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– Du må virkelig ville danse

På ízü-TV får programleder Ole Máhtte Hætta Gaup bevegd seg i møte med danser Elle Sofe Henriksen.
Foto: Vanja Ulfsnes

Drømmen hennes er å overleve som danser midt på Finnmarksvidda.
OLE MAHTTE H GAUP
ole.mahtte.h.gaup@nrk.no

KENNETH HÆTTA
kenneth.hatta@nrk.no

Publisert 14.11.2011 13:00.

– Ingenting kommer gratis, sier Elle Sofe Henriksen.
27-åringen har flyttet hjem til grenda Áv!i utenfor Kautokeino tettsted - etter endt
utdanning i London og henstillinger om å bli i Oslo for å overleve som profesjonell danser.
– Jeg kjennner at det her er hjemmet mitt - jeg hører til her. Da jeg bodde i Oslo kjente
jeg at den kreative siden min forsvant litt. Her får jeg den fram. Her får jeg kraften jeg
trenger for å jobbe. Her er det nær slekt, familie og venner, sier Elle Sofe.

Mye krefter
Programleder Ole Máhtte Hætta Gaup møter danseren fra Kautokeino i programserien
ízü-TV - Oavánis sámit - Drømmejegerne. Sammen med fotograf Vanja Ulfsnes oppsøker
han samer som følger drømmen sin i denne sesongen av det samiske TV-tilbudet for
ungdom.
Les også: Klart for ny sesong med ízü-TV

– Hvordan jeg er? Jeg er en veldig flittig person, hvis man får skryte, sier Elle Sofe.
– Og alvorlig og stille, legger hun til.
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– Enn som danser?
– Mennesker har mange sider. Når jeg er på scenen så er det
nesten helt motsatt. Det er en kontrast, jeg går inn i en annen
rolle. De pleier å si at jeg har en hard og ikke sensitiv dansestil,
med mye krefter.

Dansefilm
I programmet med Elle Sofe får seerne være med på innspilling
av film. Elle Sofe regisserer en dansefilm om joikehanda, der
blant andre Mattis Hætta joiker.
Og siden hun driver med koreografi, lærer Elle Sofe Ole Máhtte
en dans.
Det blir også framvisning på høgskolen i Kautokeino.
Følger du din drøm?
Velg ett alternativ
Ja, selvfølgelig!
Nei, det blir nok med drømmen!
Hvilken drøm?

Programleder Ole Máhtte Hætta Gaup
oppsøker samer som er tøff nok til å
følge drømmen sin.
Følg drømmen din! Det er noe du ofte
får høre. Tør DU å satse alt på din drøm?
I årets sesong av ízü-TV møter vi seks
samer som har tatt sjansen og jakter på
drømmen, men har de lykkes?
Noen drømmer om å bli
musikkprodusent, noen vil leve av å
danse, mens andre lever ut drømmen sin
i solfylte California.
ízü er NRKs tilbud til samisk ungdom,
med TV-sendinger og ukentlige
radioprogrammer.
Årets sesong er ízü-TVs femte, og
består av seks programmer.

Stem Resultat
Elle Sofe danser moderne dans.
– Det er ikke en fast dans. Man jobber mer med ideer, så hvis man har en idé kan man
utføre dansen ut ifra den. Man kan bruke deler av hip-hop, ballett, pardans eller fridans,
slik som det passer, sier Elle Sofe.
– Det er veldig kreativt, man kan tenke at det er det samme som nåtidens kunst. Det er
mer konsept-basert.

Hard trening
– Hva skal til for å bli en god danser og lykkes?
– Jeg tror at man virkelig må ville det. Man må gjennom mye. Man trenger en kropp som
tåler treninga, hard trening. Man må ta en utdanning, og etter utdanninga lever man i en
usikker tid for man må selv finne jobber. Det er ikke enkelt.
– Hva mener du med usikker?
– Man har ikke en fast inntekt. Man må reise og ha frihet til å gjøre det, hvis man har
barn eller familie så er det ikke så enkelt.

Forandret som fjorten
Selv om Elle Sofe i dag er godt vant med rampelyset, var barndomsdrømmen å arbeide i
håndarbeidsbutikk. På barneskolen var hun sjenert.
Som fjortenåring ble hun med på et ungdomsteater i Kautokeino. Det endret alt.
I dag opplever Elle Sofe forskjeller i måter samer og andre ser på jobben hennes. Samer
fokuserer på at hun er flittig, mens nordmenn gjerne skryter mer av selve jobben enn det
personlige, forklarer hun.

Vil rekruttere nye talenter
– Du begynte som danser, men du har mer gått over til koreografi. Hva liker du best?
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– Jeg liker begge deler - å være på scenen, men også å selv lage dans.
– Hva nå?
– Akkurat nå er drømmen å bygge et dansestudio i Kautokeino hvor jeg kan jobbe. Og
hvor jeg kan ta med mine dansere. Også holder jeg på å opprette et kompani, som heter
Johtti kompani. Så det blir artig å se hvor det utvikler seg, sier Elle Sofe Henriksen, som
også ser for seg å rekruttere talenter.
Programmet av ízü-TV ser du på NRK3 kl. 19.55 tirsdag 15. november.
Du kan også se ízü-TV i NRK Nett-TV.
Liker

3 people liker denne.
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