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emmadokkje

FLOTT JUNI: 

– For meg er Jeanne 

d’Arc eit menneske som 

vågar å fylgja si indre 

stemme, kommenterte 

Juni Dahr etter den 

magiske forestillinga.

MIDDELALDER-MODUS: Historikar Elisabeth Kjørsvik Aasen 

innleia før teateroppsetninga, og lukkast med målet sitt om 

å setja publikum i ein middelalder-modus. Her får ho blomar 

av Johan Børsheim.

t då regnbogen openberra seg. 

høyrer me? Sauebjøller og fuglekvitter. På 

teater innomhus skulle dette vanskeleg 

vore overgått med bruk av lydspor.

Klangen når Juni Dahr brukte skikkelig 

utestemme fungerte veldig bra. Han slo 

tilbake frå fjellknausane bak Kvemmadok-

kje. Det er godt jobba av dei som styrte 

lyden, og ein fryd å oppleva på uteteater.

Rekvisittane Dahr har med seg på sce-

nen er enkle men effektfulle. Ein stol te-

ner mange funksjonar i stykket, men det 

framstår aldri som forvirrande. Måten 

Dahr kommuniserer til publikum er klar 

og direkte, og ho spelar inn rollene som 

til dømes engelsk soldat på ein tydeleg 

måte.

– EIN VIKTIG INSPIRASJON. Stykket «Jean-

ne d’Arc» har vore med Juni Dahr sidan 

ho fyrst sette det opp i USA i 1988. Det vart 

skrive av Dahr og John Morrow, og byggjer 

på originale tekstar og Jeanne sine eigne 

ord frå rettsdokumenta.

– For meg er Jeanne d’Arc eit menneske 

som vågar å fylgja si indre stemme, og ei 

som vågar å gje sitt liv for det ho verkeleg 

trur på. Ho er ei enkel dame som gjer det 

ho skal gjera. Jeanne har vore ein viktig 

inspirasjon for meg. Eg trur historia hen-

nar har mykje å seia oss i Noreg i dag som 

gjerne har eit noko meir makeleg tilvære, 

seier Dahr.

Fløytist Chris Poole har vore med på hei-

le reisa sidan stykket fyrst vart sett opp. 

Det er ho som har komponert musikken, 

og samarbeidet mellom dei framstår som 

tett og godt. Dahr er åleine på scena i ei 

veldig fysisk krevjande teateroppsetning. 

Poole sit rett ved sida av og fyller på med 

melodiøst og rytmisk fløytespel og enkelte 

andre lydelement.

Tilbake til dette mystiske i historia om 

Jeanne d’Arc som kan vera problematisk 

å forhalda seg til i eit langt meir avmystifi-

sert verdsbilete som det som rår her i dag.

– Dette var ei utfordring for meg då eg 

skreiv stykket. Difor har eg valt å leggja 

vekt på Jeanne si sterke kopling til natu-

ren, seier Dahr.

Den koplinga kom til sin fulle rett i 

Kvemmadokkje laurdag kveld, men det 

er freistande å gje mystikken ein sjanse 

etter ei slik oppleving.

Skodespelar Dahr syntest det var ei stor 

oppleving å få framføra stykket i dei spek-

takulære omgjevnadene på husmanns-

plassen til Torill Lunde Børsheim og Johan 

Børsheim.

– Scenerommet med himmelen over og 

opninga til fjorden rett bak er enormt. Ein 

kan bli litt svimmel, men det det fungerer 

utruleg bra, meiner Juni Dahr.
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