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Det ble en storslagen 
avslutningsforestilling 
i Storsalen på Harstad 
Kulturhus der ung-
dommene fra NUK++ 
verkstedene fikk vist 
frem hva de har jobbet 
med i løpet av festspill-
uka.
Årets forestilling hadde en 
gjennomgående rød tråd som 
støttet seg til en fortelling om 
ungjenta Guri,  som ble fridd 
til av Kvitebjørn Kong Vale-
mon og hindrene på veien dit. 

Bjørnen blir forhekset av 
en trolldronning som gjør at 
prinsen er en bjørn om dagen 
og en prins om natten. Med 
hjelp av de forskjellige verk-
stedene som leverte innslag 
som sang, dans, drama og 
rytmer, klarte de sammen å 
finne veien og løse opp i floken 
slik at det ble giftemål mellom 
prins og prinsesse til slutt. 

Lykkelig slutt
Historien og forestillinga end-
te bra. Ja, faktisk bedre en tid-
ligere. Man merker fort at det 
er gjort en god jobb i bunnen, 
og vi fikk levert ei forestilling 
som var meget samkjørt og 
viste høyt nivå. 

Den beste
Det er Grethe Mo som har vært 

kunstnerisk produsent, og i 
samarbeid med prosjektleder 
for barn og unge, Sølvi Katrine 
Andersen, og verkstedinstruk-
tørene har hun fått ungdom-
mene til å ose av selvsikkerhet. 
Jeg vil jeg tørre å påstå at dette 
er den beste avslutningsfore-
stillingen som er levert på flere 
år. 
Ikke rart de kaller NUK++ for 
«verdens beste uke». 

Se flere bilder og 
video på ht.no

Steve Nilsen

Storslagent punktum
ÅRETS BESTE UKE: Og tidenes avsluttning på NUK++ (Alle foto: Steve Nilsen)

KOSTE SEG: Oda Lundberg stilte med rød hanekam for anlednin-
gen.

TEATERVERKSTED: Prinsessa spilles av Frida Marie Isachsen 
som gjorde en meget  bra jobb.

RØFFE RIFF: De har øvd en hel uke på instrumenter til avslut-
ningsforestillingen i kulturhuset. Her står samhold og moro i fokus. 
F.v: Jørgen Roaldstveit, (trommer i bakgrunnen) Tonni Bonsaksen, 
Robert Grødahl og Martin Haavik Stenvold.
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