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– Føler meg heldig

Elle Sofe Henriksen og Semen Bolshunov reiser til Russland i morgen.
Foto: Olga Shavrina

De samiske danserne Elle Sofe Henriksen og Semen Bolshunov deltar på russisk
dansemaraton for urfolk.
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– Jeg gleder meg enormt til å treffe danserne fra Kamchatka. De har en urgammel,
sterk dansetradisjon og jeg føler meg heldig som får delta på deres festival, sier Elle
Sofe Henriksen.
Henriksen er fra Kautokeino og jobber som danser på heltid. Sammen med den russisk-samiske
danseren Semen Bolshunov, skal de delta på dansefestivalen som arrangeres i Kamchatka i
Øst-Russland.
Henriksen og Bolshunov tilhører dansekompaniet «Johtti» som står bak danseforestillingen
«Jorggáhallan» som ble fremført på Riddu Ri""u i år.
Les også: – Du må virkelig ville danse
Les også: Samisk kulturmarkering i Russland

Spent på dansemaraton
De samiske danserne skal delta i festivalens dansemaraton, der konkurransen går ut på at par
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danser sammen etter bestemte regler og bevegelser. Det paret som holder ut lengst vinner
heder, ære og en flott premie. Vinnerne av fjorårets dansemaraton holdt ut i 16 timer og 10
minutter.
– Jeg har aldri deltatt på dansemaraton tidligere, så det blir spennende å se hvor
lenge vi kan holde ut, sier Henriksen.

Inspirasjonsutveksling
Det er den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Ri""u som tar med
seg danserne fra Sápmi til Russlands østligste punkt i morgen.
Festivalleder Kirsti Lervoll sier i en pressemelding at en del av
festivalens helårsdrift er å legge til rette for utveksling mellom urfolk,
og en utveksling mellom urfolksdansere i Kamchatka er noe Riddu
Ri""u lenge har ønsket å realisere.
– Med god hjelp fra vårt kulturformidlingskontor i Moskva har vi klart å
realisere en reise der samiske dansere kan bygge nettverk og hente
inspirasjon, sier Lervoll.

Gamle venner
Urfolkene i østlige Russland som festivalen nå skal besøke, har
tidligere deltatt på Riddu Ri""u som nordlige folk. I år 2000 besøkte
Itelmenerne festivalen, og to år etter var Koryakene invitert som
gjester.

Festivalleder Kirsti Lervoll er
glad for danseutvekslingen som
nå skal finne sted.
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Kirsti Lervoll sier at danseforestillingene som da fant sted på
riddusletta i Manndalen i Kåfjord, vakte positiv begeistring.
– Jeg vil tro det er mange som synes vi er heldige som får muligheten til å gjenforenes via
samiske dansere, denne gangen på deres festival i Kamchatka, avslutter en reiseklar
festivalleder.

Foto: Anne Randi Solbakken/NRK
er en årlig musikk- og kulturfestival for urfolk som avholdes i Kåfjord i Nord-Troms hver juli.
hensikten er å synliggjøre, utfordre og utvikle samers og andre urfolks kultur og identitet.
festivalen har siden den ble etablert i 1991 vokst seg til å bli en av de mest betydningsfulle internasjonale urfolksfestivalene i Europa
fikk fra 2009 knutepunktstatus og et statstilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet på 1 500 000 kroner årlig.
presenterer et bredt program med barnefestival, kunstutstilling, ungdomscamp, litteratur, scenekunst, musikk, filmprogram, seminar og kurs.
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