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Det har vært vanskelig å ikke
Innsendt
Det er fortsatt vanskelig å gjennomføre alle aktivitetene i den
Norske kirke grunnet pandemien
som er over oss. Samlinger utendørs har vært løsningen enkelte
steder. De har vært kreative og
hatt drive-in gudstjenester og
utendørs gudstjeneste der det har
vært mulig, med opp til 200 personer. Kirken streamer bisettel-

Tips oss! 33 34 57 77
E-post: red@oyene.no
Nett: www.oyene.no
Facebook: facebook.com/oyeneavis

ser, begravelser og andre kirkelige
aktiviteter for dem som ikke kan
delta fysisk grunnet antallsbegrensninger og for dem som er
syke.
Dette er et flott tilbud i den tiden vi lever i nå. Det er godt at de
kan møte folket på andre arenaer
når vi ikke kan komme i kirken.
Alle de store markeringer ble avlyst, eller de ble holdt i små grupper, som for eksempel konfirma-

Hun er 20 år og produksjonsleder for Toråsspelet for andre gang

Planlegger for spel, om så
Til sommeren har du
mulighet til å stå på
scenen i en forestilling som tar opp en
viktig hendelse i
norsk krigshistorie.
Det skjedde på Tjøme,
og forestillingen vises
på Tjøme. Vi snakker
om Toråsspelet, som
var en suksess da det
ble vist første gang i
2019. Nå ligger billettene til sommerens
forestilling ute for
salg.
Sven Otto rømcke
tor@oyene.no

Hedda Caroline Wigeland Håkegård planlegger med sikte på
at det blir Toråsspel i år, om så
med bare 200 publikummere
på grunn av covid-19. Hun synes det er for galt om det ikke
blir mulig med spel i år. Derfor
er hun på ivrig jakt etter lokale
statister. Det er rom for mange.
Ta kontakt med Hedda Caroline
så snart som mulig. Gjerne på
Toråsspelets Facebook-side.

Initiativtager
Hun var 18 år da hun i 2019 debuterte som produsent og produksjonsleder for Toråsspelet.
Det var hennes idé, mens
Mona Windvik skrev manus. I
år har Mads Henning Skar-Jørgensen skrevet manus. Han
var regissør første gang og har
samme rolle i år. I forkant av
årets manus er det gjort mer
research i form av samtaler
med tidsvitner og barn av tidsvitner. Hedda Caroline er klar
når det gjelder fordeling av
oppgaver:
– Jeg skriver ikke, men kommer med ideer og tanker om
hva som er interessant og ønskelig å ha med. Jeg har heller
ikke regi. Jeg er initiativtager,
produsent og produksjonsleder
for spelet. Musikken er komponert av spellemannprisvinner
Hans Mathisen. Og den er spilt
inn av Forsvarets stabsmusikkorps, som vi er så heldig å ha et
svært godt samarbeid med.

UTGANGSPUNKTET: – Det har alltid svirret i hodet mitt at jeg ville få til noe på Tjøme som engasjerer lokalbefolkningen. Jeg så et spel på
Røros da jeg var åtte, ni år gammel. Rørosspelet har 300 frivillige. Jeg ville få til noe tilsvarende som skaper et samlingspunkt på Tjøme. Og så
FOTO: Sven Otto Rømcke
er jeg interessert i historie og har lyst til å bringe mange sammen, sier den unge produksjonslederen.

Det var ikke gitt
at folk langt oppe
i kulturmiljøet
skulle høre på meg og tro
på det jeg sa. Det gjorde
de, og det har jeg satt veldig stor pris på.

"

Hedda Caroline
Wigeland Håkegård

Begynte i Tjøme friteater
Øyene spør den unge teatersjefen hvordan hun kunne ha et
bilde av alle de små og store detaljene som skal være på plass.
Det er ikke lite for at en idé skal
bli en teaterforestilling. Eller
som her, en musikal.
– Jeg prøvde å analysere hva
som må til for å sette opp en
stor forestilling, og da kom jeg
på det meste, sier hun med stor
ro. Men legger til at hun fikk
med seg mange på laget. De

kunne mye. Og så lærte hun underveis. Teatererfaringen er ellers moderat. Som åtte-, niåring
var hun med i Tjøme friteater.
– Men jeg har en familie som
har tatt meg med på konserter
og forestillinger gjennom årene. Det har vært utrolig gøy. Det
å sette seg i en sal og oppleve
stemningen, synes jeg er fint.
Det vakte beundringen for folk
som tør å utfolde seg på scenen.
Hun sier at hun selv har litt
sceneskrekk. Det er vanskelig å
tro om en som har stått i spissen for de rundt 150 personene
som var involvert i produksjonen i 2019. Færre blir det ikke å
forholde seg til, hvis det blir
forestilling i 2021.

Største utfordring
– Første året var det ikke så lett å
få med folk, så jeg fikk prøve meg
på det meste. Den største utfordringen fikk jeg under prøvepe-

rioden. Vi skulle hente noen rekvisitter på Østfold-siden, og
hadde ingen til å kjøre den lille
lastebilen. Det måtte jeg gjøre.
Hun synes hun var heldig,
som var så ung da hun startet.
Likevel var det ikke uten utfordringer.
– Det var ikke gitt at folk langt
oppe i kulturmiljøet skulle høre
på meg og tro på det jeg sa. Det
gjorde de, og det har jeg satt
veldig stor pris på. Det har gjort
det enklere for meg, sier hun.
Men kanskje begynte det langt
tidligere.
– Fra jeg var liten, er jeg blitt
leder i alle skoleoppgaver eller
prosjekter uten at det i utgangspunktet var gitt. Men jeg liker å
ha kontroll, og jeg har vært
opptatt av hvor viktig lederen
er. Da varer ærlighet lengst. Og
at man snakker med respekt
med hverandre. Det gjelder å
være åpen og en man kan kom-

me til, sier hun og snakker videre som om hun skulle ha
gjennomført lederkurs ved
Handelshøyskolen i Bergen.
– Jeg er ikke opptatt av å sjefe, men å skape tillit til meg
som leder. Ledelse er kommet
av seg selv, sier at hun, men røper at hun har hatt solid backing.
– De hjemme har støttet meg
slik at jeg kunne gjøre dette.
Det gjelder både foreldre og besteforeldre. Alle som har vært
med, har hatt stor betydning.
Både de profesjonelle og amatørene. Uten de frivillige, og
alle som har vært med på laget,
kunne det ikke blitt noe av.

Travelt friår
Hedda Caroline har egentlig et
friår, men hun er allerede i gang
med det som forhåpentlig blir
årets Toråsspel. Friåret har hun
brukt godt. Hun har blant annet
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e gi så mye som et trøstende håndtrykk eller en klem
sjoner, i året som har gått. Her var
Den norske kirke ute i mediene som
en av de første aktører og avlyste fysiske konfirmasjoner. De var bevisst
sitt ansvar, de ønsket ikke å bidra til
at det skulle være mange mennesker
fra forskjellige steder i landet som
kunne føre til å spre koronasmitten.
Det viser god dømmekraft og samfunnsånd å gå ut så tidlig som de
gjorde i denne krisen og melde dette.
I tillegg hører vi at brylluper og

barnedåp blir utsatt, hvis de blir
gjennomført så er det med strenge
regler om hvor mange som får være
til stede og overvære begivenheten.
De ansatte i Den norske kirke kan
ikke gi så mye som et trøstende
håndtrykk eller klem på grunn av
smittefaren, dette har vært vanskelig da dette er en del av den normale
hverdagen.
Vi Fagforbundet heier på dere ansatte i Den norske kirke og håper at

vi etter hvert kan vende tilbake til
hverdagen hvor kirken igjen kan
tilby gudstjeneste, bryllup, barnedåp, konfirmasjon, begravelser, og
andre aktiviteter som er åpne for
alle.
Hilde Abrahamsen og Lars
Frederik Gregerslund,
leder og nestleder yrkesseksjon Kirke,
kultur og oppvekst Fagforbundet
Vestfold og Telemark

Stille: For
tiden er det
lite aktivitet i
kirkene våre,
og det vitner
også snøen uten
fotspor inn til
Nøtterøy kirke
om. FOTO:
Tor Aslesen

med bare 200 tilskuere
Hun forteller at hun er kommet et godt stykke på vei med
årets forestilling. I første omgang dreier det seg mye om leseprøver og utfordringen med
korona. Dessuten trenger hun
flere frivillige. Gjerne mange.
Og hun må søke penger. Mer
penger.
– I 2019 var vi noe over 40
personer på scenen. Det er rom
for mange flere. Noen var fra
Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg.
Men mange var tilreisende fra
andre steder i Norge. Jeg skulle
ønske at flere fra lokalbefolkningen vil være med. Det er deres historie vi forteller.
Til oppsetningen i 2019 var
200 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, 30 000 fra Færder kommune og 10 000 fra
Gjermundsen Auto de største
bidragene. Det kom ellers flere
mindre sponsbeløp.
– Og så hadde vi et langt møte
med fylkeskommunen. Der var
de var utrolig engasjert, og vi
trodde vi skulle få midler. Men
så viste det seg at fylkeskommunen så på planene våre som
for ambisiøse. De foreslo et forprosjekt. Men da var vi allerede
i gang. Det gikk overraskende
fint, og heldigvis ble det en publikumssuksess.

Penger og besteforeldre
vært med i produksjonen av
TV-serien om Larvik-politimannen William Wisting. Han
er hovedperson i en romanserie
av politimann og krimforfatter
Jørn Lier Horst.
– En kamerat av faren min
skulle være second unit-regissør for serien. Jeg var interessert og fikk være med som en
hjelpende hånd. Men det ble til
at jeg fikk kontrakt som assistent i gruppen som tar hånd om
rekvisitter og utstyr. Det var
veldig interessant med tanke på
valgene fremover.

Vil ha de lokale med
– Da jeg satte opp Toråsspelet
første gang i 2019, så jeg hvor
mange som er med og alle ressursene som må til. Som da vi
bestemte billettprisene. Da forsto jeg hvor mye den prisen
skulle dekke, sier den unge damen fra Langvika på Tjøme.

Et annet bidrag kan Hedda Caroline ikke måle i kroner. Arne
Jørgen Rønningen eier området
som var Øvre leir på Torås. Det
var der Hedda Caroline ville at
Toråsspelet skulle utspille seg.
– Jeg er svært takknemlig for
at vi får lov til å vandre i hagen
hans og bruke huset hans. Det
var ikke gitt at vi skulle få bruke
det vederlagsfritt. Han har bare
vært positiv og vært veldig gavmild til spelet og oss.
Øyenes medarbeider er opptatt av pengene i kulturen. Det
er sjelden for mye av dem.
– Bestefaren min, Robert
Bakken, hadde jobbet i Jotun
og hatt forskjellige lederjobber i
Norge og utlandet. Han er glad i
tall og var nylig blitt pensjonist.
Han tok på seg å være økonomisk ansvarlig. Hadde vi fått
midler fra fylkeskommunen,
kunne vi gått i null. Nå ble det
et underskudd i overkant av
100.000 kroner, som bestefa-

ren min bar. I år satser vi på flere inntektskilder, sånn at vi går i
balanse.
Ellers forteller hun at alle besteforeldrene var involvert.
Den andre bestefaren, på over
80, var statist i flere roller. Farmoren er frisør og klippet skuespillerne. Mens mormoren liker
å lage mat. Hun fikk virkelig
prøve seg når hun skulle lage
mat til alle på scenen og i støttefunksjonene.

Vil bevisstgjøre ungdom
Hedda Caroline Wigeland Håkegård er ikke snau når hun be-

skriver målet for prosjektet på
Torås.
– Visjonen var å fortelle historien så den ikke blir glemt, nå ut
til unge, bevisstgjøre dem og
skape et samlingspunkt for
fastboende og hyttegjester. De
fleste som deltok, hadde ingen
erfaring. Det som imponerte
meg mest var hvor fort de lærte
og hvor godt de gikk sammen.
Vi ble som en stor familie med
et aldersspenn fra ni til 83 år.
Alle hadde samme mål: Å skape
en god forestilling. Det var givende og morsomt å se gnisten i
øynene deres.

EN MENGDE VARER

÷30-50%

Hedda Caroline kommer
nærmest med en appell på tampen.
– Jeg vil gjerne samarbeide
med foreninger og personer i
lokalmiljøet, som kan bidra
med noe. Gjerne også med næringslivet. Helst bør det være
slik at de også har nytte av samarbeidet. Dessuten kan andre
grupper komme til oss og spørre om hjelp og ressurser.
Hedda Caroline Wigeland Håkegård mottok for øvrig høsten
2019 Færder kommunes kulturpris for å ha skapt Toråsspelet.

