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Pernille reiser ei alene
Pernille Øiestad fra
Teie har en sentral
rolle i Jon Niklas
Rønnings one-man
show på Latter i Oslo.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Énmanns-show er kanskje en
lett overdrivelse. Hovedpersonen i «Jeg reiser alene» samarbeider tett med Pernille under
hele showet. Det gjør pianist
Ole Morten Aagenæs også. Han
synger nesten like mye som de
to andre. Med Madeleine Ossum på fiolin og Andreas Haga
på bass er ingen glemt.

Debutplate i fjor
På veien gjennom musikklivet
deltok Pernille Øiestad i 2009 i
X Factor på TV2, og i 2012 var
hun én av finalistene i en regional finale i Melodi Grand Prix.
– Viktigst av alt er at jeg ga jeg
ut min debutplate «Helt på
ekte» for litt over et år siden. I
det siste har jeg vært på TV2 i
forbindelse med kanalens førjulsprogram «Julekveld hos
Prøysen». Der fikk jeg lov til å
tolke Prøysens nydelige viser.
Jeg var også med i Beat for beat,
på lag med komiker Kevin Vågenes, forteller Pernille Øiestad
til Øyenes utsendte i skuespillergarderoben på Latter.

Rent fyrverkeri
Vi møter en sterkt forkjølet artist, som helst ville vært hjemme. Det ventet en drosje på
henne etter forestillingen, slik
at hun kan komme seg rett
hjem og i seng.
Det kunne absolutt ingen
merke under den cirka halvannen times lange forestillingen.
Damen var, som de andre på
scenen, det rene fyrverkeri.
– Det er første gang jeg er ordentlig syltet i et show, men the
show must go on, og det skal
ikke gå ut over publikum at jeg
klør i halsen. Vinterne er ikke
noe lettere for oss artister enn
for andre. Den sparer ikke meg,
selv om jeg lever av å synge,
sier hun.

Droppet håndball
Pernille Øiestad har sunget og
opptrådt siden hun gikk i barnehagen på Teie for godt over
20 år siden. Senere har det gått
slag i slag, med blant annet

opptreden på det som var av
skoleavslutninger. En gang
skrev hun til og med et teaterstykke for klassen. Første seriøse sceneopptreden var på UKM
da hun var i elleveårsalderen.
Hun var alltid opptatt av musikk, sang, teater og dans. Da de
fleste venninnene gikk på
håndball, gikk hun på kulturskolen og Extend art of dance i
Tønsberg.

På scenen, hvis mulig
– Jeg gikk på Popcorn-teateret
på Grindløkken skole da det
holdt på. Vi spilte alltid på Papirhuset. Showene til Extend
var storslagne både på Nøtterøy og Oseberg kulturhus. UKM
også. Hvis jeg fikk mulighet, sto
jeg på scenen.
– Så kom musikklinjen på
Sandefjord videregående skole
og en tid på Bårdar-akademiets
musikk- og teaterlinje. Helt fra
2009 har jeg jobbet som frilans
artist og sanger, både i studio og
på scener rundt omkring. Og
jeg elsker det!
I sommer spilte Pernille i showet «Jeg reiser alene» med 30
forestillinger i Grimstad. Siden
17. januar spilles en oppdatert
versjon av det samme showet
på Latter, og det fikk femmere
«over hele fjøla».
Pernille Øiestad har ingen
spesielle samarbeidspartnere
fra Vestfold, med én unntakelse.
– Jeg har spilt masse med Ole
Gaasø, og det gjør jeg fortsatt.

Alt er topp på Latter
Øyene vil vite hva artisten er
mest opptatt av for tiden.
Hun sier det er mye spennende i politikken. Den nye regjeringen gir mye å være opptatt
av, og så driver hun med innredning av ny leilighet. Men
enda viktigere er nok det som
skjer der vi møter henne.
– Ikke minst er det fantastisk
å være med i en stor og fin produksjon som dette. Det er helproft. Det er et system for alt.
For meg som frilanser er det så
fint å komme på jobb og treffe
de samme menneskene hver
dag. Alle her er helt topp, og jeg
blir kjempegodt tatt vare på.
– Jon Niklas snakker pent om
deg.
– Det har han gjort til meg
også, og det er flott å få jobbe
med ham. Når man jobber som
kunstner, vil alt du gjør lede

deg videre, og du er aldri bedre
enn din siste opptreden.
– Derfor har det vært gøy å
jobbe med regissør Vemund
Vik. Han er en ressurs. Jeg har
hatt regi før, men aldri slik som
dette. Jeg lærer og utvikler meg
hver dag.

Færre ord for følelser
– I flere intervjuer har du fortalt
at du er på jakt etter din egen
sound og ditt eget uttrykk.
– Jeg var på jakt etter å være
sjef i egne prosjekter. Lytte mer
til hva jeg ville få fram og formidle. Den største utfordringen
er å fortsette å skrive når hjernen er tom.
– Du synger på norsk. Det er
det ikke mange artister som
gjør for tiden.
– Jeg er glad i å bruke ord og
sette ord på følelser. Da fungerer det best på norsk. Samtidig
er det mye vanskeligere å skrive
på norsk. Norsk har færre ord
for å beskrive én og samme følelse. Da må man være flink.
– Du sier at din stil er en krysning mellom jazz, viser og pop,
altså crossover. Hvem er dine
største forbilder?
– Mitt største forbilde er den
norske jazzvokalisten Radka
Toneff. Ellers er Beyoncé en
stor stjerne i mine øyne.

Følelser utenpå kroppen
Øyene har hørt igjennom «Helt
på ekte» flere ganger og registrerer at absolutt alt dreier seg
om kjærlighet. Er det personlige opplevelser eller mer generelle betraktninger?
– Det er mye kjærlighet og
nærhet rundt oss. Når jeg skriver, holder jeg det litt åpent hva
slags relasjoner det er snakk
om. Slik kan sangene like gjerne
handle om broren min, moren
min, eller noen andre. Jeg er
nok litt annerledes. Jeg har alltid hatt følelsene utenpå kroppen. Jeg kan stå for det.
– Du skriver dine egne tekster og komponerer musikken
til. Hvilket instrument bruker
du når du komponerer?
– Jeg spiller ikke noe instrument. Det er ikke nødvendig.
Jeg synger inn på telefonen og
leverer til en pianist eller produsent.

Café M eller Støperiet?
Øyene spør hvordan låtene på
«Helt på ekte» går på Spotify og
andre kanaler. Det er ikke voka-

listen fra Teie så opptatt av.
Hun vil heller spille flere konserter og sier det alltid er kjempegøy å komme hjem og spille
på hjemmebane. Konserter
krever mye arbeid, men står
øverst på ønskelisten.
Hun nevnte lysten til å spille
i nærområdet og synes Café M
kunne være et egnet spillested.
Det tror Øyenes utsendte kan
bli litt trangt og heller bør overlates til Urijazz’ intimkonserter.
Det resulterer i et motspørsmål.
– Hva foreslår du?
Øyenes mann synes Støperiet kunne være egnet, og der
møtes to generasjoner i enighet. Ikke minst fordi lysarrangementet på Støperiet gjør det
mulig å skape intimitet i den
store hallen.

Én folk legger merke til
I forbindelse med intervjuet
kommuniserte Øyene med Jon
Niklas Rønning på SMS og telefon, og han var delvis til stede i
garderoben under intervjuet.
Etter bruddet med Bye i Bye
& Rønning lette han etter et format og en samarbeidskonstellasjon. Og så fant han Pernille i
vennekretsen. Det gjorde at
han hørte henne på release party for singelen «Grep», og dermed var det gjort. Der var hun!
– Det var en fin begynnelse.
Jeg ringte henne rett etter lanseringen av «Grep», og hun ville
være med. Dagen etter det var
hun på prøve, sier Rønning, og
de positive ordene sitter løst.
– Hun er en folk legger merke
til. Hun er et talent med en
overbevisende sangstemme, og
hun har vært innom de fleste
sjangere. Hun har Bårdar-bakgrunn, og så har hun utstråling.
Jeg er stolt av at jeg fikk henne
med.
Jon Niklas Rønning forteller
at Pernille Øiestad synger
bruddstykker av 30–40 låter i
løpet av forestillingen.
– Hun har en veldig bredde,
og vi og forestillingen nyter
godt av at hun har opptrådt
med så mye forskjellig musikk.
Hvis det er én som kommer til å
bli overlesset av jobbtilbud, er
det Pernille, sier sjefen på settet.
Han legger til at alt taler for at
denne forestillingen får lang levetid. Det er sannsynlig at det
blir turné. Kanskje kommer
den til og med til Tønsberg? Eller i hvert fall til Vestfold.
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Veldig mange har vært med på dugnad
Lørdag starter salget av
fastelavnsris og mange har
bidratt for å få det til.
Tor Aslesen
tor@oyene.no
416 98 620

mange har hjulpet
til: Her er speidere i aksjon.
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– Veien fra bjørka til fastelavnsris er i butikk kommer til gjennom et utrolig dugnadsprosjekt og samarbeid mellom
mange frivillige. Det er Nøtter-

øy sanitetsforening som står
bak initiativet, sier Linda Larsen fra Tjøme.
Hun kan fortelle at det hele
startet med at speiderne i Færder hadde en dag i skogen hvor
de sanket bjørkeris. Videre
møttes en gruppe damer i sanitetsforeningen én gang i uken
for å produsere fastelavnsriset.
Gruppen heter Sesam og består
av en gjeng engasjerte damer

fra forskjellige nasjonaliteter.
Her kombinerer de fastelavnsproduksjon, lunsj og latter
mens de samtidig lærer seg
språket.
– Vi har også fått hjelp av Tjøme arbeids- og aktivitetssenter
til å hente ut orkvister til en
«designerversjon» av det tradisjonelle fastelavnsriset med
bjørkekvister.
Tjøme Ungdomsskoles elev-

er som skal til Polen i desember
selger fastelavnsris på dugnad
for sanitetsforeningen.
Salget starter altså lørdag på
torvet i Tønsberg. Da vil sanitetsforeningen stå og selge der
før ungdommen tar seg av salget på øyene videre ut i uken.
– Så en oppfordring til alle om
å støtte dette fantastiske prosjektet, sier Linda Larsen.

på Latters scene

KANSKJE TIL TØNSBERG: Jon Niklas Rønning slutter ikke å begeistres over at han har fått med seg Pernille Øiestad på laget. Nå spiller de sammen i «Jeg reiser alene» på
FOTO: SVEN OTTO RØMCKE
Latter på Aker Brygge i Oslo. Det kan bli lenge, både der og utover i landet, hvis det går som de to ønsker og vil. 
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Galleriet på Hvasser får fint besøk både pinse og sommer

Behn og Bleken til Kilen
Det blir livlig i Kilen
Galleri på Hvasser
både i pinsen og i
sommer.
sven otto rømcke
red@oyene.no
97076298

I pinsen blir det tre intense dager når Ari Behn, Mikael Persbrandt og Espen Eiborg fyller
hele den gamle sjøboden i
strandkanten. Jubilanten Håkon Bleken stiller ut fra rundt
St. Hans og til midt i august.

God erfaring i fjor
Det er Ari Behns gode erfaringer fra utstillingen i fjor sommer som gjør at han gjerne vil
tilbake til Kilen. Gallerist Kari
Gjertsen Trythall forteller Øyene at hun spurte ham etter at
utstillingen var over. Og svaret
var ja. Denne gangen kan utstillingen nærmest kalles et kort
stunt.
Mikael Persbrandt er godt
kjent og har stilt ut sammen
med Behn mange ganger før,
mens Espen Eiborg er ny på laget. Espen Eiborg omtales som
en spennende kunstner. Han
har en master of fine arts fra
NYSID og arbeidet i tolv år som
billedkunstner i New York.
Kari Gjertsen Trythall sier Eiborg er annerledes enn de to
andre, men passer godt inn i
dette fellesskapet.

Etterspurt kunstner
Billedkunstneren Håkon Bleken fylte 90 år den 9. januar i år
og feires med utstillinger over

hele landet. Han er svært etterspurt.
– Hvordan fikk du ham til å
komme til Kilen i sommer?
– Det var egentlig ganske enkelt. Jeg var på åpningen av den
store jubileumsutstillingen på
Høvikodden i november. Der
var Bleken, og frekk som jeg er,
gikk jeg bort og spurte om han
ville stille ut på Kilen i sommer.
Det ville han på betingelse av at
jeg kommer og henter bildene.
Så da får jeg en hyggelig Trondheims-tur til våren.

To til
De to øvrige kunstnerne på Kilen i sommer er Hilde Vemren
og Carl Nesjar (1920-2015). Galleristen sier Hilde Vemren er
glad for å få stille ut sammen
med Nesjars verk. De to jobbet i
sin tid sammen i Paris.

VENDER TILBAKE:

Kari Gjertsen Trythall og Ari
Behn hadde en spennende
sommer sammen i fjor.
Publikumsinteressen var stor, og
det ble ny rekord i salg av verk på
Kilen. Nå er de spent på hvordan
det blir de tre dagene tidlig i juni.
FOTO: SVEN OTTO RØMCKE

Den store kakefrykten
Det er liksom sånn at enkelte ting blir
man sterkt preget av i barndommen, på
godt og vondt. Når jeg nå tar opp det
vonde, snakker jeg om slike ting som sett
i en voksens øyne, gjerne er fullstendig
ubetydelig. For et barn derimot, dreier
det seg om eksistensielle spørsmål.
Hjemme hos oss kommer tross alt ordet
urettferdig ganske høyt på lista over
hyppig brukte ord, anvendelig i enhver
sammenheng. Selv husker jeg som om
det var i går den dagen i femte klasse da
jeg endelig fikk hull i ørene, etter å ha
mast i årevis. Dessverre fikk også den
sniken av en lillesøster i første klasse
hull samme dag, og det var et relativt
omfattende skår i gleden, vil jeg si. Det
samme var det da hun fikk splitter nye
ski for å reise på leirskole med klassen,
mens jeg noen år tidligere hadde reist
med noen velbrukte saker med gammeldags dustebinding. Nå hadde sikkert
ikke det ublide møtet med et tre av
typen fjellbjerk blitt noe hyggeligere med nye ski,

men likevel. I voksen alder er det vanskelig å påstå at disse tingene har hatt
avgjørende betydning for livet mitt, men
jeg husker det som sagt fortsatt godt.
Mannen min derimot, mistenker jeg at
har vokst opp med en slags kakekrig
hjemme. Ikke den typen man ser på tv,
men heller en sånn der tre søsken slåss
om å få i seg mest kake først. Den dag i
dag er marsipankake nærmest bannlyst
etter at mann og svoger hadde en tilsynelatende vennskapelig krangel om en
marsipanrose i en bursdag for noen år siden. Alle som nå velger denne kaka i
noen slags feiring der de to er gjester, har
valgt å ha minst to roser på kaka. Ett år
laget han sin egen bursdagskake, en suksessterte, fritt etter moras oppskrift. Siden det er litt synd at også gjestene forventer et stykke av kaka,
fant han det

for godt å merke den med
navnet sitt, i kraftige sjokoladebokstaver. Morsomt grep, tenker du
kanskje, og vi har ledd
en del av det, men dessverre ligger det
alvor bak det hele også.
Heldigvis fant han i år ut at kaka kan
bakes større, i langpanne. Dessverre
stoppet det ikke der, så lykken formelig
lyste da han proklamerte den nyeste
oppdagelsen: Firkanta kake har flere
oppdelingsmuligheter enn rund, den
kan skjæres opp i mindre stykker. Og se,
det blir mer igjen til den glade bakeren! Nå er vi midt i bursdagssesong hjemme, så jeg «gleder» meg
jo til neste nyhet
...

