
Valgte
Wales

TROMSØ Vokal Nord skal delta
på årets korfestival i Llanggollen i
Wales, der det skal kåres «Choir of
the World». Valget sto mellom
Wales og en annen prestisjetung
festival i Gorizia i Italia.

- Vi fikk litt av et luksusproblem
der, sier dirigent Ragnar Rasmus
sen.

Italia neste år
- Men det var fiere årsaker til at

valget til slutt falt på Wales. Koret
tok i betraktning både økonomi,
tidspunkt og antall dager borte fra
familiene. Men vi er allerede øn
sket velkommen ti! Italia til neste
år, sier han. Itahenerne ville ikke gi

opp Vokal Nord sånn helt uten vi
dere, og var på banen i flere runder
for å tilby bedre økonomisk støtte.
- Jeg tror det internasjonale kor

ni i ljøet har sansen for den nordnor
ske stilen. Vi jobber etter en annen
tradisjon enn kor i land som Italia,
Spania og Tyskland. Jeg tror det
kan være litt av årsaken til at vi er
blitt invitert til disse to store kon
kurransene, sier Rasmussen.
- Jeg trodde ikke det var sant da

jeg fikk vite det. Bare det å bli in
vitert til to såpass store konkurran
ser er helt fabelaktig. Vokal Nord
har aldri reist «ute i den store ver
den» på slike festi vaier før, og da
er det klart at det er stas med to så

pass tunge konkurranser, sier Ras
mussen.

Verdens beste kor
Koret skal delta i to klasser, Cham
ber Choir og Folk Song Choir.
Vinnerne i alle klassene skal til
slutt delta i konkurransen der ver
dens beste kor skal kåres.

Llanggollen i Wales samler de
beste korene i verden, og deltakere
fra over femti land i alle verdens
deler skal være med å synge for
den gjeve prisen.

mariell. lokaas@nordlys. no

GLEDE
Dirigent Rag
nar Rasmus

sen og Vokal
Nord skal del
ta på interna
sjonal korfes
tivar.

Vant med

dikt
om smerte

«Bli hos meg, Smerte, jeg elsker din
vrede. Jeg vet at jeg lever, når du er
tilstede.» Diktet Når jeg elsker deg av Ida
Zachariassen Sagberg stakk av med
seieren i en landsomfattende
diktkonkurranse for ungdom.

TEKST MARIELL TVERRÅ LØKÅS

TROMSØ Premien er deltakelse i
en diktantologi av og for ung
dom. I alt tjue dikt er valgt ut til å
være med i utgivelsen, og Sag
berg er den eneste fra Tromsøom
rådet som er blitt plukket ut.
- Et stort kompliment, sier skri

vetalentet.

Ny poesidag
Alle som liker poesi, bør snarest
merke av 17. juni i kalenderen
sin.

Det er nemlig Norges nyut
nevnte poesidag, i tillegg til at det
er Henrik Wergelands fødsels
dag.

I år skal også Ida Zachariassen
Sagberg feires, etter at hun stakk
av med den gjeve prisen.

Konkurransen, som var i regi
av dagbladet.no, Foreningen! les,
Den Norske Lyrikklubben og
Norsk Forfattersentrum, har sam
let bidrag fra skriveglade ung
dommer over hele landet.
- Jeg har skrevet siden jeg var

tretten, og jeg ble kjempeglad da
jeg fikk vite at jeg var en av de
som hadde vunnet, sier Sagberg.

I juryen satt blant andre forfat
ter Håvard Rem. Håkon Moslet
fra Dagbladet og Johan Grip fra
den Norske Lyrikklubben.
- Skrivinga er en såpass stor

del av meg, og en så viktig del av
livet mitt, at jeg tar dette som et
stort kompliment, sier Sagberg.

Apen mikrofon
Søndag skal hun fremføre vinner
diktet sitt på Driv, sammen med
mer kjente poeter som Eva Jen
sen, Helge Stangnes og Liv
Lundberg. Forfatterstudenter fra
Universitetet i Tromsø skal også
lese sine tekster.
- Det blir en nokså uhøytidelig

forestilling, med apen mikrofon,
sier Aslaug Eidsvik i Norsk for
fattersentrum.
- Ungt og uformelt. Gruppa

Lukket Avdeling fra Kongsbak
ken skal stå for det musikalske
innslaget, og de er jo kjent for å
være ganske uformelle, sier hun.

Ida Zachariassen Sagberg går
seiv på Kongsbakken, men til
høsten reiser hun til Frankrike
som utvekslingsstudent.
- Jeg har en filosofi om at hvis

man vil skrive på heltid, så må
man bli kjent. Det er den eneste
måten man kan tjene penger på
det, sier det unge skrivetalentet.

Diktene hennes handler mye
om det å leve, og hun henter også
inspirasjon fra naturen, fra nord
lyset, lyn og torden, og sola.
- Jeg skriver ofte når jeg er lei

meg, det fungerer som en form
for terapi. Får orden i hodet, sier
hun.

Bedre enn slakta skolestil
Sagberg jobber også som bokan
melder, og har vært en av ildsje
lene for å få i gang et skriveverk
sted på Tvibit.
- Vi har ei litteraturgruppe der

som heter «Kreativ tanke», og
sist var vi vel rundt tolv stykker
som var samlet for å skrive, sier
den unge poeten.
- Det bli litt anna enn å skrive

på skolen. Pensum innbyr ikke
akkurat til kreativ skriving. Seiv
om vi lærer helt nødvendige ting,
så er et skriveverksted ganske
mye bedre enn en slakta skolestil,
sier hun.

Sagberg gleder seg til å stå på
scena og fremføre diktet foran til
skuere.
- Det har jeg gjort mange gang

er før, blant anna når Driv åpna i
fjor. Seiv om jeg gruer meg i for
kant, blir det alltid et ekstra
«kick» når man står foran tilhø
rere, sier hun.

mariell. lokaas@nordlys, no

Ida Zachariassen Sagbergs vin
nerdikt:

Når jeg elsker deg

Bli hos meg, Smerte,
Jeg elsker din vrede!
Jeg vet at jeg lever
Når du er tilstede

Gå fra meg, Smerte
Jeg hater ditt navn
Jeg hater å elske
Min sorg og mitt savn

Jeg hater å elske
Det vesen jeg er
Det vesen du gjør meg
Når du er meg nær

Jeg hater min væren
Og alt det jeg Har
Men jeg elsker deg, Smerte
Jeg drikker deg bar...

Elsk meg, forlat meg.
Men bli her i kveld
Når jeg elsker deg, Smerte,
Kan jeg elske meg seiv

INSPIRERT AV KJÆRESTEN Ida Zachariassen Sagberg henter gjerne inspirasjon av kjæresten, Gøran Berntsen. Men han duger visst ikke som
konsuient, seiv om han synes diktene hennes er veldig bra. FOTO MARIELL TVERRÅ LØKÅS
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