– Et tap for Vestfold at
festspillene forsvant
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Kaare Weider var
markedssjef for Vestfoldfestspillene fra
1996 til en gang i fjor
høst da det hele var
slutt. Det synes han er
synd.
sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

For Vestfoldfestspillene tilførte
Vestfold mye. Og de tilførte
Kaare Weider mye.

Øyboer
– De flotte opplevelsene sto i
kø, og det er en stor glede å ha
truffet så mange fantastiske
mennesker. Når man jobber
innenfor musikk og billedkunst, ser man at de beste i
bransjen er de hyggeligste, sier
Kaare Weider når vi treffer han
på Hvasser, hvor han har bodd i
27 år.
Weider er overbevist om at
Vestfoldfestspillene har vært
en stor inspirasjonskilde for
Vestfold, og dermed også for
øyene.
– Vi har lagt igjen mye kulturell kapital, og det har vi fått til
selv om økonomien ikke alltid
har stått oss bi, mener han.
– Da vi begynte, var det revyer på Klubben og i Sandefjord,
og Petter Andersen og Levende
klassisk presenterte klassisk
musikk stort sett på Teie hovedgård fra 2004 til 2016. Etter
hvert ble det mye mer å konkurrere med.
Weider sier at Vestfoldfestspillene ga Vestfold spennende
musikk, dans og teater som
kanskje aldri ville kommet til
fylket uten festspillene.
– Og så har vi vært en inspirasjon for kulturlivet. Øyene fikk
absolutt sitt med våre soloppgangskonserter på Verdens
ende, med Vertavokvartetten
som vi måtte holde igjen slik at
musikerne ikke skulle bli tatt av
vinden. Vi hadde konserter på
Solsiden og om bord i Havnøy på
tokt i skjærgården og på Engø.

– Klassisk musikk blir
fortrengt
Kaare Weider synes Vestfoldfestspillene var en trivelig arbeidsplass, hvor ingen dag var
lik.
– Det triste ved at Vestfoldfestspillene forsvinner, er at
den klassiske musikken blir fortrengt. Kulturelt sett har Vestfold tapt på den klassiske siden.
Men det er hyggelig at Einar
Schistad & Co på Nøtterøy kulturhus viderefører soloppgangskonserten.
Den tidligere markedssjefen
sier politikerne var uenige om
for mye. Diskusjonen begynte
rundt 2010. Politikerne la ikke
opp noen strategi for årene
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fremover, og det var tungt å
jobbe med så mye motgang.
– Det illustrerer situasjonen
godt at Tønsbergs Blad et år på
festspillenes åpningsdag hadde
denne hovedtittelen på første
side: «Festspillene nedlegges».
Det hjalp ikke akkurat, sier Weider og legger til at festspillene
ble nedlagt fordi det ikke var
politisk gehør for å dekke tapet
i 2017.
– Men det skal politikerne ha,
det ble en svært ryddig avvikling. Alle kunstnere og andre
leverandører fikk betalt det de
skulle. Vi ansatte fikk vår lønn
for strevet. Og ryktet vårt bør
være bra.

Mer røver enn halvstudert
For Kaare Weider kunne slutten
kommet på et verre tidspunkt.
Han gikk rett inn i pensjonistenes rekker, og dermed har han
det så travelt som han alltid har
hatt det.
Mannen kaller seg halvstudert røver. Men med 13 års studier bak seg, er han kanskje mer
røver enn halvstudert.
Han har i hvert fall en spennende CV.
Etter ex. phil. i Trondheim,
tok han Det Jydske Kunstakademi i Århus. Så reiste han i
Asia i tre år. Det ga kanskje ikke
akademisk kompetanse, men
kompetanse i svært mye annet.
I Asia gikk han mye som backpacker, slik han pleier.
Han var engelsklærer i Korea
og tysklærer i Japan. Det ble
mengder av småjobber. Han
reiste rundt og jobbet for FN i
Nord-Thailand og Burma. I
Nord-Thailand hjalp han bøndene å bygge bedre ovner.
Så tok han Formingslærerskolen, var assistent hos reklamefotograf i Oslo, gikk på Oslo
lærerhøgskole, før han tok
Norsk journalisthøgskole. Da
gjensto bare studier i markedsføringsledelse ved BI.

retning litteratur og billedkunst, selv om han de siste
drøyt 20 årene har jobbet med
musikk.
– Jeg er engasjert, og jeg er et
utpreget
friluftsmenneske,
som har vandret i Nepal, på
Korsika, i Korea og nå sist i Lofoten.
Han har tro på det å vandre
og sier at det frigjør tanken.
I Korea traff han for øvrig
kvinnen som ble hans kone og
mor til hans tre barn.

Mest markedsføring og PR
Når Øyene spør Kaare Weider
hva han egentlig er, sier han at
han i hvert fall ikke er kunstner.
Men det er ikke til å komme fra
at han i rundt 35 år har arbeidet
med markedsføring og PR, så
det er i hvert fall det som har
vært leveveien.
I Vestfoldfestspillene skrev
han et enormt antall omtaler av
konserter og andre arrangementer. Det ble ikke færre omtaler i Kunstnerforbundet og i
eget galleri. I oppvekst og ungdom i Namsos skrev han for
Namdal Arbeiderblad og Fellesavisa.

Sommerutstilling

I en tidlig fase, og før han flyttet
til Hvasser, arrangerte han
sammen med en venn sommerutstilling på Havna hotel.
De fikk med seg kunstnere som
betydde noe, han bodde hos
lege Tine von Hanno og rodde
på jobb.
I Tønsberg fikk han leie Kockegården gratis av Gjensidige.
Det ble vellykket med kjente
kunstnere, men det ble aldri
noen penger av det.
I den perioden ble han kjent
med mange folk på øyene og
blant andre en som eide skog på
Hvasser. Han fikk kjøpt en tomt
der, og det passet godt med at
han ville ha sine tre barn ut på
landet.
– Der fikk de gå på Hvasser
skole, som fortsatt fantes. Og
det har jeg aldri angret på, sier
Weider, der vi sitter i familiens
hyggelige hus i Nedre Dramsås
4 på Hvasser.
Samtidig måtte han finne seg
en jobb.
Det var da brikkene falt på
plass. I Tønsberg traff han festspilldirektør Morten Walderhaug som var i ferd med å ansette markedssjef. Det var i

1996. Kaare Weider søkte og
fikk jobben. Det varte altså helt
til i fjor høst, og nå tar Kaare
Weider fatt på resten av livet.

Gulrøtter, nettkunst og
Øyene
I sitt nye liv er han opptatt av
tre ting.
Han skal ta seg av drivhuset
sitt. I år blir det bare gulrøtter,
reddiker og purre. Han har det
jo så travelt.
Sammen med Dorthe Endresen på Gamle Ormelet er han i
ferd med å etablere et nettgalleri for salg av kunst, som de
regner med å lansere før sommeren.
Dessuten er han nå nokså fast
løsmedarbeider i Øyene.
Og så skal han gå mer. I tillegg
til de lange vandringene, går
han syv til ti kilometer om dagen. I sommer skal han gå i
Kaukasus. Det blir ganske sikkert ikke småturer.

bolig: Huset bygget Kaare
Weider for at hans tre barn skulle
få vokse opp på landet. Han
legger vekt på at de fikk gå på
Hvasser skole før den ble nedlagt.
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Eget galleri
Med disse 13 årene tilbakelagt,
gikk veien til Kunstnerforbundet i Oslo, der Kaare Weider i
seks år var leder av salgsavdelingen. Da var tiden moden for
å forsøke seg på egen hånd, og
han opprettet og drev i to år
Galleri Unge Norske Kunstnere
i Oslo og Tønsberg Billedgalleri.
Det var ikke stor butikk, og
det var greit å lede Radio Sjøboden i to år fram til 1996. Da begynte han i Vestfoldfestspillene. Og hvordan det gikk, har
den interesserte leser fått med
seg i første del av denne artikkelen. Som kunsthandler var
han for øvrig med på å plukke
ut kunst til Kongeskipet.

Friluftsmenneske
Kaare Weider sier om seg selv
at han kan en del om mangt. Interessene går først og fremst i

på Engø
gø Gård søndag 15
15. jjuli kl 18.00
Billetter: Ticketmaster.no og ved inngangen

Hotellpakke
med 4-retters
4 retters middag
middag, konsertbillett
og overnatting m/frokost.

kr

2.585,pr. pers. i dobbeltrom.

www.engo.no
www
engo no
resepsjon: 33 39 00 48
e-mail: post@engo.no
Engø Gård Hotel & Restaurant
Gamle Engøvei 25, 3145 Tjøme
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Vi har dameklær fra
innerst til ytterst!

Vi er en nisje-butikk som satser på
kvalitet i alle ledd.
Vi har som motto å hjelpe kunden til å
finne klær, undertøy og badetøy som
hun blir fornøyd med.

Gled deG oVer Vårt store utValG i

badetøy og undertøy

Vi har en rekke kjente merker
– her er et utvalg:

Fayes gate 7 - 3110 Tønsberg
Tlf. 33 38 13 20 - www.vestfoldstua.no
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