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LEDER

Hvis du er som meg, har du alle-
rede tillatt deg å la panikken ta 

kontroll over kroppen, og startet på 
ferdigmat-dietten eksamensperio-
den ofte fører med seg. Sekken er full 
av pensum, og et flertall av bøkene 
skal snart åpnes for første gang. Er du 
derimot av typen jeg misunner, har 
du allerede farget bøkene med gul 
markeringstusj og fylt opp matbok-
sen med tingene som kroppen setter 
pris på. Andre ligger midt i løypa og 
trives der. 

Uansett om du er stresset eller 
selve definisjonen på avslappet, 

vit at lyset i tunellen nærmer seg. I 
pausene fra pensum kan du legge 
bena på bordet og dykke inn i ny-
este utgave av Ventus-magasinet. 
Denne gangen kan du blant annet 
lese om hvorfor du ikke skal gi opp 
Facebook i eksamensperioden (les: ta 
pauser). Du kan finne ut hvor du bør 
spise i pausene i spisestedguiden og 
få tips til julegavene du enda ikke har 
kjøpt. Under sporten kan du finne ut 
hvilken ny idrett som er tatt inn i var-
men hos BOSI. Lurer du på hva kultur 
egentlig er kan du også få svar på det. 
Kort oppsummert: Vi har laget et va-
riert magasin med masse spennende 
lesing. Panikk eller ikke, vi skal i mål 
alle sammen. Les godt og ta pausene 
du fortjener, sjokoladen også. Jule-
ferien er innen rekkevidde. Nyt den 
og ha det kjekt, så sees vi uthvilte og 
med ny motivasjon til neste år. Lykke 
til på eksamen.

 Johanne Koivunen Hoff

Magasinredaktør

Glimts parademarsj

Skate og studér

BHK - ikke overraskende at vi er toppen

Hva er kultur?

Utenfor rammene

- Jeg har gjort meg selv til en kvinne

Noe av det aller siste Jens Stoltenberg og den 
rødgrønne regjeringen gjorde før de gikk 

av i høst, var å legge frem forslag til statsbudsjett 
for 2014. Studentene har lenge signalisert at vi 
trenger mer i støtte fra Lånekassen, og derfor 
kom også forslaget om 11 måneders studiestøtte 
som en stor seier for oss. Det er mange som sli-
ter med å betale husleie og andre utgifter i en 
alminnelig måned, og det blir ikke noe enklere 
av at vi ikke mottar studielån i juni. Denne pro-
blemstillingen så det ut til at vi kunne slippe i 
fremtiden, helt til de blåblå la frem sitt budsjett-
forslag noen uker senere. 

Erna Solberg og regjeringen mener det vil 
bli for dyrt å gi studentene en ekstra måned 

med støtte fra staten. Det var en solid bakrus for 
studentene da forslaget ble fjernet. I realiteten 
vil det betyr at studentene mister 7.750 kroner 
i forhold til forslaget fra de rødgrønne. Det er 
veldig mye penger for en allerede tynn lomme-

bok, og derfor vanskelig å akseptere for et samlet 
studentkorps.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) prøver å 
få opposisjonen til å innse viktigheten av 

studiestøtten. Lederen i NSO, Ola Magnussen 
Rydje, har gitt beskjed til forhandlingspartnerne 
Venstre og Kristelig Folkeparti at norske stu-
denter forventer at de stemmer for 11 måneders 
studiestøtte. Det har de gitt uttrykk for tidligere 
at de også mener. Nå gjenstår det bare å se om 
de holder ord.

Altfor mange studenter sliter stort med å få 
økonomien til å gå rundt, samtidig som vi 

strever med mye skolearbeid og ofte lange da-
ger ved bøkene. Det går ikke i lengden. Det er 
ikke optimalt for en heltidsstudent å jobbe ved 
siden av studiene. Det påvirker fokuset på stu-
diene, som er og blir det viktigste i en students 
hverdag. 

Jeg har problemer med å forstå hvorfor regje-
ringen ikke ser dette. Det burde være i alles 

interesse at studentene gjør det bra på skolen. 
Det er jeg overbevist om at staten har ressurser 
til å ta seg råd til også.

Vetle Nielsen
Ansvarlig redaktør
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Mange sliter med å holde seg 
unna nettaviser og sosiale medi-
er i eksamensperioden. Men du 
trenger ikke å slette Facebook-
profilen din. Last heller ned en 
superstudent-applikasjon og få 
selvkontroll på 30 sekunder.

Det er eksamenstid. Du sitter fengslet i en alvor-
stynget lesesal. Rundt deg sitter tilsynelatende 
seriøse studenter, mens du dagdrømmer om et 
liv etter eksamen. Siden du uansett ikke klarer 
å konsentrere deg tar du en rask tur innom Fa-
cebook.

Det som skulle være en harmløs sjekk av Face-
book, fører til et morsomt videoklipp på YouTu-
be, fem nyhetsaker på VG, litt blogg-snoking og 
sjekk av e-posten før du får en SMS-invitasjon 
om lunsj i kantina. Halve dagen er gått, og nok 
en gang har du ikke fått gjort noe fornuftig.

Facebook er farligst 
I eksamensperioden er absolutt alt gøyere enn å 

lese til eksamen. Dersom du ikke klarer å holde 
deg unna Facebook og har vurdert å slette profi-
len, er du ikke alene.

Facebook er «heroin-spøyta» som leder oss inn 
på ville veier. Vi klarer ikke å holde oss unna når 
vi prøver å lese til eksamen. De rød notifikasjon-
ikonene frister mer enn å lese til eksamen.

Det er lettere å pløye gjennom dagens nyheter, 
enn å lese tørt pensum. Tiden forsvinner raskt 
på sosiale medier og nettaviser. Ikke ideelt når 
en prøver å få toppkarakter på eksamen.

En superstudents hemmelighet 
I boken ToppkarakterSystemet avslører vi det 
vi kaller «superstudentenes åpenbare hemme-
ligheter». Det er egentlig ikke noe spesielt med 
dem. Forskjellen er at de anerkjenner svakhe-
tene sine, og gjør små grep for å forbedre dem. 
Det gjør at de øker læringsevnen drastisk.

Et eksempel er hvordan de håndterer digitale 
distraksjoner. De bruker ikke viljestyrke, og 
lover seg selv at de skal holde seg unna Face-
book, VG, YouTube og favoritt-bloggerne sine. 

«Facebook-junkie 
med Bachelorgrad i VG.no»

Tekst: Nikolai G. Høibo
Forfatter av boken ToppkarakterSystemet

You have not done it well, you're wrong for the 
umpteenth time, next time do not ever try! Sure 
it's not the first time that you hear these words 
hammering your ears. In our daily life we are 
used to hearing like from our surroundings we 
are reproached by that exam that we have not 
known prepare, by the work that we haven't 
known perform or by that relationship that we 
haven't known revive. And if erring and failing 
were playing on the same side of success and 
happiness? And if the failure was no more than 
the trampoline that catapultase us towards the 
achievement of our goals and objectives?

Since our earliest childhood to the end of our 
days constantly we incur in numerous failures 
and setbacks. The error is inherent to human 
nature. But fail or just not doing things very well 
not have to be the argument for to give up and 
fall into sorrow. All of we have around us and 
know any person that a single failure plunged 
her into a state of depression that prevented 
continue their life project. Or not even the fai-
lure, fearing of fail did that did not take that step 
forward.
When we are young we are taught multitude 
of skills and knowledge. We perform intricate 
arithmetic problems and we memorize large 

amounts of data, but nothing is said of how to 
manage the difficulties we will encounter in 
day to day. At school and in our homes we are 
judged by the attainment of the ultimate goal of 
our work, which probably not depends solely on 
ourselves. Little is valued the path we have tra-
velled, the efforts we have performed, and how 
valuable it can be fail in time. As it would say 
Kavafis in his poem Ithaca "you wish that the 
road were long, and if you find her poor, Ithaka 
not deceived you." At the present from psycho-
logy refers to "manage failure" to face positively 
the blows that life will bring us.

Throughout the history numerous inventions 
and discoveries have been the result of what at 
first thought it was a failure. When Alexander 
Fleming in 1928 returned to his laboratory af-
ter a month's vacation could not believe what he 
found. For months he had been looking without 
any success the cure against the diseases caused 
by the bacteria staphylococcus. When he mar-
ched forgot to close the window next to the bac-
terial culture. When he comes back expected to 
find his experiment frustrated. But the opposite 
happened; on petri plates had formed a mold 
layer that had destroyed the bacteria. It was pe-
nicillium fungus, which had come through that 

open window. This discovery "fortuitous" inau-
gurated the era of antibiotics.
"A champion is someone who gets up when 
he can't". These words were uttered in 1923 by 
American boxer Jack Dempsey off the ring in 
the aftermath of a fight that was almost lost. 
Dempsey was knocked out; his opponent was 
inflicting him a heavy defeat. But it was other 
who was sentencing the defeat of the pugilist; 
Dempsey's greatest enemy was himself. The 
American came to this fight having won in pre-
vious years the world title heavyweight and with 
the self-esteem of a winner, but a bad start in the 
fight made his mind clouded and doubts began 
to surface. It were the cheers of the public that 
made Dempsey up and turn the tide of battle. 
Today, this fight is rated by many as the fight of 
the century. The American learned a lesson that 
would serve to extend its hegemony over much 
of the ‘20s; he learned that never should to sur-
render.

That is why I tell you: have no fear to fail, have 
no fear to err whenever your work has been 
born of good will. Do not allow anyone tell you 
-not even try, will not get it-. Really the greatest 
failure is not ever having failed, not having been 
able to break away from fears and prejudices.

“Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.” 
Samuel Beckett.

“It's not what happens to you that matters. It's how you respond to 
what happens to you that makes a difference."  

Zig Ziglar.

Fail better
Tekst: Ricardo Gonzalo Garcia de León
E-post: ricardo.g.garciadeleon@hotmail.com

Nikolai Høibo er en av forfatterne bak boken «Toppkaraktersystemet». ToppkarakterSystemet er et 
resultat av et studentprosjekt som ble startet for å dekke forfatterenes egne behov for bedre studie-
teknikker. Typisk for studenter med mange jern i ilden, trengte de å finne ut av hvordan de kunne 

lære pensum veldig raskt.

Istedenfor å tvinge seg selv, tilrettelegger super-
studenter fokuset sitt og fjerner flest mulig dis-
traksjoner.

Få selvkontroll på 30 sekunder 
Bruk Selvkontroll-appen for å kontroll på data-
maskinen. Da trenger du ikke å slette Facebook-
profilen din. Selvkontroll-appen er en program-
vare som du laster ned og installerer på PC eller 
Mac på 30 sekunder. Deretter legger du inn nett-
sidene du forsøker å holde deg unna, og setter 
på nedtellingsfunksjonen.

Selvkontroll-appen gjør det umulig for deg å 
komme inn på disse sidene. Det nytter ikke å 
skru av programmet eller ta omstart av datamas-
kinen. Eneste du kan gjøre er å vente ut tiden, og 
da anbefales det selvfølgelig å lese til eksamen.

Selvkontroll-appen kan du laste ned helt gratis 
på DigiFokus.no.

Lykke til på eksamen!



Nyheter November 2013 November 2013  Nyheter6 7

Det er ingen hemmelighet at det har vært stille 
i det gule lokalet den siste tiden. Studentorga-
nisasjonen i Bodø (SOB) har over lenger tid 
prøvd å få liv i Samfunnet igjen, og nærmer seg 
nå den store dagen hvor avgjørelsen endelig skal 
tas. Studentsamskipnaden i Nordland (Studen-
tinord) skal ha styremøte 11. desember, hvor 
studentleder Bjørn-Åge Nilsen har fått beskjed 
om å legge frem en driftsmodell. Hvis forslaget 
blir godtatt av styremedlemmene på møtet, vil 
Samfunnet igjen kunne åpnes i løpet av vinte-
ren. Hvis driftsmodellen ikke blir godtatt, vil 
Samfunnet dessverre bli nedlagt.

Må kvalitetssikres
Til tross for at møtet ikke finner sted før om 
noen uker, er det en tydelig spent studentleder. 
Modellen kan han ikke kommentere ytterligere, 
men han er opptatt av å levere en gjennomført 
modell til samskipnaden.

– Modellen må kvalitetssi-
kres i alle ledd. Det må ikke 
være noen hull noen plasser 
i forslaget vi legger frem. Det 
må være kontinuitet over 
tid, med en plan på hvordan det skal organise-
res, hva som skal skje i lokalet og hvordan vi skal 
få frivillige, sier Bjørn-Åge Nilsen. Han har et 
mål om at huset skal være åpent igjen i løpet av 
årets første måned.

– Målet er å få det klart i januar, samtidig som vi 
vet at ting som skjenkebevilling tar litt tid. Vi må 
hvertfall prøve å få alt på plass så fort som mulig. 
Det er mange som faller utenfor når vi ikke har 
et eget sted for studentene, sier Nilsen.

Han har forståelse for at Studentinord stengte 
huset etter at den siste avtalen hadde utløpt.

– Jeg skjønner at samskipnaden stoppet det hele 
etter fadderperioden. Den opprinnelige avtalen 
var jo at Samfunnet skulle være åpent ut våren, 

men den ble heldigvis fornyet ut fadderperioden 
i år, sier han.

– Ønsker å bidra
Studentinord eier bygget i dag, og har vært be-
hjelpelige med å få lokale aktører inn på driftsi-
den sammen med noen få studenter. Nå har de 
sendt ballen videre for å la studentene ta ansvar 
for huset sitt. 

– Studentinord har gjennom flere år vært tydelig 
på at vi ønsker å bidra til å opprettholde Sam-
funnet, og det har vært prøvd ut ulike driftsmo-
deller de siste to-tre årene. Utfordringen består 
imidlertid i å finne en driftsmodell som ivaretar 
alle formelle forhold og sikrer at Samfunnet kan 
drives av og for studentene, sier Bente Sofie Lar-
sen, direktør i Studentinord. Larsen forteller at 
samskipnaden vil være behjelpelige om det blir 
behov for det. 

- Samskipnadens og Universitetets rolle blir å 
støtte opp under dette på de områdene hvor vi 
kan bidra, sier hun.

Mister naturlig samlingspunkt
Et studentsamfunn er et sentralt sted for alle 
studenter i alle byer over hele landet. Student-
lederen er bekymret for hva som kan bli kon-
sekvensene om Universitetet i Nordland mister 
sitt eget hus. 

– Det ligger veldig mye i det. Vi mister det na-
turlige samlingspunktet for alle studentene, og 
det vil skje mye mindre på campus. Det kan 
svekke rekrutteringen til Universitetet. Hvor-
dan skal man klare å markedsføre Universitetet i 
Nordland hvis vi ikke har et studenthus å tilby? 
Det er ting jeg tenker på, sier Nilsen. Han har en 

naturlig forklaring på hvorfor det har gått dårlig 
for Samfunnet tidligere.

– Grunnen til at det ikke har fungert tidligere 
er på grunn av svikt i markedsføringen. Det er 
også hovedgrunnen til at folk ikke har visst om 
tilbudet. Hvis forslaget blir godtatt på styremø-
tet, må vi begynne med å markedsføre oss aktivt 
ved å bruke arealene inn på skolen. Videre så må 
vi få hengt opp åpningstider på oppslagstavler 
på studenthjemmene. De som henger der nå er 
totalt feil, påpeker studentlederen.

Lavterskeltilbud
Nilsen har vært opptatt av Samfunnet-saken si-
den han stilte til valg i våres. Han har noen klare 
tanker om hva huset skal kunne tilby studentene 
i fremtiden. 

– Jeg gikk til valg på at Samfunnet skal være et 
lavterskeltilbud. Det skal være et 
sted du kan være når forelesnings-
salen stenger. Det er nok veldig 
mange studenter som faller uten-
for fordi de ikke har et fellesskap 
her. Da vil vi at folk skal dra til 

Samfunnet. Vi skal kunne gå hit for å ta oss en øl 
eller kaffe, sier han. Han ønsker også at det skal 
arrangeres større begivenheter i lokalet.

– Det skal selvfølgelig også være et konsertlo-
kale. Det trenger ikke skje så ekstremt mye for at 
studentene skal kunne samles. De skal i hvertfall 
ha et samlingssted her på skolen, sier han.

Nilsen legger også vekt på at de frivillige skal bli 
bedre ivaretatt om Samfunnet blir åpnet på nytt. 

– De fordelene du får ved å jobbe på Samfunnet 
skal være så gode at du får lyst til å jobbe der. 
Det skal være et poeng at det skal koste minst 
mulig. Det skal også være julebord og andre 
internarrangementer for de som jobber. Det er 
viktig at man klarer å skape et samhold, sier han.

Skjebnedag 
    for Samfunnet

Studenthuset ved Universitetet har 
stått tomt siden fadderperioden. 
11. desember avgjøres det endelig 
om Samfunnet blir nedlagt eller ikke.

”Det er mange som faller utenfor når vi 
ikke har et eget sted for studentene ”

Tekst: Vetle Nielsen
E-post: vetle.ventusmedia@gmail.com

Kjemper videre: Bjørn-Åge Nilsen 
har kjempet for Samfunnet siden 
han ble valgt som studentleder i 
våres. Foto: Sindre Groven
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SPISESTEDSGUIDE

Tekst og foto: Synnøve Aune og Ewa Morsund
E-post: synaune@hotmail.com

Lurer du på hvilke spisesteder som egner seg best for studenter? 
Ventus har besøkt ni av spisestedene i Bodø, hvor vi har vurdert 

dem etter kriteriene studentrabatt, studentvennlighet og pris. 

Kafé Kafka:
Kafé Kafka er byens eneste utested for folk under 20 
år, men også en populær kafé for studenter. De har 
en rolig og behagelig atmosfære som gir rom for 
et godt studiemiljø, hvor det er mulig å lese og stu-
dere uten å bli forstyrret.  På menyen finner man et 
bredt utvalg av hjemmelagde retter, både i form av 
lunsj, supper og ulike middagsretter. Der prisen for 
en lunsj ligger rett over hundrelappen, mens midda-
gene ligger på under 200 kroner.

Total score: 

Studentrabatt

20%

I BODØ:

Fortsetter på neste side

Det er like stress hvert år; julegaver. Hva skal man kjøpe? Ventus 
har tatt med seg juleånden til City Nord for å finne de beste jule-
gavetipsene. Håper de kan være til hjelp i julestriden og gi dere 

mer tid til å spise julekaker og pynte treet.

Julebrusen og pepperkakene kom i butikken allerede for en må-
ned siden. Har du begynt å tenke på julegavene enda?

Til deg, fra meg
Tekst: Marthe-Lise Lein
E-post: marthe.lise.lein@gmail.com 

Workout is the new black. Det virker som 
alle plutselig har blitt enormt opptatt av 
helse og trening, så sports- og friluftstøy 
er nok en stor hit under juletreet i år. Med 
andre ord kommer Bergans, Kari Traa og 
Fjellräven kommer til å bli revet av hyl-
lene.

La oss starte med de som har alt. De 
som ikke ønsker seg flere ting å putte i 
skapet eller henge på veggen. Disse ga-
vene kommer i form av opplevelser og 
forbruksvarer. Man kan gi en reise eller 
en hjemmelaget middag i gave, alt et-
ter hvor mye penger du har tenkt til å 
investere. Kinobilletter, teaterbilletter og 
gavekort av ymse slag er også gode alter-
nativer til personen som har alt. Eller hva 
med å kjøpe en søt kurv og fylle den med 
gode oster, pølser, olivenolje og syltetøy.

Det lille ekstra er de litt dyrere gavene. 
En klokke, et kamera, en PC, eller et nett-
brett. De tekniske og moderne gavene.  
Playstation, X-box, TV, mobiltelefon, en 
veske fra Michael Kors. Det er mange ting 
man kan bruke pengene sine på. Det er 
derimot ikke det viktigste.

Det er tanken som teller er det et ordtak 
som sier. Det gjelder så klart også julega-
ver. Man behøver ikke svi av hele lønnen 
sin eller stipendet på julegaver. 

Hva med å gi bort hjemmelagde jule-
kaker eller et bilde du har malt (om du 
besitter noen kunstneriske egenskaper). 
Du kan også si at du kan sitte barnevakt 
for noen ti ganger i løpet av det neste 
året? De slitne småbarnsforeldrene vil slå 
stiften av glede.  

Det lille ekstra

Den som har alt På budsjett

Friskusen
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Bryggerikaia:
Bryggerikaia er en restaurant som ligger flott 
plassert med utsikt til bølgene. Restauranten 
har en bred meny med mange varierte ret-
ter, der hovedrettene ligger fra 300 kroner og 
oppover.  Dette gjør at majoriteten av de be-
søkende har en gjennomsnittalder på 35+, og 
at få studenter besøker restauranten.

Total score:

Egon:
Egon har et familievennlig miljø med en trive-
lig atmosfære, og ønsker at alle skal føle seg 
hjemme når de spiser hos dem. De har en vari-
ert meny med alt fra entrecôte til hamburger 
og pizza. Prisene er litt over gjennomsnittet, 
og det kan fort bli litt dyrt for en fattig student.

Total score:

Smak:
Smak omtaler seg selv som den eneste ”or-
dentlige” restauranten i byen med hvite duker 
og en variert meny fra uke til uke. Her kan du 
få en treretters meny for 475 kroner, noe som 
ikke er spesielt dyrt med tanke på hva man får 
for pengene. Hos Smak kan du som student 
unne deg det lille ekstra etter eksamen, uten 
at du blir ruinert.

Total score:

Bjørk:
Restauranten har en lun og varm atmosfære, 
hvor man kan slappe av med et deilig måltid, 
men hvis du er en fattig student burde du hol-
de deg unna. Prisene for hovedrettene ligger 
mellom 300 og 400 kroner, noe som kan bli litt 
i overkant for et studentbudsjett.

Total score:

Sydøst:
Stedet er for studentene mest kjent som natt-
klubb, men de kan også tilby et bredt utvalg 
av lunsjretter, middag og tapas. Prisen for en 
hovedrett varierer fra 179 kr til ca. 265kr, og 
blir sett på som rimelig i forhold til andre spi-
sesteder i byen med lignende tilbud.

Total score:

Peppes Pizza:
Restauranten serverer først og fremst pizza, 
men de har også en meny som inneholder 
diverse pastaretter og salater. De har tidligere 
hatt studentrabatt hele uken, men har valgt 
å innskrenke sin studentrabatt til at den bare 
gjelder mandag til torsdag. Selv med studen-
trabatt må du fort ut med over 300 kroner for 
en stor pizza og brus. Som et billigere alterna-
tiv kan du velge en pizzabuffé for 109 kr.

Total score:

Løvold Kafeteria:
Løvold kafeteria serverer middag slik mamma 
ville laget den, med kjøttkaker, seibiff, finne-
biff, røkte pølser og saltkjøttlapskaus. Her får 
du virkelig hjemmelengsel for en billig penge. 
Selv uten studentrabatt får du en fullverdig 
middag for under 200 kroner.

Total score:

Studentrabatt*

*mandag-torsdag

Cafe Du verden:
Cafe Du verden serverer heite asiatiske mat-
retter, og har egen Sushi meny. De har egne 
priser på øl og vin i helgene som de kaller for 
ukeslutt. Her får du et sushifat med 35 forskjel-
lige biter for 585 kroner. Selv om de ikke har 
studentrabatter for øyeblikket, er dette noe de 
ønsker i nærmeste fremtid.

Total score:
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Ingredienser:
375 g hvetemel

175 g melis
1ts pepper
1 ts kanel

1 ts bakepulver
175 g smør

1 egg
1 ss vann

Framgangsmåte: 
Bland alt det tørre og smuldre inn smøret. Visp sammen egg og 
vann og rør det i. Trill deigen til fingertykke pølser som skjæres 
i ca. 1 cm tykke skiver. Trill til kuler og legg på bakepapirkledt 

stekebrett.
Stek kakene gylne midt i ovnen ved 175 grader i ca. 10 min.

 Ingredienser: 
250 g mørk kokesjokolade 

75 g usaltet smør
4 ss rom eller vann med romessens

2 eggeplommer
Kakestrø, hakkede hasselnøtter

Framgangsmåte:
 Smelt sjokoladen på svak varme. Ta koke-
karet av varmen og rør inn smør, rom og 

eggeplommer til en glatt masse. Sett den i 
kjøleskapet i 3-4 timer slik at den stivner. Trill 
massen til små kuler som rulles i kakestrø og/

eller hasselnøtter. 
 Oppbevar kulene i en lufttett boks i 

kjøleskapet.

Ingredienser: 
          2 egg 

125 g sukker
200 g kokosmasse
50 g smør, smeltet

1 ss hvetemel
½ ts bakepulver

Framgangsmåte: 
Visp eggedosis av egg og sukker. Rør forsiktig inn ko-

kosmasse, mel og avkjølt smør. Sett deigen som topper 
på et bakepapirdekket stekebrett. 

Stekes gylne midt i ovnen ved 200 grader i ca. 10 min.

ANDRE I JULA
Tekst og foto: Kristine Marie Nordal
E-post:kristine.marie.nordal@gmail.com

Trenger du inspirasjon til julebakingen? Her har du noen enkle oppskrifter på kaker som kan glede 
andre til jul.

Ingredienser: 
200 g  margarin 

6 dl  melk 
50 g gjær

8 ss sukker
1 ts kardemomme

4-5 ts anis (hele frø)
900 g hvetemel

Framgangsmåte: 
Bland alt det tørre i en bolle. Smelt margarin. Hell melken i 

margarinen og varm til 37 grader. Ha væsken over i melblan-
dingen, og bland godt sammen. Elt deigen til den er fast (bruk 

litt hvetemel hvis den er for løs). 
Hev deigen til dobbel størrelse, ca. 30 min.

Del deigen i to emner og bak ut hvert emne. Del opp i 30 like 
deler. Trill ut hver del til en fingertykk pølse, bøy endene inn 
slik at de møtes på midten, trykk litt ned. Legg kringlene på 

bakepapirdekket stekebrett og etterhev i ca. 30 min.
Stekes midt i ovnen på 250 grader i 8-10 min. 

Romtrøfler Kokosmakroner     Aniskringle Peppernøtter

SLIK GLEDER DU



– Det er et kraftig løftebrudd
Studentlederen mener den blå-
blå regjeringen har sviktet stu-
dentene i det nye statsbudsjet-
tet.

Studenter over hele landet var svært fornøyde da 
Jens Stoltenberg la frem statsbudsjettet 14. ok-
tober. De rødgrønne kom med et forslag om 11 
måneders studiestøtte, som ville ha hjulpet stort 
på mange studenters hverdag. 

8. november kom dessverre beskjeden om det 
motsatte fra den nye regjeringen, som la frem 
sitt forslag til statsbudsjett. De argumenterte 
med at det ville blitt for dyrt for staten.

Studentleder Bjørn-Åge Nilsen var ikke fornøyd 
etter at det nyeste statsbudsjettet ble kjent.
– Det første jeg tenkte er at dette er et grovt løf-

tebrudd, sier studentlederen. Han la til at de blå 
partiene tidligere har sagt at de i utgangspunktet 
vil øke studiestøtten.

Dårligere gjennomstrømning
Han tror det vil påvirke rekrutteringen til uni-
versitetene om studentene ikke får mer i støtte 
over lenger tid.

– Nå går de mot sine egne prinsipper. Jeg tror 
det på lang sikt blir dårligere gjennomstrøm-
ning på bachelor- og mastergradene på grunn av 
dette, fortsetter han. Studentlederen er bekym-
ret på vegne av studentene som må jobbe ved si-
den av studiene, og dermed ikke får konsentrert 
seg fullt ut om skolearbeid.

Nilsen klarer likevel å plukke ut noe positivt fra 
de borgerliges statsbudsjett.

– Det er positive ting å trekke ut av budsjettet 
også, så vi skal ikke svartmale det helt. Blant 
annet blir det stående ekstra foreldrepermisjon 
og flere studentboliger. Samtidig kunne de som 
kompensasjon bygget enda flere studentboliger 

enn planlagt, når de først valgte å forkaste 11 
måneders studiestøtte, kommenterer Nilsen.

– Behandlingen er åpen
Norsk Studentorganisasjon (NSO) har jobbet 
intenst i etterkant av offentliggjøringen av stats-
budsjettet. Norske studenter står samlet i saken, 
og prøver det de kan for å nedkjempe forslaget 
fra regjeringen.

Nilsen setter sin lit til at Stortinget stemmer ned 
konklusjonen til Erna Solberg sin regjering, og 
mener det er langt frem før forslaget blir vedtatt.

– Det er helt åpent før behandlingen i Stortinget. 
Alt kommer an på hvor mye studentorganisasjo-
nene klarer å lobbe inn, mener Nilsen, som på-
peker at det er bred enighet mellom partiene om 
11 måneders studiestøtte.

– Den nye regjeringen hadde en unik mulighet 
til å vise at dette er deres politikk. Jeg synes det 
er litt rart og veldig synd at de ikke ser lengre 
frem, og benytter seg av den matchballen de 
fikk, avslutter Nilsen.

Tekst: Benedicte Adeline Wærstad & Vetle Nielsen
E-post: benedicte-adeline@hotmail.com

Tekst: Niklas Aune Johnsen
E-post: niklasaune@hotmail.com
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Fortell meg når du sist hadde 
en jul uten stress, uten mas og 
uten arbeid. Ikke en gang som 
barn kunne en slappe av i jula. 

Frykten for at noen hadde lagt en 
myk pakke, med ditt navn på, un-

der det overpynta juletreet var uutholdelig. Helt 
til alle gavene var pakket opp, og den ubehageli-
ge sannhet lå foran øynene mine, var jeg livredd 
for å finne en truse eller en Pelle Politibil-pysj i 
en av gavene. Heldigvis har jeg blitt gammel nok 
til å overse slike detaljer. Om det er Pelle Politi-
bil eller Postmann Pat som pryder nattdrakten 
er for meg helt likegyldig. Men om pakken er 
myk, er jeg et helvete å ha i hus på julekvelden. 
Og jeg tror spesielt dere damer skjønner frustra-
sjonen min. Dere ville neppe blitt fornøyd om 
deres julegaver var myke og slappe når de skulle 
åpnes sent en julenatt.

Det er ikke bare gavene som pirrer frykten og 
irritasjonen rundt julen. Hadde det enda vært 
så vel. Julen har utviklet seg til en av verdens 
største handelsfest. Prognosene tilsier at vi skal 
bruke 50 milliarder kroner på julehandelen. Det 
er handelsstandens svar på russetiden. Folk, el-
ler kvinner, mister hemninger, drar kortene i hu 
og hast og kjøper alt verdens dilldall. Hva skal 
vi med syngende julestrømper og sofanisser? 
De jævla nissene faller ned fra ryggstøtten hver 
gang man plasserer rumpa i sofaen uansett, og 
hva er vel jula om man ikke kan slenge seg på 
sofaen og se barne-tv? Ikke at det er et kjempe-
problem om man ikke får sett nøttene til Aske-
pott, for ingen forstår verken hva hun eller prin-

sen sier. Dubbet film og tv hører til på Disney 
Channel, og det er ikke et kompliment. 
Når julen nærmer seg skjer det samme hvert år. 
Folk går mann av huse, setter seg i miljøbom-
bene sine og tar raskeste vei til kjøpesenteret. 
Noen ganger tar jeg meg selv i å gjøre det sam-
me. Plutselig befinner jeg meg midt i kaoset selv, 
i et folkehav uten like. Med tre bæreposer i hver 
hånd, mens svetten renner fra alle kroppsåpnin-
ger trasker jeg hjemover, utslitt og nedstemt. 

Shopping er mitt verste mareritt til vanlig, men 
i julen er det krise! Og julehandelen begynner 
bare tidligere og tidligere. Like etter høstferien 
kommer den første julebrusen i butikkhyllene, 
noe som allerede har ført til ramaskrik i sam-
funnet. Men nå skal jeg faktisk støtte handels-
standen. For det første, når vi nordmenn skal 
bruke femti milliarder kroner på jula, må vi jo 
begynne tidlig. Aner dere hvor lang tid det tar 
å bruke femti milliarder? Det vil si at vi i snitt 
bruker 10.000 kroner på julegaver per husstand, 
noe som betyr at det kommer svært få Pelle-py-
sjer under ditt juletre i år. Den andre grunnen til 
at julen begynner midt i oktoberfesten, er at vi 
skal rekke å kjøpe inn kalendergaver til de bort-
skjemte snørrungene våre. Om ikke gullene våre 
får det de ønsker seg hver eneste dag i 24 dager, 
kan vi vel ikke leve med oss selv? Nei, slutt og 
syt, det er bra julen begynner i oktober, så lenge 
den ikke varer helt til påske.

For meg er julen ferie, men det er et evig mas. 
Julen er kanskje den mest stressende ferien som 
er funnet opp, om vi ser vekk fra de lange fjell-

turene man må gjøre unna i påsken. Julen for 
meg består av å tenke: Hva ønsker hun seg? Er 
det for mye med et smykke, er det for lite med 
en parfyme, hvordan i alle verdens land og rike 
skal jeg vite hva som er en god nok pressang? 
Det beste er ikke å få, men å gi, sies det. Bulls-
hit! Å gi julegaver er like morsomt som å få en 
finger i øyet. Å glede andre er greit, men at det 
koster meg 2000 kroner for et halssmykke med 
ekte glass, og at det er det som skal til for å glede 
frøkna. «Det er ikke så farlig med julegaver» 
sier hun, men vi som kjenner kvinnen vet at det 
betyr, «halskjede til 2000 kroner?! Ja, takk, ven-
nen!» Når jeg sier at det ikke er så farlig, så er det 
virkelig ikke så farlig. Jeg trenger ikke fine gaver 
for å ha det bra. God sex, mat og et rent hjem er 
alt jeg trenger, men ikke bare til jul.

Det finnes juletradisjoner i hvert hjem, noen har 
gode verdier i julen, mens andre spiser Grandi-
osa. På spørsmålet: Hva er julen for deg? Er det 
lett å svare: familie og venner. Men for meg blir 
det som å snuse tyggis. Det er noe man gjør for 
å virke kul, mens sannheten er at julen handler 
om gaver, blinkende julelys og matrealistiske go-
der. For man MÅ ha sju sorter bakst, og svoren 
på ribba MÅ være sprø. Fugleneket må henge 
klart og far må ta på seg nissemaska og leke hal-
loween på trappa. Juletreet skal være perfekt i 
bredden og i høyden, og busken må gjerne koste 
400 kroner. Desserten skal være ukegammel, 
kald julegrøt med rød saft på, og gavene skal 
ikke åpnes før ETTER maten. Alle vet hvordan 
en perfekt julekveld er. Det er bare ingen som 
kommer seg ut av materialismens onde juleånd.

ulestas er julemas
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Overalt kan vi lese om sjakk. I alle 
mulige norske aviser og nettavi-

ser. Vi hører om det på TV og på alle 
mulige radiokanaler. Derfor synes 
jeg at Ventus ikke skal være noe dår-
ligere. 

Likevel blir dette av den negative 
sorten. Jeg lurer på to ting: Er 

sjakk en sport? Og når ble vi så inter-
esserte i sjakk!? 

Først og fremst vil jeg si at det er 
en skandale å skrive om sjakk i 

vår sportsdel, da jeg mener dette er 
like langt fra sport som Monopol og 
Risk! Det er altså, i mine øyner, vel-
dig langt fra en sport, eller idrett om 
man vil. 

Over til spørsmål nummer to. Når 
ble vi så glad i sjakk? Det har 

bare tatt helt av de siste ukene, og 
plutselig har Magnus Carlsen blitt 
en stor stjerne i Norge. Hva er det 
nå vi liker med ”sporten”? Det sitter 
to menn og flytter på noen brikker i 
seks timer. SEKS TIMER! Ikke nok med 
det. De bruker langt over halvparten 
av tiden på å tenke ut hvilke trekk de 
skal gjøre. Det er jo helt sprøtt. 

Dette var vel nok sjakkprat for de 
fleste sportsidioter. Derfor har vi 

valgt å ha med mye annet godt stoff 
i denne utgaven av Ventus. 

Kos dere! 

Sigve Kvellestad

Sportsredaktør

Det er kanskje kjent for de fleste at den tidligere 
syklisten Lance Armstrong har blitt stemplet 
som tidenes doper når det kommer til profesjo-
nell idrett. Dette med doping var noe han også 
selv innrømte under det kjente intervjuet med 
Oprah Winfrey forrige vinter. Etter 
massivt press fra omverdenen ble 
det til slutt umulig for syklisten 
å holde på den godt kjente 
hemmeligheten. Armstrong 
fikk av det amerikan-
ske antidopingforbundet 
(USADA) utestengelse på 
livstid fra all idrett, men nå 
åpner USADA for å redu-
sere straffen til åtte år i bytte 
mot verdifulle opplysninger 
rundt hans dopingvelde.

Sykkelsporten har i mange herrens år vært 
infisert av uærlige utøvere og ledere, og doping 
har vært det desidert største problemet. De siste 
årene har dopingarbeidet blitt mye bedre, noe 
som er positivt for sporten som er så ufattelig 
populær verden rundt. For nettopp interessen 
har fått lide på grunn av denne utingen, ikke 
bare fra sykkelfans, men også sponsorer har be-
gynt å trekke seg ut av sporten. Det er ikke like 
lukrativt å spytte penger inn i en sport der det 
meste av sponsorpenger går til utvikling av nye 
metoder for å dope seg, noe som er helt forståe-
lig. Og hva skal vi si til de unge som ser opp til 
syklister som Lance Armstrong? Det er jo så å si 
fysisk umulig å bli så god uten prestasjonsfrem-
mende midler.

Nå vil altså USADA redusere straffen til Arm-
strong for å få tak i viktige opplysninger. Er 

det riktig å gi etter så lett? Svaret er JA! Idrett 
på generell basis trenger dette så ekstremt mye, 
dette er den gyldne muligheten til å få en over-
sikt over hvor komplisert organisert doping kan 

være. Det vil være veldig nyttig for dagens 
dopingjegere å få vite, slik at dopin-

gen èn gang for alle kan uteluk-
kes! For er det så viktig om 

Armstrong utestenges i åtte 
år eller på livstid? Mannen 
er nå 42 år gammel, og vil 
om åtte år da være 50. Hva 
kan han da klare å utrette 
innen idrett? Han kan rik-
tignok bli sportsdirektør 

for et profflag i sykling, ak-
kurat som Bjarne Riis er i dag, 

men dette er en mulighet mot 
doping som aldri har vært tilstede 

før. Dette må være en ”no brainer”, selv om 
jeg selv er enig i at straffene for doping er latter-
lig lave. Dog er det da heller ikke rettferdig at 
Armstrong skal straffes så hardt når alle andre 
slipper unna med to år! Armstrong har jo uan-
sett blitt strippet for alle sine sju titler i Tour de 
France, og han har i tillegg fått slengt en drøss 
med erstatningskrav etter seg, så straff har han 
fått.

Jeg sier kjør på, det er ikke noe å tenke på. Re-
duser straffen til Armstrong og få mannen til å 
avsløre hva som foregikk i den meget skitne syk-
kelsporten!

Kenneth Haagensen Husby

Hør på Armstrong!

O’Lykke, nå kan vi dykke!

Tekst: André Bergli Vatne  og Mats Myrstad
E-post: abvatne@yahoo.no

Bodøstudentenes idrettslag 
BOSI har i år startet flere nye 
idrettsklubber. En av de nyeste 
er dykkeklubben.

BOSI har den siste tiden hatt større pågang 
og aktivitet enn på lenge. Flere nye klubber er 
opprettet, og studentene kan nå boltre seg i fri-
tidstilbud. I år har det blitt opprettet blant annet 
langrennsklubb, bokseklubb og Rugbyklubb. 
Det nyeste tilskuddet i foreningen er en egen 
egen dykkeklubb for Bodø-studentene.

Imponert
Den nye dykkeklubben er lagt merke til også 
utenfor Bodøs grenser. Generalsekretæren i 
Norske Studenters Idrettslag, Marius Johanne-
sen er imponert over det nye tilbudet. 
– Dette er absolutt en gladnyhet til Universi-
tetet i Nordland, og hele idretts-Norge. Det er 
flott at BOSI nå har opprettet en dykkeklubb, 
og vi setter pris på alle tiltak og tilrettelegging 
som blir gjort slik at studenter kan delta på 
aktiviteter som er ganske unike for Bodø, sier 
Johannesen. 

Stor interesse
Det har allerede vært stor interesse for den 
nyoppstartede dykkeklubben. Den har nå 20 
medlemmer, og det ser ikke ut til at interessen 
avtar. 
– Vi har opprettet et tett samarbeid med Bodø  
Dykkerklubb, og vi har nettopp skaffet lokale 

der vi kan oppbevare vårt eget utstyr når den 
tiden kommer, sier Helge Solberg som er leder 
for BOSI. 
– Per i dag har vi ikke råd til eget utstyr, så vi 
må leie av samarbeidsparnerene våre. Vi jobber 
med å skaffe vårt eget utstyr til en pris vi kan 
forholde oss til, forteller Solberg.
 
Spenning
Mannen bak den nye dykkeklubben er Mikael 
Myreng. Han startet klubben etter at han mer-
ket at interessen var større enn de tilbudene som 
allerede fantes. Myreng har flere mål for fremti-
den, og en av de er at klubbens medlemmer skal 

få oppleve vrakdykking.
– Det er et absolutt mål, og det finnes vrak på 9 
meters dyp så man kan starte fra land. Men via 
dykkerklubben disponerer vi båt, og kan for ek-
sempel ta turen til vraket som ligger rett utenfor 
havnebassenget i byen, forteller Myreng. Han 
ønsker at eventyrlystne studenter skal oppleve 
en ny verden under vann i trygge omgivelser.
– Sikkerheten til medlemmene er det eneste 
som står over vannet, og vi kan i trygge hender 
bli med til en vidunderlig del av vår mangfol-
dige verden, som stort sett ligger under vann. 
Om man liker å prøve nye ting, søker spenning 
eller vil ha en fantastisk opplevelse har man nå 
fått muligheten, avslutter han. 

Foto: Bjarne Melhus

Pågangsdrivere: Helge Solberg, Leder i BOSI (t.v.) og Mikael Myreng, leder av dykkegruppa. (Foto: André Bergli Vatne)

Onsdag 20.11.2013 – Bodø HK - Runar Sandefjord – Bodø Spektrum – kl. 18.00 

Mandag 25.11.2013 – Trening og foredrag med landslagstrener i langrenn   
              Trond Nystad – Fauske – kl. 17.00

Onsdag 27.11.2013 – Bodø HK – Haslum HK – Bodø Spektrum – kl. 18.00 

Søndag 15.12.2013 – Bodø HK – Stord Elite – Bodø Spektrum – kl.18.00



Sport November 2013 19November 2013  Sport18

GLIMTS 
PARADEMARSJ

Før sesongen var Bodø/Glimt én av opprykksfa-
vorittene, i lag med Fredrikstad og Sandefjord. 
Flere eksperter mente at dette var året da de gul-
kledde virkelig hadde muligheten til å gå hele 
veien, da lagene i serien aldri har vært så svake. 

Revolusjonerende på bortebane
Glimt har alltid vært regnet som et veldig godt 
hjemmelag, men samtidig et elendig bortelag. 
Sesongen 2013 startet på et lignende vis med 
to hjemmeseire og to bortetap på de første fire 
kampene. 

Tapet mot Sandefjord var riktignok av den su-
rere sorten. Dommertabbe hindret Glimt å ta 
ledelsen, og Sandefjord kunne til slutt juble over 
2-1. Bare noen uker senere gikk Glimt på en ny 
smellpå reisefot. Denne gangen ble det 4-0-tap 
for Bryne. 

– Det er mye fokus på at Bodø/Glimt er dårlige 
på bortebane, det synes jeg ikke vi skal bruke 
mye tid på. Vi må bare jobbe for å bryte den bar-
rieren en gang, og da kommer resultatene, sa Jan 
Halvor Halvorsen den gang. Noe som ville vise 
seg å være rett. 

Utover i sesongen fortsatte Glimt sin vanvittige 
hjemmeform, og til slutt var det bare Ranheim 
som kunne melde at de tok tre poeng på Aspmy-
ra. 0-2 ble da resultatet. Et resultat som hindre 
Glimt i å få en helt uvirkelig sesong på hjem-
mebane med kun seire. 

Borteformen ble utover i sesongen på et lignen-
de nivå som hjemmeformen. Etter at de fleste 
medier kritiserte Glimts borteform, måtte man 
svelge sine egne ord og skryte de opp i skyene. 

Etter 15 spilte bortekamper kunne de helgule 
skryte over nest best bortestatistikk i ligaen, 
bare slått av Ranheim. 

Halvorsen en forskjell
Før sesongen måtte Glimt erstatte en sparket 
Cato Hansen. Jan Halvor Halvorsen ble løsnin-
gen. En løsning som har vist seg som en velsig-
nelse for alle som er involvert i klubben. Den 
erfarne manageren har tatt med seg sin erfaring 
inn i klubben, og gjort det på sin måte. 

Det hele startet med flere overganger. Spillere 
få av oss aldri har hørt om, men som har hatt 
stor suksess etter at de landet på Bodø Lufthavn. 
Fokuset til Halvorsen var å hente inn spillere 
som passet hans spillestil. Et godt eksempel på 
dette er Dane Richards. En lynhurtig ving som 
har kommet 
til sin rett i 
Glimt. Det 
virket også 
som om det 
var viktig for Halvorsen å hente inn spillere han 
kjente til fra før av, som for eksempel ”Ibba” 
Laajab.

Halvorsen har fått mye skryt av sine spillere. De 
fleste legger mye vekt på at treneren vet hva han 
driver med, og gitt han mye av æren for en fan-
tastisk sesong. 

Da Christian Berg var med på Ventus’ sports-
program på radio, Glimtmagasinet, for noen 
uker siden fortalte han litt om treneren sin.
– Han er utvilsomt høyt oppe på trenerlista. Jeg 
har bare jobbet med han i ett år, men Jan Halvor 
er helt oppe blant de beste.  

Tekst: Sigve Kvellestad
E-post: skv048@gmail.com

Rekordjakt
Bodø/Glimt har denne sesongen jaktet mange 
rekorder. Flere rekorder har vært nevnt i samme 
setning som Glimt. ”Flest seire på rad”, ”flest 
kamper på rad uten tap”, ”flest poeng i løpet av 
én sesong” og ”flest hjemmeseire”. Håpet om de 
mange rekordene braste sammen da Glimt gikk 
på to tap på rad helt mot slutten av sesongen. 
En rekord de dog fikk tak i er poengdifferansen 
mellom første- og andreplass. Til slutt endte 
denne differansen på hele 15 poeng. En rekord 
som sannsynligvis vil bli meget vanskelig å
 slå. 

Berg forlater klubben
Etter at opprykket ble sikret avslørte Berg sva-
ret på et spørsmål nesten alle har spurt han om. 
”Vil du signere ny kontrakt med Glimt?” Svaret 

ble av den nega-
tive sorten for 
alle med hjertet 
i Glimt. Glimts 
rutinerte kap-

teins valg ble nok en sesong i Adeccoligaen, med 
Fredrikstad. 

Glimtlegenden innrømmet at det var hardt å 
forlate Bodø/Glimt, men at det var nødvendig 
av familiære årsaker.

Da vårt radioprogram, Glimtmagasinet, pratet 
med Kolstad hadde han mye fint å si om sin 
kaptein. 
– Christian Berg, en legende! Jeg må bare si tu-
sen takk for den fantastiske jobben han har gjort 
for Bodø/Glimt i alle år. Jeg har spilt på lag med 
deg fra lillegutt og opp til senior, og det har vært 
en sann fornøyelse. 

  1 Fredrikstad
  2 Bodø/Glimt
  3 Sandefjord
  4 Ranheim
  5 Stabæk
  6 Mjøndalen
  7 Hødd
  8 Kongsvinger
  9 Kristiansund
10 Ull/Kisa
11 HamKam
12 Bryne
13 Follo
14 Strømmen
15 Elverum
16 Vard Haugesund

 Lag

Ventus’ Tabelltips før sesongen Tabell Adeccoligaen 2013

  1 Bodø/Glimt
  2 Stabæk
  3 Hødd
  4 Ranheim
  5 HamKam
  6 Mjøndalen
  7 Bryne
  8 Sandefjord
  9 Kristiansund
10 Fredrikstad
11 Strømmen
12 Ull/Kisa
13 Vard Haugesund
14 Kongsvinger
15 Follo
16 Elverum

30 21   4  5       67          
30 14  10  6       52
30 15   5 10      50
30 14   7  7       49
30 14   6 10      48
30 14   5 11      47
30 13   7 10      46
30 12   7 11      43
30 12   6 12      42
30 11   8 11      41
30  9   11 10      38
30  9     7 14      34
30  9     7 14      34
30  7    10 13      31
30  9     2 19      27
30  3     6 21      15

 Lag K            V    U    T          P

Adeccoligaen 2013 er over, og for Glimt betyr dette at opprykket 
er klart. Vi oppsummerer sesongen.

”Christian Berg, en legende! ” 
- Jonas Ueland Kolstad

Foto: Mads Renè Trellevik
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Bodøstudentenes idrettslag 
har startet egen gruppe for 
brettkjørende studenter. Nå vil 
de ha med så mange som mulig. 

BOSI – Skate/Snow er den nye 
informasjonskanalen fra Bodø Skateboardklubb 
og Bodø Snowboardklubb. Nestleder i Bodø 
Snowboardklubb, Eirik Øwre Nilsen, forteller 
at det er deres måte å prøve å inkludere de 
studentene som sitter hjemme og ikke vet hva 
de skal finne på. Absolutt alle kan være med, det 
eneste kravet er at du er student.

– Studentene sier at det ikke er noe tilbud for de 
som er skate- og snowboardinteressert i Bodø. 
Men det stemmer ikke, opplyser Nilsen.

Felles arena 
Leder i Bodø Skateboardklubb (BSK), Sindre 
Sandvin, har hatt mye dialog med Nilsen. Han 
synes det er spennende å få med flere studenter.

– Vi vet at mange av studentene som kommer 
til Bodø driver med snowboard og skateboard, 
men det er helt tilfeldig om vi får tak i de eller 
ikke, forteller han.

BSK drifter hallen og holder åpent. Ellers er det 
studentene selv som annonserer for tilbudet og 
drar med venner. De har også startet en gruppe 
på Facebook for å synliggjøre det litt bedre.

– Det er artig å finne en arena der vi kan samles, 
og få dratt med flere studenter, forteller Sandvin.

Noe for alle 
Nilsen forklarer at det ikke er alle som er like 
aktive og med på arrangementer. Han presiserer 
at de nettopp har startet opp, og prøver å få med 
så mange som mulig.

– Det er med folk fra forskjellige studieretninger 
og alle nivåer. Rett og slett folk som har lyst til å 
vite litt mer om hva som skjer i området rundt 
omkring de her to idrettene, sier han.

Skateboard kan man drive på med hele året på 
grunn av Fjølhangaren. Snowboard er derimot 
veldig sesongbasert, og da er det veldig mange 
arrangementer i vinterhalvåret.

– Snowboardmiljøet har vært i en liten 
nedgangsperiode. Nå er vi forberedt på at 
vi virkelig skal pushe på, få folk til å være 
med i bakken og kose seg på treninger og 
konkurranser. Rett og slett bare for at folk skal 
leke seg ute, forteller Nilsen.

Han forteller at man får mye glede og 
samhold av å drive med brettkjøringen, og 
at det er helt spesielt hvordan man blir så 
glad på andres vegne. Han mener det er noe 
andre idretter prøver å inkludere, men ikke 
greier på samme måten som snowboard og 
skateboard.

– Når andre setter et triks som du vet de har slitt 
mye med, for eksempel en 180 eller en 360-flip. 
Du vet hvor mye de har øvd på trikset, og du 
føler den samme gleden, avslutter han.

Skate og studér

FS-Boardslide: Thor Jørgen Berg og Sindre Sandvin følger spent med 
når Sigurd Eimhjellen Blom er i aksjon.

Foto/Tekst/Grafikk: Benjamin Fredriksen
E-post: Benjamin.Fredriksen@gmail.com

Core-gjengen: f.v. Eirik Øwre Nilsen, Sigurd Eimhjellen Blom og Thor Jørgen Berg.
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Det har vært noen hektiske dager for håndball-
gutta. Laget tok først to vellfortjente poeng mot 
ØIF Arendal søndag etter 34-21 i Spektrum, før 
de tok turen ned til Østlandet for å spille mot 
den tidligere storklubben Drammen torsdag.

Det endte med 27-34-tap for Børge Lunds menn, 
men laget skal likevel ikke henge for lenge med 
hodet etter kampen i Drammenshallen. Tapet 
var nemlig lagets aller første i årets Postenliga, 
ettersom laget hadde vunnet fem kamper og 
spilt en uavgjort i forkant av oppgjøret.

BHK ligger fortsatt på andreplass på tabellen, tre 
poeng bak gullfavoritt og storsatsende Haslum.

– Kan fort snu
Selv om seriestarten har vært forbløffende hittil, 
ønsker ikke spillerne å se på tabellen så tidlig i 
sesongen.

– Det er litt tidlig 
å se på tabellen nå, 
men om vi fokuse-
rer på hvert forsvar 
og hver kamp videre 
også, så kan vi komme langt. Hvis vi begynner 
å se langt frem mot sluttspill og sånt, så kan det 
fort snu. Det er viktig at vi er nøyaktige og yd-
myke i fortsettelsen også, mens vi tar en kamp 
av gangen, sa Binai Aziz etter Arendal-kampen. 

Spillende trener Børge Lund er heller ikke veldig 
opptatt av tabellplasseringen, men er litt over-
rasket over hvor gode resultater laget har fått i 
innledningen.

– Jeg tenker ikke lenger enn neste økt eller neste 
match. Jeg hadde overhodet ikke forventet å lig-
ge der vi ligger likevel. Det har godt bra fort, sa 

Lund. Han tok over treneransvaret for klubben i 
sommer, etter flere år som utenlandsproff i tysk 
og dansk håndball.

Vanskeligere borte
Keeper Joachim Christensen har vært ligaens 
beste i sin posisjon det siste året. Han er ikke like 
overrasket over tabellplasseringen.

– Det er en bra prestasjon, og vi må se at vi har 
møtt mye tøff motstand hjemme også. Person-
lig synes jeg likevel ikke at det er overraskende, 
men det er sikkert mange som synes det. Det er 
vel kanskje bare Elverum-kampen jeg ikke had-
de forventet at vi skulle vinne, sa Christensen i 
forkant av Drammen-matchen.

Han legger vekt på at de fleste av kampene er 
spilt på hjemmebane, og at det blir betraktelig 

vanskeligere å møte 
lag som Arendal i 
bortehall.

- Det kommer til å 
bli veldig vanskelig 
å møte de samme 

lagene på bortebane. De fleste tar mer poeng 
hjemme. I forkant av sesongen hadde jeg trodd 
at vi skulle klare å slå Arendal her hjemme, sa 
keeperen. 

Få innslupne mål
BHK er blant lagene i Postenligaen som slipper 
inn aller minst mål. Dette ble spesielt synlig i 
hjemmeseieren mot Arendal, hvor hjemmelaget 
kun slapp inn 10 mål i  løpet av første omgang. 
Det synes treneren er veldig gledelig.

– Med tanke på at vi bruker mest tid på angreps-
spill og den biten der, så er det overraskende bra. 

Vi legger jo vekt på det vi tror er mest viktig og 
mest og hente på. Vi har en bra målvakt og et bra 
forsvar, sa forsvarssjefen selv.

Det er tydelig at laget også har brukt mye tid på 
det offensive etter at Lund tok over som trener. 
Samspillet og kombinasjonene sitter bedre enn 
på lenge, som resulterer i flere og flere scorede 
mål i matchene også.

I kampen mot Arendal scorte hjemmelaget hele 
22 mål før pause. Lund brukte superlativene for 
å beskrive den prestasjonen.
– Det er veldig bra å score 22 mål i løpet av en 
omgang. Det er faktisk helt sinnsykt bra.

BHK trenger ikke deppe lenge etter tapet mot 
Drammen torsdag. Laget ligger fortsatt på 

andreplass etter en super sesongstart.

”Jeg hadde overhodet ikke for-
ventet å ligger der vi ligger ” 

- Spillende trener Børge Lund

  Ikke overraskende at 
vi er i toppen

Tekst og foto: Vetle Nielsen
E-post: vetle.ventusmedia@gmail.com

  1 Haslum HK
  2 Bodø HK
  3 Elverum
  4 Stord Elite
  5 Runar
  6 Fyllingen
  7 Bækkelaget
  8 Nøtterøy
  9 ØIF Arendal
10 Drammen
11 Follo HK
12 Falk Horten

  7            7    0    0 14
  7            5    1    1    11 
  7            5    0    2 10
  8            4    0    4   8
  7            4    0    3   8
  7            4    0    3   8
  8            3    1    4   7
  7            2    2    3   6 
  7            2    0    5   4
  7            2    0    5   4
  7            1    1    5   3  
  7            1    1    5   3

 Lag K           V    U    T     P

Tabell Postenligaen herrer 2013/14

Siste BHK-kamper

BHK-ØIF Arendal 34-21 (22-10)
Tilskuere: 1611 i Bodø Spektrum

Drammen-BHK 34-27 (18-12)

-

Storspiller: Joachim Christensen har vært 
BHKs beste spiller hittil i sesongen.
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Høsten er på hell, og kong-vinter 
står klar med åpne armer for å 

ta oss i mot med mørket, kulden og 
den evinnelige snøen. Mange går i 
dvalemodus på denne tiden av året 
og sliter med å holde humøret oppe, 
meg inkludert. Det hjelper heller 
ikke på at man gjerne skal få unna et 
par eksamener, stresse med å kom-
me i land med x antall julegaver, og 
what to wear på hundrevis av jule-
bord og andre festiviteter. Misforså 
meg rett, jeg elsker jula og tradisjo-
nene. Det er for eksempel ingen som 
kan komme mellom meg og ”tre 
nøtter til askepott” som går tidlig på 
selveste julaften, men alt stresset før 
julefreden har senket seg kunne jeg 
spart meg for. 

Til tross for dette er det alltids 
noen kulturelle lyspunkt som kan 

gjøre ventetiden bedre for oss som 
ser litt mørkt (bokstavelig talt) på ti-
den frem til jul. Noen av de eventene 
jeg har krysset av i kalenderen min 
er, Bugge Wesseltoft ”It’s snowing in 
my piano”, Humorgallaen med Tore 
Sagen, Else Kåss Furuseth og Morten 
Ramm, Nøtteknekkeren satt opp av 
Pia’s ballett, Luciakonserten i dom-
kirka og Nattjazz. Noe for en hver 
smak, med andre ord. 

Er du gira på et avbrekk i eksa-
menslesinga så anbefaler jeg å ta 

turen på en av de deilige førjulskon-
sertene.

Julie Bendos

Kulturredaktør

Hei hå, nå er det jul igjen…i alle fall om du spør 
den norske handelsstand. Julemusikk og juleva-
rene har vært i butikkene siden starten 
av oktober. Jeg lurer da på hvem er 
det som kjøper juletre i oktober? 
Personlig blir jeg litt lei meg 
når jeg går inn i butikker og 
må gå lange omveier rundt 
nisser og julestrømper al-
lerede tre måneder før jul. 
Men det er ikke det verste. 
Det verste er nemlig julemu-
sikken! Jeg går gjerne forbi en 
butikk om jeg hører de spiller 
julemusikk, jeg er ikke interessert i å 
høre julekveldsvisa i høstferien. Så enkelt 
er det. Jeg blir også litt skuffet over de som kjø-
per julebrusen med en gang den kommer i bu-
tikken, for meg er den hellig. Min bror fortalte 
meg sist jeg var hjemme at han hadde kjøpt seg 
julebrus, han bor nå ikke lenger hjemme. Han 
måtte gå. Om sant skal sies er jeg kanskje ikke 
så utrolig glad i julen i utgangspunktet. Jeg ha-
ter alt stresset og alle julekakene som man MÅ 
stappe inn i kjeften, for hvis ikke er man uhøflig 

#Julestemning
og grandtante Berit blir lei seg.  For ikke å snak-
ke om at man må vaske alle kriker og kroker til 

jul. Når jeg endelig har juleferie, etter 
en stressende eksamensperiode og 

kommer hjem er det første jeg 
blir møtt av i døra en vaske-
kost. Hvorfor skal vi vaske på 
kottet? Det er jo ingen som 
skal inn dit uansett.  Og så 
alle nissene… jeg ser rett og 
slett ikke poenget med å ha 

nisser stående i alle hjørner. 
De ser jo bare ut som en gjeng 

seriemordere. De er rett og slett 
skumle. Heldigvis har vi ikke lenger 

nisse på besøk på julaften, det er enda 
godt. Jeg var bare fire år da jeg skjønte at dette 
var naboen med maske på.  Og aldri har naboen 
vært skumlere. Butikkene og alt julestresset har 
gjort meg til en anti-juleperson.  
Grinchen move over, here I am!

Peace out,

Katrine Bragstad 

- Uttrykket mitt har 
      blitt forandret

«What’s Left Is Forever» har blitt godt mottatt. 
Hva var inspirasjonen til det nye albumet? 
- Jeg har gjort en del plater og filmmusikk tid-
ligere. Denne gangen hadde jeg bare lyst til å 
lage ren pop. Jeg hentet inspirasjon fra de som 
kanskje har gjort det best, blant annet Jimmy 
Web og Paul Simon. Jeg har jobbet med andre 
folk enn tidligere, derfor har også uttrykket blitt 
forandret. 
– Andre folk inspirerer meg. Du kjenner det 
ganske godt hvis du har sett noe som gjør at det 
kverner inni deg. Noe som lager en bevegelse el-
ler setter noe i brann, sier han. 

–  Topp å spille 
Thomas Dybdahl har vært i Bodø flere ganger, 
med konserter på både Sinus, Parkenfestivalen 
og tidligere Rock. Denne gangen er han derimot 

fornøyd med å få spille i Kulturhuset. 

– Publikum her er bra. Det er topp for oss å få 
spille i storsalen. Til tross for at vi mister noe av 
det intime man får på en rockeklubb, er det mer 
vi kan gjøre her, sier han. 

Dybdahl trenger inn i sjela og etterlater gåsehud 
på gåsehuden hos publikum. 
– Melankoli for meg er noe jeg ser på som po-
sitivt, noe man kan velge å gå inn i. Melankoli 
er den vennligsinnede broren til depresjon som 
man ikke kan velge. For meg er melankolien et 
sted å skrive. Jeg ser på meg selv som en positiv 
og rolig person, noe som kanskje går igjen i mu-
sikken. Hvis jeg skal skrive om et forhold som 
har vært, så forsøker jeg å skrive om det positve 
som kom ut av det - i stedet for å fokusere på at 
det ikke lengre eksisterer, forteller Dybdahl. 

Leter etter inspirasjon
Hvordan går du fram når du skriver nye låter? 
– Jeg er ikke den som skriver hele tiden eller 
som har med skriveblokk overalt. Jeg er heller 
av dem som prøver å fremprovosere en god pe-
riode ved å reise, lytte masse til ny musikk og 
eksponere meg for nye ting. Jeg setter gjerne av 
en lengre periode til det, før jeg setter meg ned 
og skriver. Hvis jeg får skrivesperre har jeg små 
triks som hjelper meg, det kan være å stemme 
gitaren eller å gjøre noe annerledes. 
For Dybdahl er det de små tingene som brenner 

seg fast i minnet som de beste opplevelsene. 

– Første gangen man spilte konsert, første gangen 
man spilte for fullt hus, første gangen man spil-
ler på festival. Alle tingene man kan krysse av på 
listen over ting man ønsker å oppleve. Andre ting 
som å spille en gammel sang med nye ører, å ta 
noe gammel med nye hender. Det er de beste opp-
levelsene, forteller han. 

– Bransjen er forandret
Artisten ser tilbake på karrieren. Mye har skjedd 
siden gjennombruddet i 2002.

– Bransjen har forandret seg fullstendig. Jeg kan 
ikke sammenligne dette med da jeg begynte, hel-
ler ikke med sist jeg gav ut plate for tre år siden. 
Utviklingen går så fort. Denne gangen fikk jeg 
masse tall fra streaming som jeg ikke skjønte noe 
av. Er det bra eller dårlig liksom? Jeg forholder 
meg til gamle ting som hvor mange plater jeg sel-
ger. Men man må tilpasse seg til tiden og forholde 
seg til sosiale medier som ikke eksisterte før. Det 
gir en annen kontakt med publikum, men det er 
viktig at man gjør det ærlig så det ikke blir kram-
peaktig, forteller han og roper til bandkollegaen 
at han skal dele noe på Facebook. 

Var ting bedre før? 
– Så gammel er jeg ikke. Er det naturlig å våkne 
opp og dele hva du hadde til frokost eller ikke, av-
slutter Dybdahl og ler.            

Tidligere denne måneden gjes-
tet Thomas Dybdahl Kulturhuset 
i Bodø. Konserten høstet strålen-
de kritikker fra både publikum 
og anmeldere. Ventus har tatt en 
prat med den plateaktuelle stor-
sjarmøren.

Tekst: Johanne K. Hoff og Julie S. Bendos
E-post: johanne.ventusmedia@gmail.com

Foto: Pressebilde

Onsdag-Fredag 27-30.11.2013 - 30-årsjubileum - Sinus 

Fredag 06.12.2013 - Händel MESSIAS, Bodø Domkirke - kl. 19.30
 
Fredag 06.12.2013 - Ole Paus - Bodø Kulturhus - kl. 19.30 

Lørdag 07.12.2013 -  Humorgalla 2013 - Bodø Kulturhus -
            kl. 19.00 og kl 21.30 

Torsdag 12.12.2013 - Pias Ballettstudio: Nøtteknekkeren - Bodø Kulturhus -   
                             kl. 17.00 og 19.30
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– Det er et spørsmål som ofte ikke blir 
stilt, bare beskrevet, åpner Bent Lindahl 
som nylig vant Mediegårdens kulturpris 
på vegne av Dama di - kunst, kaos og bar. 

– Kultur for meg er det utrykket gir meg fø-
lelsesmessig. Bra kultur for meg er når jeg blir 
berørt, det er en slags åndelig ting - 
akkurat som å puste, fortsetter han.

Inne på Dama di er det dekket av malerier, 
fotografier, skulpturer og 
instalasjoner - for å nev-
ne noe. På scenen bakerst 
i lokalet har det vært alt 
fra jazz, rock og dukkete-
ater til politiske debatter. 

– Alle mennesker trenger påfyll av inntrykk 
utover det man gjør hver dag, man har behov 
for å bli følelsesmessig overrasket, forteller 
mannen som beskriver arbeidsplassen sin 
som et rammeløst rom for kultur.

– Kulturmiljøet i Bodø er veldig bra, noe det 
alltid har vært. På 80-tallet hadde vi Norges 
største jazzklubb, rockeklubb og viseklubb. 
Bodø har alltid vært en musikalsk by og 

kommunen har tilrettelagt godt. Av og til skal 
politikerene ha skryt, det skal de få for å ha 
satset så mye på kultur, skryter Lindahl.

 – Kultur er veldig viktig for meg, nesten det 
viktigste. På Dama di selger vi øl for å kun-
ne arrangere mest mulig, ikke for at vi som 
driver skal få oss hytte eller kjøre Mercedes. 

 På andre siden av byen sitter kulturhussjef 
Rolf-Cato Raade i et stilrent kontorland-

skap av glass.

 – Som Trond Giske en 
gang sa, kultur er ikke 
avkobling men påkob-
ling. Kultur trenger 

nødvendigvis ikke å være noe som kun er 
underholdning eller noe folk morer seg med, 
men heller noe man blir utfordret av. Det er 
veldig mange lag av meninger, man kan tenke 
seg kultur som det som gir livet mening uten-
om tingene man må ha for å overleve, forkla-
rer Raade som også synes det er vanskelig å 
definere begrepet.

– Jeg ser på det som en gudegave at jeg kjen-
ner rundt hundre symfonier. Det er en gave 

i livet jeg setter utrolig stor pris på. Mange 
aner ikke. Når man for eksempel har lest det 
man selv ser på som verdens beste bøker og 
man snakker med noen som ikke har lest noe, 
føler man jo at de har gått glipp av store mu-
ligheter i livet. Hvis man er så ensporet at man 
prøver å lese kun en bok og bestemmer seg for 
at det ikke er noe særlig. Da tror jeg man går 

glipp av noe av det viktigste mennes-
kene har skapt, fortsetter kulturhus-
sjefen som jobbet profesjonelt med 
musikk i over tjue år.   

  – Kulturmiljøet i Bodø må sies å være 
enormt bra til å være en by med knapt 
50.000 innbyggere. Her er et yrende 

kulturliv. I idrett er Bodø helt på 
toppen, vi har et profesjonelt 
orkester, det bygges et nytt 
og fantastisk kulturkvar-
tal og et bibliotek som 
kommer til å revo-
lusjonere byen. Vi 
går fra en grus-
bane til et fan-
tastisk stadium, 
sier Raade.

 – Livet hadde 
vært utrolig 
mye fattigere 
uten kultur. 
Man hadde jo 
kjedet seg ihjel, 
avslutter kulturhus-
sjefen som gleder seg 
til det nye kulturhuset 
står ferdig.

Rolf-Cato Raade viser fram noe av det som står på programmet hos kulturhuset. 

- Som Trond Giske en gang 
sa, kultur er ikke avkobling 

men påkobling.

- Alle mennesker trenger 
påfyll av inntrykk utover 
det man gjør hver dag, 
man har behov for å bli 
følelsesmessig overrasket.

Tekst og foto: Johanne Koivunen Hoff
E-post: johanne.ventusmedia@gmail.com

Sosiologistudent Espen Moseng studerer kultur og syntes det 
er vanskelig å finne en konkret definisjon av begrepet. Hva er 

egentlig kultur? For å finne svar har han sendt brev til tidligere 
kulturminister Hadia Tajik. Enn så lenge venter Moseng fortsatt 
på svar. Ventus har tatt spørsmålet videre til to av Bodø`s kjente 

kulturpersonligheter.

HVA ER 

KULTUR?
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I en intervjuserie har Ventus tatt 
for seg kunstnere i Bodø, og vist 
at det finnes mange av dem, selv 
i en liten by som denne. Alle har 
forskjellige utgangspunkt, men 
ingen passer inn i normale ram-
mer. 

Ingrid Cimmerbeck elsker å være i arbeid, selv 
om hun ikke alltid er inspirert – og hun lever av 
kunsten sin!

Kunstterapi er at man bruker kunstnerlige mid-
ler til å uttrykke problemer man sliter med, men 
ikke får løst. Disse midlene kan inkludere alt fra 
tegning til dans. 

– Jeg får bruk for kunstterapien når jeg er ute på 
skoler, blant annet ved at jeg gjør små øvelser, 
finner nye måter å starte på og finner nye måter 
å kommunisere med elevene. Selv om hun job-

Utenfor 
rammene

Ingrid Climmerbeck: - Inspirasjon er det du er, det du ser og det du har lyst til å formidle!

Tor Halvorsen: - Når man får noe som går rett inn i hjertet sitt, da er det meningen at du skal ha det.

Tekst: Mats Vederhus. 
E-post: afr0@afr0games.com

ber mye med utsmykning, uttrykker hun seg i 
flere medier. I atelieret har hun flere ruller med 
tegninger, i tillegg til keramikk. Hun inspireres 
og imponeres av andre kulturer, både nære og 
fjerne. Å få reise og oppleve vinklinger på livet 
er av høyeste prioritet for henne, derfor har hun 
hatt mange studieturer, sist til India. 

– Turen gjorde meg beriket og oppløftet. Vi var 
også i Lao, og møtte mange munkegutter. Det 
å få vite at det skjer mange overgrep der nede 
gjorde at opplevelsen ble blandet.

Cimmerbeck forteller med innlevelse om hvor-
dan hun og mannen dro videre til Angkor Wat, 
et tempelanlegg i Kambodsja. 

– Det er et gammelt, enormt tempelanlegg, om-
trent på størrelse med hele Rønvika. Det stam-
mer fra lenge før Kristus, og jeg ble helt betatt! 
Både arkitekturen og utsmykningen er kunst og 
religion i ett. 

Tor Halvorsen kaller seg The Creator, Transfor-
mator og Pastor. Alle selvsagt spill på navnet 

hans, som avslører at dette er en mann som har 
viet livet sitt til kreativitet.

Det første som slår en når man entrer Tor Halv-
orsens atelier i Bodø sentrum er størrelsen. Der 
første kunstner i denne artikkelen, Tone Aaness, 
hadde et lite og et stort rom til rådighet, har 
Halvorsen hvertfall tre, fire, hvor det største er 
gigantisk. 

– Mitt oppdrag i livet er å inspirere og provosere 
folk, med mine foredrag, når jeg skaper interiø-
rer eller kunst, og når jeg er frisør eller stylist. 

Hver gang jeg får noen til å bli mer glad i seg 
selv, blir jeg mer glad i meg. Alt handler om hva 
man sender ut og hva man får tilbake. Hvis du 
har en fantastisk dag er alle andre fantastiske, og 
hvis dagen din er pyton så snakker du stygt om 
folk.

For ca. sju år siden kjøpte Halvorsen en hytte i 
Marakech og ble, som han selv sier, ”veldig be-
tatt av vær og vind, folkeferdet og ikke minst 
landskapet – dette øde ørkenlandskapet”. 
– Jeg var vel nordmann nummer to som kjøpte 
hytte, eller riad som det heter, i Marakech. Riad 

vil si at boligen har under sju soverom, mens dar 
vil si at det er over sju soverom. Hytten min har 
bare to soverom, så det er en veldig liten riad – 
men oppe er det takterasse. 

- I Marakech lever de mye friere enn oss, for i 
Norge føler jeg at alt egentlig er lov, men alle 
bryr seg veldig mye om hva naboen tenker. Der-
for føler jeg ikke at vi er fri i Norge, men der 
nede hvor ingenting er lov, foregår alt veldig 
åpenlyst. Det er spennende å være der nede, for 
jeg føler at der kan jeg være den andre Tor. Der 
kan jeg ta inn de energiene man ikke finner her, 
slik at jeg blir mer fullkommen i meg. Likevel 
er jeg en veldig åpen person, og elsker å stå på 
scenen og elsker å provosere og inspirere. 

Tone Aaness (39) mener at kunst er en bølge, ”en 
bevegelse” som tilpasses samfunnet. 

– Jeg blir veldig inspirert av å leve. Det å kun-
ne gå på tur, være ute eller leke med ungene, 
spille basketball, komme seg ut i marka og 
på fjellet. Å leve er utrolig viktig – å oppleve

 tilværelsen, være sammen med andre og snakke 
med andre om ting en synes er viktig. 

Å kjenne at en er våken, at man er til stede her 
og nå – alle disse tingene er opplevelser vi omgir 
oss med, som jeg tror er utrolig viktig. Hun an-
ser seg selv mer som en idealist enn en politiker. 
I fjor opptrådte hun på Internasjonalt Senter i 
forbindelse med kvinnedagen. 

– Jeg har egentlig aldri vært opptatt av poli-
tiske markeringer, men det ble plutselig vik-
tig for meg, kansje også fordi vi bor rett ved 
et flyktningmottak. Der får man se hvor stor 
forskjell det er på hva slags muligheter man 
har som kvinner, og det gjør at man blir litt 
ydmyk fordi man bor her og kan gjøre hva 
man vil. 

Hun lyser opp; 

– Derfor ville jeg i år støpe pupper, jeg tror det er 
et godt tiltak i det puppesamfunnet vi lever i nå, 
at folk får se at de er bra nok som de er.

Tone Aasness

Alle foto: Tina Milena Alnes-Jørgensen
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På slutten av 1980-tallet ble Erik Poppe alvorlig 
syk etter en ulykke i Sør-Amerika. Han var på 
jobb som fotograf i konfliktområder. Han fikk 
en infeksjon som førte til at han revurderte sin 
fremtid, men ville fortsette å formidle hva som 
skjedde ute i verden. Filmen ble løsningen. 

De siste seks-syv årene har han brukt tiden på 
reklamefilmer, musikkvideoer og kortfilmer; 
men en dag fikk han nok. Han ville realisere seg 
selv på en ny måte. Filmen ”Tusen ganger god 
natt” tar for seg livet som utenriksjournalist, 
men fungerer også som en kommentar til medi-
enes tradisjoner. 

– Jeg ville sjokkere 
Løsningen på dilemmaet mellom å være ute i 
felten og å være trygg ble å dra ut til konflikt-
områder og tale den tredje partens sak gjennom 
filmen. Flyktningene og den sivile befolkningen 
i disse områdene er underrepresentert i media, 
og Erik Poppe ville bruke filmen til å fortelle de-
res historier. Viktigheten av å ha gode bilder og 

videoklipp fra disse områdene er slående. 

– Når jeg før var ute og tok bilder var jeg ofte 
gira når jeg kom hjem. Jeg ville fortelle alle om 
det jeg hadde sett, men merket at folk ikke var så 
interessert. De trodde ikke på meg, noe som fikk 
meg til å ville dra ut igjen og ta enda råere bilder. 
Jeg ville sjokkere, og jeg ville at folk skulle sette 
kaffen i halsen når de åpnet avisen om morge-
nen, ler Poppe.

Et stikk til mediene 
Det var sinnet som drev Poppe til å reise ut og 
dekke begivenhetene som rammet den sivile be-
folkningen i krigsherjede områder. Han mente 
at norsk media gjorde feil i å sette en journalist 
foran kamera og la de rammede bli stående i 
bakgrunnen. Filmen ”Tusen ganger god natt” 
handler nettopp om dette; å åpne øynene til 
mennesker i Norge og den vestlige verden og få 
de til å se resten av verden i et nytt perspektiv. 

Med sin tidligere bakgrunn er det ingen tvil om 
at Poppe bruker filmen som et stikk til mediene 
og den dekningen av humanitære kriser vi har 

i Norge og den vestlige delen av verden. Han 
mener den ikke er tilstrekkelig og at det ikke er 
nok å vise ”de hvite journalistene” blant fattige 
flyktninger, men at det er deres historier som må 
fortelles.

– Journalisten blir historien på den måten me-
dia dekker hendelser ute i verden. Dette er pro-
blematisk. Det har gått så lagt at vi må stoppe 
opp for å forstå at oppgaven til en journalist er 
å fortelle deres historie – ikke sin oppfatning 
av hva som skjer. En journalists oppgave er å 
være talerør for de menneskene som ikke har en 
stemme, sier han. 

Filmen er ikke ment som en kritikk av medi-
ene, men en oppmuntring til å forandre på den 
tradisjonen vi har for journalistikk i Norge. Erik 
Poppe kunne lagd en dokumentar om hvordan 
mediene opptrer i utlandet, men publikummet 
er uten tvil større med en spillefilm. I stedet for 
har filmen blitt en biografi med en god dose 
egne erfaringer. 

– Ved å lage en spillefilm kunne jeg selv kon-

Tidligere viet Erik Poppe livet 
sitt til fotojournalistikken. Nå 
har han laget film om hvorfor 
han ga seg.

- Jeg har gjort meg 
     selv til en kvinne

Tekst og foto: Tiril Vik Nordeide
E-post: tiril90@hotmail.com

trollere handlingen. Jeg kunne sette inn de ele-
mentene jeg trengte for å fortelle den historien 
jeg ønsket å fortelle. Mye av dette har jeg erfart 
selv. Dette er en fiksjonsfilm, men det er ikke et 
eneste element som ikke er realistisk, sier han. 

Selvbiografi
Det er ikke rart man stiller seg spørsmålet om 
dette er en film om Erik Poppe. Handlingen har 
klare referanser til hans tidligere liv som foto-
graf i krigssoner og han har over lengre tid ar-
beidet i Afghanistan og Pakistan. Med to døtre 
på samme alder som karakterene i filmen er det 
vanskelig og sno seg unna spørsmålet.

Har du laget en selvbiografisk film? 
– Som du ser i filmen har jeg to jenter. Jeg har 
gjort meg selv til en kvinne og kona mi til en 
mann. Jeg måtte lete lenge for å finne en jeg syn-
tes lignet nok på meg. Mye av det som skjer er 
reelt, men satt på spissen. Jeg fikk ikke så mye 
motstand som det Nicolai gir Rebecca i filmen, 
sier han med et smil om munnen. 

– Men ja, det er virkelig, avslutter Erik Poppe.

Pedagogisk 
danseforestilling

Navid imponerer med kroppsbeherskelsen.  Foto: Annika M. Engen

Navid Rezvani er både kjent som deltaker i Nor-
ske Talenter, Dansefeber og som medlem av 
breakegruppa KingWings. Nå har han laget sin 
egen forestilling i regi av Riksteateret som går 
under navnet, ”Each one, teach one”. I tillegg til 
seg selv, har Navid med seg en musiker og tre 
andre dansere på scenen. De reiser nå rundt 
omkring i Norge for å lære store og små om hip-
hop og dans. 

Forestillingen er en miks av forelesning, dans, 
videoklipp og musikk, alt bygd rundt teamet; 
kan du noe så har du en plikt til å lære andre. 
Navid og de andre danserne imponerer den nes-
ten fulle salen med sin ekstreme kroppskontroll, 
energi og dansetrinn. Forestillingen er bygd 
opp som en reise gjennom Navid sin kamp for 
å finne seg selv, og bli akseptert som menneske.

– My hope is to inspire the new generation and 
teach them everything I have learned, sier han. 
Det er først når du skjønner at du må lære bort 
og inspirere, at du blir en ekte hiphoper. Each 
one, teach one, forteller Navid under showet.

På slutten av forestillingen henter Navid en mi-
krofon og oppfordrer alle i salen til å reise seg 
opp, og instruerer de oppmøtte til å bevege seg 
etter rytmen i musikken. De fleste tar det med et 
smil og hiver seg med i dansen, til tross for at det 
ikke var akkurat dét de var kommet for. 

Etter endt forestilling inviterer Navid og danser-
ne publikum til å komme i foajeen for å snakke 
med dem om dans, hiphop og hva det enn måtte 
være. Dette til stor glede for de yngste i salen, 
som var ivrige etter å møte dansestjernen.

Tekst: Julie S. Bendos
E-post: jbendos.ventusmedia@gmail.com

Onsdag 6.november var det Bodøpublikummet sin tur til å bli 
undervist om hiphop-kultur av dansestjernen, Navid. 

Foto: Fride Næss Nonstad
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Jula krever sosial interaksjon med folk 
man av gode grunner ikke omgås med 
resten av året. en ting er familie, en 
anna er «ånder fra forgagne tider». Når 
det er som jævligst, så kan du jo finne 
frem disse rådene og sette på headset 
eller pc’en og stenge verden ute.

Julefilmer 
Rare exports: A Christmas Tale 
Nesten 500 meter nedi fjellet korvatunturi 
ligger julas best skjulte hemmelighet. Forret-
ningsmannen Riley nærmer seg bunnen av 
mysteriet, noe som viser seg å kanskje ikke 
være den beste idéen han har hatt. Kort tid 
etter finner man store mengder rein brutalt 
slaktet ned og barn i bygda like ved begynner 
å forsvinne. 

Brazil 
”Julenissen kan jo ikke komme når vi ikke har 
ei pipe” er den uskyldige setningen fra et lite 
barn etter at en mor forteller om hvordan nis-
sen skal komme ned pipa. kort tid senere kom-
mer det paramilitære politet ned gjennom ta-
ket og forstyrrer den idylliske førjulstida med å 
putte faren ned i en sekk. 

Silent Night, Deadly Night 
Noen ser mora si kysse nissen, andre ser for-
eldrene bli behandlet med grove redskap av 
en mann utkledd som nissen. dette er absolutt 
ikke en julefilm man ser med hele familien, 
heller noe man ser om man blir i overkant lei 
av sukkersøt stemning i jula og får et behov for 
å se en god, gammeldags slasher-film. 

Santa Claus Conquers The Martians 
En særs alternativ vri på hva nissen driver med. 
Etter at barna på Mars ser nok på tv fra jorda 
blir de sjalu og lederne til folket finner derfor 
ut at de blir nødt til å kidnappe julenissen. 
Spøk til side, denne er nummer 86 av de 100 
svakest rangerte filmene på imdb. Om du deri-

Historien foregår i Paris. Hovedpersonen Vio-
letta Valery har lenge lidd av tuberkulose, og 
forestillingen åpner med at hun holder en stor 
fest fordi hun endelig har blitt friskere. På festen 
blir hun introdusert for Alfredo og vi får vite at 
han har elsket henne i et år, de finner kjærlighe-
ten og flytter fort sammen. Etter noen måneder 
blir Violetta oppsøkt av Alfredos far, Germont. 
Han ber henne forlate Alfredo, da hun setter 
familien i et dårlig lys. Violetta gjør det han 
sier med tungt hjerte og reiser tilbake til Paris. 
Her møtes hun og Alfredo på en fest, det blir 
en stor krangel som ender med at Alfredo hen-
ger henne ut foran alle festdeltakerne. Plutselig 
kommer Germont inn, han reagerer med avsky 

Opera falt i smak

Tekst og foto: Kjersti Andersen og Fride Nonstad
E-post: kjerstiandersen@live.no

Giuseppe Verdis La Traviata er 
en opera i tre akter basert på 
Alexandre Dumas’ roman Kame-
liadamen.

over sønnens handlinger og begynner å angre på 
det han krevde av Violetta. Historien avsluttes 
med at Violetta og Alfredo gjenforenes etter et 
år. Germont har fortalt om sine ugjerninger og 
alle tilgir hverandre før tuberkulosen tar livet av 
Violetta. 

La Traviata er en av operahistoriens fremste 
operaer, med sterke følelser og stor musikk. Den 
har blitt satt opp over hele verden og i oktober 
hadde samarbeidsprosjektet Den Norske Opera, 
Stavanger Konserthus og Nordnorsk Opera og 
Symfoniorkester premiere i et utsolgt Bodø Kul-
turhus. 

Dette var en fantastisk oppsetning med et ek-
stremt høyt nivå på orkester, ensemble, solister, 
scenografi og kostymer. Det var ikke ett kjedelig 
øyeblikk og hovedrolleinnehaver Birgitte Chris-
tensen gjorde en rørende og vakker tolkning 
av Violetta. Spesielt ønsker vi å trekke frem en 
av hennes solonumre: Amami, Alfredo, amami 
quant’io t’amo – ”Love me, Alfredo, love me as I 

Dagfinn Lyngbø besøkte Bodø 
Kulturhus 1. og 2. november. Og 
det er liten tvil om at bergenseren 
er en populær mann i Bodø. 

Billettene ble revet unna og det ble satt opp to 
ekstraforestillinger for at alle skulle få med seg 
forestillingen. Og det skal de være glad for at de 
gjorde. Dagfinn briljerer i forestillingen Stereo 
som handler om lyd. Han er virkelig på hjem-
mebane, er det noen denne mannen kan er det 
lyd. Dagfinn synger, spiller kontrabass, imiterer 
sentrifugen på vaskerommet og snakker fly-
tende telefax. 

Publikum ler så de nesten faller av stolene, og 
avbryter Lyngbø midt i en vits bare for å klappe 
litt. At Dagfinn Lyngbø får publikum til å le er 
kanskje ikke så uforventet, men at han skulle få 
flere i salen til å gråte av vakker sang var kanskje 
ikke like forventet. Lyngbø snakker om at han 
mistet sin far mens han skrev på denne forestil-
lingen, så tar han frem kontrabassen og synger 
«hjerteknuser» av Kaizers Orchestra på vakkert 
vis. Det var mange våte øyne i salen under ak-
kurat dette innslaget. 

Lyngbø står heller ikke alene på scenen, han 
har med seg sin barndomskamerat og musik-
kunster Bjarte Jørgensen.Og sammen lagde de 
søt musikk. Samspillet mellom de to fungerer 
optimalt, og de fyller ut hverandre 100 prosent. 
Man kan ikke annet enn å si at de som ikke fikk 
billetter til noen av forestillingene i Bodø gikk 
glipp av noe helt fantastisk. Undertegnede har 
fremdeles vondt i lattermusklene. 

  Mannen 
som kan alt

Tekst: Arnfinn Storsveen
E-post: arnfinn.storsveen@gmail.com

Foto: John Andersen

Om innholdet i denne kassa skulle dukke opp utafor døra på juleaften, unngå for all del å banne og røyke. 
Foto: Mika Orasmaa

Råd til ei verdiløs jul
mot vil se sci-fi i jula, er det bare å sjekke den ut. 

Julesanger
Mel & Kim - Rockin’ Around The Christmas 
Tree 
Vil du svinge deg litt rundt og er dritlei av «på 
låven sitter nissen» og å bruke ei hel uke rundt 
en enebærsbusk? Da er dette den definitive hi-
ten for jula 2013, slik den har vært de siste 25 
årene. 

The Pogues Featuring Kirsty MacColl - Fairy-
tale of New York 
Dette kan meget vel være anti-julesangen over 
alle anti-julesanger, som samtidig elskes høyt 
og er blitt et must for at mange skal oppleve at 
jula er kommet. 

Blink-182 - I Won’t Be Home For Christmas 
Få har vel summert høflighetspresset knytta 
til jula på en bedre måte enn Blink-182. Alt av 
stress og mas i forbindelse med høytida er bakt 
inn i en kompakt tekst. 

The Killers - Don’t Shoot Me Santa 
Der Jussi Björling holder tonene høyt og roper 
om hellige netter, holder The Killers ting på et 
lavere og mer dystert nivå. dette er resultatet av 
både mobbing av barn og barnets oppgjør med 
samfunnet. 

Adventskalendere 
Gjør det enkelt, du trenger ikke kjøpe advents-
kalendere som koster flere hundre for å kom-
mei julestemning. Internett er en kilde til flere 
kalendere enn du har tid til å åpne luker- noen 
av de kan du til og med vinne ting og tang på. 
I tillegg vil det i år også være julekalendere på 
ventusmedia.no 

Da gjenstår det bare å finne frem den fineste 
dorullnissen du eier, be folk ryke og reise og 
nyte at julefreden senker seg i det eneste av de 
tusen hjem du trenger å forholde deg til, nemlig 
ditt eget.

Tekst: Katrine Bragstad
E-post:katbragstad.ventusmedia@gmail.com

love you”. hvor hun sårt og ærlig viser sin sorgo-
ver å måtte forlate sin store kjærlighet, Alfredo.

Samspillet mellom Birigtte og Marius Roth 
Christensen i rollen som Alfredo var flott og 
sterkt, og de fremførste en overbevisende tolk-
ning av forholdet. Ellers ga ensemblet høy ener-
gi til resten av stykket med humor, vakker sang 
og koreografi.

Vi ønsker også å fremheve Yngve Søberg i rollen 
som Germont. Med sin mørke bassbaryton ga 
han rollen en mektig status, i tillegg til at han 
formidlet rollens utvikling fra streng familiefar 
til angrende synder som prøver å rette opp sine 
feil.

Som uerfarne operapublikummere med ingen 
spesielle forventninger, ble vi positivt overrasket 
over forestillingen. Til tross for dens varighet på 
to og en halv time var det alltid spennende, og vi 
tok nesten til tårene under Violettas død. Dette 
var absolutt verdt å bruke noen timer på!
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For første gang gir Senja-gutten Moddi ut et al-
bum på norsk, og det gjør han med glans.

Albumet «Kem va du?» er Moddis (Pål Moddi Knutsen) andre 
album i 2013, og kanskje også artistens beste. Albumet er 
skrevet på kav nordlending, og sammen med idylliske toner 
og velskrevne tekster treffer 26-åringen i alle fall mitt nord-
norske hjerte. 

Dette indiepop-albumet vil jeg på mange måter si maler et 
nasjonalromantisk bilde av landsdelen vår, og i en anmeldel-
se fra P3 skrives følgende: «Man skal ha et hjerte av kull for å 
argumentere for oljeboring i Senja etter å ha hørt hvordan 
Moddi i sine beste øyeblikk forvalter den nordnorske natur- 
og kulturarven.». Sangene handler i bunn og grunn om natu-
ren og livet på Moddis hjemsted på Senja, og som lytter har 
jeg få problemer med å sette meg inn i hvordan det er å vokse 
opp her. Albumet bør sette følelsene og tankene i sving hos 
de aller fleste. 

Moddi leverer åtte låter i sitt nye album, som alle har sitt sær-
preg. «Grønt lau i snyen», «En sang om fly» og «Togsang» er 
kanskje musikk vi hadde forventet fra en artist som Moddi, 
mens låta «Vi slakta sau» er en «syk» låt. Låta handler uteluk-
kende om å slakte sau, for å overleve de harde kårene på Sen-
ja. Kanskje er også sangen ei protestvise mot måten dyr slak-
tes på i dag. I siste vers synger han om hvordan den gamle 
arbeidsgangen i dag har null verdi. For mange kan denne låta 
oppfattes som litt voldsom, men for meg blir den en herlig 
kontrast til resten av musikken i albumet. 

Alt i alt er det vanskelig å finne noe negativt å sette fingeren 
på. Moddi leverer til gull på sitt første forsøk på morsmålet, 
og det er bare å håpe at det ikke er siste gang vi hører norske 
strofer fra den lyse krølltoppen fra Senja. 

Av: Niklas Aune Johnsen

Moddi - Kem va du?

ANMELDER
VENTUS

Det er et år siden han tok hiphop-Norge med 
storm og stakk av med seieren under Urørtfi-
nalen. Nå er han tilbake med nytt navn og ny 
EP. 

De syv låtene på «Aldri & Alltid» beskriver syv følelser. Første 
spor «Vekk meg opp» setter stemningen for det som kom-
mer etter. Mørket senker seg og vi synker inn i et futuristisk 
lydbilde som skiller seg fra det transisjonelle soundet i Norsk 
hip hop.

Albumet er ambisøst, kanskje en smule i overkant på enkelte 
områder. Det ødelegger likevel ikke. Arif er dyp uten at det 
kjennes kunstig, det lander heller på kunst.

Dette er ekte og jeg tror på ordene som på beste vis er satt 
sammen til låtene «Våken», «La meg seg deg» og «Vekk meg 
opp». «Supertanker» når langt og strekker seg til å bli en fa-
voritt. «Hun bruker meg» løper likevel først over mållinjen 
og kommer i mål som albumets beste låt. Flow, basslinje 
og tekst møter hverandre i det som blir til noe man vil høre
igjen - og igjen. 

Ved første lytt er albumet bra, etter flere lytt når de spen-
nende rytmene og teksten man gjerne overser i første runde 
helt inn. Selv om «Jungel» og «HADEM» ikke når helt opp, er 
det ingen grunn til panikk.  Aldri & Alltid» er et spennende og 
godt stykke arbeid som får flere låter i spillelisten. Det når inn 
hos meg, et album som kommer til å leve lenge.

Av: Johanne Koivunen Hoff

Arif - Aldri & Alltid
Ella «Lorde» Yelich-O`Connor (16) imponerer 
mange med sin unge alder. Albumet impone-
rer heldigvis mest. 

«Royals» tok verden med storm og viste oss hva en kjedelig 
tilværelse som tenåring kan føre til - sett at man har talent. 
Lorde vil ikke være som alle andre. Hun synes ikke noe sær-
lig om den glorete delen av musikkindustrien og sverger til å 
holde bena plantet på jorden. I tillegg snakker hun på vegne 
av en hel generasjon med jevnaldrene.

Det er tekstene som avslører Lordes unge alder, men også 
hennes store talent. Ønsket om å være ung, rebelsk og samti-
dig nå toppen som artist blir godt beskrevet. «How can I fuck 
with the fun again, when I’m known?» runger ut av høytale-
rene under «Tennis Court». Platen er full av gode beskrivelser 
og frekke referanser. Det er poesi på høyt nivå og jeg kan ikke 
unngå å bli imponert.

Platen er preget av elektronika, pop og hip-hop-sjangeren. 
Produksjonen er minimalistisk og gjør helheten kul, tilbake-
lent og behagelig. Med Lorde`s sterke og vakre vokal blir det 
hele til en fryd for øret. «Royals» og «Tennis Court» er låter 
som blåser oss av stolen ved første gjennomlytting. «Ribs», 
«Still sane» og «400 lux» borer seg derimot sakte men sikkert 
inn i sjela.

Lorde framstår som selvsikker og voksen. Hun har klart det 
og hun vet det. «Pure Heroin» er et debutalbum utenom det 
vanlige. Strålende på alle mulige måter.

Av: Johanne Koivunen Hoff

Lorde - Pure Heroin

Cir.Cuz er tilbake etter hard kritikk i forrige 
runde. Det er ikke godt å si om håpet var å vin-
ne over anmeldelerene eller gjøre folket mer 
forbannet.

Platen starter med «Terningkast», en låt om hvor lite medias 
dårlige anmeldelser og kritikk har å si. For, som de sier selv 
«vi klarte å få masse suksess likevel». Ja vel, tenker jeg, før de 
synger «la tærningen trille», vel - det er nettopp det jeg har 
planer om å gjøre. Det første som slår meg etter å ha hørt de 
ti låtene albumet består av, er at det hele smelter sammen til 
ei smørje. Det blir for likt. Fylla, tid, rus og kjærlighet er blant 
temaene platen består av, men hvilken låt handlet om hva? 
«Terningkast», «Supernova» og «Tidløs» har allerde sust over 
landets frekvenser til den store gullmedaljen. Tørr gjette at 
det stort sett er til glede for de under 16 og folk med promille.

«Vi er Cir.Cuz» er en salig blanding av tekno, pop og rap med 
litt kassegitar på toppen. Mye kassegitar forresten, hva gjør 
den der? Det høres ut som en parodi av samtlige landepla-
ger de fem siste årene. Skjønner fort at dette er til glede for 
den som velger ut låter til «Hits for kids». I forrige runde fikk 
guttene hard kritikk for å ha bedrevet plagiat av Karpe Diem 
på sistesporet. Man kunne kanskje tenke seg til at dette ville 
motivere enhver til å finne inspirasjon blant egne idèer, jaggu 
gjør det ikke det. Overrasket er jeg heller ikke. «Skål» er rent 
plagiat av «Firogtyvegods» (Karpe Diem) og jeg lurer på om 
dette har skjedd i et ”morsomt” forsøk på å gi en beskjed til 
kritikerene. Det er dessverre ikke morsomt, kult eller spesielt 
lurt. 

Ordet trist holder ikke mål det heller. Jeg prøver å finne noe 
positivt å si om det jeg nettopp har pint meg igjennom. At 
platen sikkert blir hyppig spilt på vors hos «BI-guttene» og 
disko på barneskolen er nok det eneste. Ikke at det er ment i 
spesielt positiv forstand det heller. På den lyse siden ser det 
bra ut for et samarbeid med russen i 2014.

Av: Johanne Koivunen Hoff

Cir.Cuz - Vi er Cir.Cuz




