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Med ny bok

KJÆRLEIK: Aina Gnoutou med sin norske mann, Kai Asbjørn Knutsen Scjørlien og deres datter, Zoe Aurora.
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Spiller sitt eget liv
I kveld står seks
kvinner fra seks
land på scenen på
Det norske teatret. De har laget et
teaterstykke basert på møtet med
sine norske menn.
Tekst: Fatima Elkadi
fatima.elkadi@dagbladet.no

I kveld er det premiere på stykket
«Til Noreg der kjærleik ventar» på
Det Norske Teatret. Forestillingen, som er en del av Norsk Amatørfestival, spilles to dager. Skuespillerne er fra India, Tyrkia, Kongo, Armenia, Argentina og Filippinene. De forlot hjemlandet for å
gifte seg med norske menn. Forestillingen er basert deres historier.
– Jeg er alene i en fremmed by.
Jeg er ensom, sier Veronica Salinas
Watle (30).
Hun forlot Buenos Aires, venner og familie, da landet var i økonomisk krise. I løpet av ei uke skiftet landet president fem ganger.

Gatene var fulle av demonstranter
som gjorde opptøyer. Veronica ble
ranet tre ganger, før hun flyttet til
søsteren i Norge. Nå gjenopplever
hun historien på nytt, på scenen.
Sammen med henne på scenen er
også Kavitha Aske (38), Dilek B.
Carnelius (44), Aina Gnoutou
(23), Elvira Michaeli (56) og Dulce V. Aristorenas (51).
Stykket er et samarbeid mellom Det Norske Teatret, Nordic Black Theatre og Norges
Ungdomslag.
– Intensjonen er at historiene
skal få en sosial betydning, både
for dem som deltar og for samfun-

net generelt, sier manusforfatter
Ingeborg Eliassen.
Hun mener jentene betyr mye
for samfunnet de er blitt en del av
og ønsker at stykket skal sette i
gang tanker hos dem som setter
folk i bås.
– Vi er fattige hvis vi ikke klarer
å formidle et mangfold, sier Cliff
Moustache.
Han stiftet Nordic Black Theatre i 1991, og er nå regissør for
stykket «Til Noreg der kjærleik
ventar ».
– Vi er heldige som får ta del i
disse kvinnenes liv. De har så
utrolig mye å fortelle, sier han.

I høst kommer boka om Eva
Jolys oppvekst, ekteskap og
karriere. Hun har skrevet den
selv.
«La force qui
nous manque»,
som er bokas
franske tittel, er
en memoarbok
der Eva Joly forteller åpent og
ærlig om oppvekst, ekteskap BOK: Eva Joly
og sin eventyrlige karriere i Frankrike. Hun forteller også om sitt treårige engasjement som spesialråd i det norske justisdepartementet.
Salget i Frankrike har passert
75 000 eksemplarer siden utgivelsen 26. mai.

Åpner filmfestivalen
Det er filmen «Tatt av kvinnen» som åpner den 35. norske
filmfestivalen i Haugesund.
Filmfestivalen
åpner lørdag 18.
august. Filmen
«Tatt av kvinnen» er basert
på Erlend Loes
debutroman
med
samme
navn, den er re- FILM: Regisgissert av Petter sør Petter
Næss
Næss.
Hovedrolleinnehaverne er Trond Fausa
Aurvåg og Marian Saastad Ottesen. Etter premieren i Haugesund
blir filmen satt opp i hele 70 kopier på kinoer over hele landet.

