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Nå er ventetida endelig 
over for disse ungdom-
mene. Mandag startet 
årets høydepunkt: 
NUK++. 
HARSTAD: Nordnorsk ung-
domskulturfestival (NUK++) 
har en lang tradisjon. Helt 
siden 1992 har ungdom fra 
14-20 år, og unge med utvi-
klingshemming fra 14-40 år, 
samlet seg under Festspill-
uka. 

I løpet av festivalen skal 
årets 90 påmeldte delta på  
ni ulike verksteder med tolv 
instruktører. Lørdag avsluttes 
det hele med en stor forestil-
ling i Harstad Kulturhus. 

Gjenganger 
Mange av deltakerne har vært 
med flere ganger før. Én av 
dem er Stian Skogstad Andre-
assen (17) fra Evenskjær. 

For femte sommer på rad 
står han på deltakerlista. 
Grunnen til at han kommer 
tilbake år etter år er rimelig 
enkel:  

- Det er alltid noe nytt å 
oppleve. Det er fint å møte folk 
som man har blitt kjent med 
gjennom NUK++, sier 17-årin-
gen. 

I løpet av disse årene har 

han blant annet møtt Ella 
Marie Hætta Isaksen (17) fra 
Tana i Finnmark. Hun mener 
ungdomskulturfestivalen er 
spesiell.  

- NUK++ er ikke bare en 
festival. Jeg har vært på en del 
ungdomsfestivaler, og denne 
er helt unik. Folk er veldig 
åpen, og man blir veldig fort 
kjent med andre. Også har 
vi det sykt gøy sammen, sier 
Hætta Isaksen. 

- Jeg visste ikke helt hva 
NUK++ var, men jeg hadde 
hørt mye positivt om det. Da 
var det bare å melde seg på, 
tilføyer Eline Hegna (16) fra 
Harstad.  

Brynjar Strømholt Brem-
nes (17) fra Målselv og Sander 
Romstad (19) fra Narvik holder 
på med musikk og teater, og 
gleder seg til avslutningskon-
serten.  

- Vi ser frem til å gi av oss 
selv, og vise det vi har av talent, 
sier ungdommene.  

Tema
Produsent Grethe Mo forteller 
at avslutningsforestillingen 
tar utgangspunkt i det norske 
folkeeventyret ”Østenfor sol, 
vestenfor måne”. 

- Det er en fin tematikk som 
passer inn til det som NUK++ 
er; Å se gjennom førsteinn-

trykkket til et menneske, og 
det å være seg selv. 

Det er første gang NUK++ får 
holde avslutningskonserten i 
storsalen i Harstad Kulturhus. 
Før forestillingen er det grup-
per fra verkstedene keramikk 
og scenografitti som stiller ut 
bilder av det de har fått til i 
løpet av festivalen. 

Økning
Sølvi Katrine Andersen, pro-
sjektleder for barn og unge i 
Festspillene, forteller at delta-
kerantallet på 90 er en økning 
fra i fjor. 

- Det som er så spesielt med 
NUK++, er at det er en inte-

grert festival der vi har de 
samme primissene for funk-
sjonsfriske og ungdommer 
med ulike funksjons- eller 
utviklingshemminger. De del-
tar på de samme verkstedene, 
bor sammen, spiser sammen, 
leke sammen og lage kjempe-
fine forestillinger sammen. 
Ungdommene selv har valgt 
å kalle NUK++ for årets beste 
uke, sier Andersen. 

Åse  Hjelvik
952 22 083 - ase.hjelvik@ht.no -

- Årets beste uke
NUK++: Brynjar Strømholt Bremnes (17), Stian Skogstad Andreassen (17),  Eline Hegna (16), Ella Marie Hætta Isaksen (17) og Sander Romstad (19) jubler over at Nordnorsk 
ungdomskulturfestival er i gang. I løpet av uka skal 90 deltakere jobbe innenfor sitt verksted, og presentere det det hele under avslutningsforestillingen lørdag. Foto: Åse Hjelvik

ÅPNET: Instruktør Martin Thørnblad åpnet NUK++ på Heggen vide-
regående skole med en rap. 

KLAR: Grethe Mo (fra venstre) og Sølvi Katrine Andersen.


