren 
Douglas Stuarts 
skal snakke 
om boken sin 
«Shuggie Bain» 
og oppveksten 
i Skottlands 
arbeiderstrøk.
 Foto: Gyldendal
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Nå vil Kode gjøre den 
gamle Ole Bull-villaen på 
Lysøen mer tilgjengelig 
for dem som besøker 
øyen.

Marie SkarpaaS karlSen
marie@ba.no

For knappe to uker siden 
skrev BA at Lysøen stenger i to 
år, i forbindelse med at reha-
biliteringsarbeidet på Ole 
Bull-villaen skal i gang.

I en fersk rapport fra Norsk 
institutt for kulturminne-
forskning (NIKU), som har 
gjort en antikvarisk registre-
ring, trekkes det frem flere 
punkter som bør ivaretas når 
rehabiliteringen av bygningen 
skal i gang.

Dette gjelder blant annet en 
fargeundersøkelse av fasa-
den, at kjøkkenet tilbakeføres 
og restaureres som en del av 
museet og at flere utførte end-
ringer skal tilbakeføres til den 
stand det var i. Det er også 
vannskader på Ole Bulls eget 
soveværelse som bør fikses 
opp i.

– Uvurderlig
Det er første gang det er gjort 
en antikvarisk vurdering av 
villaen. De NIKU-ansatte har 
gått gjennom rom for rom, 
med fokus på form og materi-
albruk. Befaringen ble gjort i 
januar i år.

«Ole Bulls Villa Lysø er en av 
Norges mest karakteristiske 
kunstnerboliger. Den rike ar-
kitekturen synes her i høy 
grad å være et produkt av 
byggherrens kreativitet. Det 
forekommer en del myter om 
byggherren og bygningens ar-
kitektur», står det innled-
ningsvis i rapporten.

For Kode-direktør Petter 
Snare påpeker rapporten hvor 
viktig villaen er, ikke bare for-
di det var Ole Bulls sommer-

sted, men fordi det er en unik 
del av historien, sier han.

– Det er en uvurderlig vei-
ledning vi har fått i hvordan vi 
skal gå frem, og hvilke deler 
av villaen vi bør gjøre tilgjen-
gelig for publikum. Det håper 
vi å kunne gjøre noe med og 
åpne opp mer.

I dag er musikkhallen, Ole 
Bulls soverom, anegalleriet og 
stuene i underetasjen tilgjen-
gelig for publikum. Nå håper 
Kode å gjøre flere av soverom-
mene, badene og kjøkkenet 
tilgjengelig.

Trenger mer penger
Den nye rapporten kan føre til 
en kostnadsøkning. Kode fikk 
i fjor bevilget 14,5 millioner 
kroner, og har nettopp søkt 
om ytterligere 25 millioner 
kroner for å ruste opp Lysøen, 
forteller Snare.

– Men mye er tatt høyde for 
tidligere. Vi vil få et tydeligere 
kostnadsbilde så fort vi er i 
gang med arbeidet. Dette vil 
bli dyrt, og det har vi tatt høy-
de for.

I dag skal Kode i møte med 
Kulturdepartementet om vei-
en videre. 

Vil vise frem mer 
av Ole Bull-villaen

rosemalt: Dette soverommet var et loftsrom i 1978, og ble laget om til et 
barnerom av etterkommerne til Ole Bull. Det er i dag stengt for publikum. 
 Foto: daG Fosse / Kode

bad med utsIkt: «Badevæ-
relsene og WC fra ca 1905 er meget 
godt bevarte med sitt opprinnelige 
utstyr og er sjeldne, de bør restau-
reres», står det i rapporten fra NIKU. 
 Foto: daG Fosse / Kode

at man skal utsette innendørs 
fritidsaktivitet for voksne og 
kulturarrangementer som sam-
ler publikum fra flere kommu-
ner. Men kommuner kan gjøre 
egne vurderinger ut fra smitte-
situasjon.

Samtidig er det anbefalt at 
man har så få nærkontakter 
som mulig. Det er nettopp det-
te punktet som gjør det vanske-
lig for korene, og andre som har 
øvinger sammen.

– Mange er bekymret og vil 
ikke ha for mange nærkontak-
ter. Derfor er det kanskje van-

skelig å samle et helt kor på 30 
personer.

Eikenes forteller også at 
mange er bekymret for hvor 
lenge avstandsregler og restrik-
sjoner vil vare.

– Hvis man må holde to me-
ter i alle retninger, er det mange 
som ikke vil ha stor nok plass. 
Derfor jobber vi nå med et for-
slag om at man kan utnytte 
større lokaler i byen, som for 
eksempel på konferansehotel-
lene. For dette vil ta tid, og 
mange er fremdeles engstelig.

dIrIgent: Thea Meidell Sjule.


