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Tromsø danser i rytmer av Jorggáhallan
Posted by Olga Shavrina

RadArt og Rådstua Teaterhus presenterte høstens første gjestespill: 
Jorggáhallan. Denne forestillingen forlot ingen uberørt.

(Alle bilder: Olga Shavrina)

Hva: Jorggáhallan danse forestilling
Hvor: RadArt og Rådstua Teaterhus
Når: 14. oktober

Hva ligger mellom kaffekoppen og drivende dans? Hva slags bevegelser var tradisjonelt brukt av 
samene ved bålet, i brylluper og åndelige møter? Hvordan kan en reflektere over disse bevegelser 
og finne ut en måte å introdusere dem innenfor rammene av moderne dans i dag? Dansekunstner 
Elle Sofe Henriksen fra Kautokeino tok utfordringen av disse spørsmålene og besøkte rundt et 
titalls hjem hos en eldre generasjon samer for å finne ut mer om hva samisk dans er. Denne 
undersøkelsen ble et grunnlag for å lage en helt ny danseforestilling sammen med Semen 
Bolshunov, en danser fra Russland. To måneder med hardt arbeid og mye trening resulterte i denne 
veldig spesielle forestilling som Tromsøs innbyggere kunne nyte på søndag kveld.

—Som kjent har de ikke mye dans blant samene, men noe er det. Det noe fanger min 
oppmerksomhet, forteller Elle Sofe. Hun beskriver Jorggáhallan som et møte mellom gammelt og 
nytt bevegelsesmateriale, personlige tolkninger og en reise i tid og rom. Elle Sofe også stresser at i 
denne forestillingen har hun glede av å jobbe med en ikke-profesjonell danser. Hun sier at det er en 
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veldig verdifull opplevelse for at —ikke-utdannede dansere er veldig ekte og menneskelige; de er 
bare seg selv.

—Vi er alle like, men på samme tid, er vi alle forskjellige. Det er viktig å vite om hverandres 
kultur fordi vi er ett folk

Semen Bolshunov kommer fra et lite samisk samfunn på Kola-halvøya, Russland.! Han har danset i 
ni år i sfære av tradisjonelle og stiliserte danser, men han er ikke en utdannet danser og har mange 
andre interesser som reindrift, håndverk og turisme. Nå til dags studerer han samisk språket i 
Kautokeino.

—Jeg er veldig glad i jobbe med Elle Sofe, forteller Semen, —det er spennende å oppleve kulturen 
av våres naboer samene. Vi er alle like, men på samme tid, er vi alle forskjellige. Det er viktig å vite 
om hverandres kultur fordi vi er ett folk.

Jorggáhallan har gjørt en stor inntrykk på publikum ikke minst på grunn av den måte forestillingen 
ble organisert på. Alle gjester ble møtt med kaffe og kake som ble servert før og etter forestillingen 
og skapte en vennlig og avslappet atmosfære.

—Jeg hadde ingen forventninger da jeg kom hit. Jeg visste ikke hva det skulle være. Nå kan jeg si 
at det var kjempeartig. Jeg likte at publikum ble veldig engasjert i forestillingen. Det var ganske 
uvanlig, forteller Maahke Bransfjell, en student på UiT i Økonomi, om Jorggáhallan.

!

Tromsø er et kultursenter i Nord. Det er et helt perfekt sted for denne forestillingen

Elle Sofe sier at hun er fornøyd med hvordan forestillingen gikk og legger vekt på at hun er glad at 
den gjennomføres i Tromsø.

—Tromsø er et kultursenter i Nord. Det er et helt perfekt sted for denne forestillingen, sier Elle 
Sofe. Vi håper å se Jorggáhallan og andre dansforestillinger laget av Elle Sofe Henriksen i Tromsø i 
framtida! For mer informasjon og program av forestillinger se på nettsiden til Elles 
produksjonsselskap Johtti Kompani.
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