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Internasjonalt gjennombrudd
Scenemagiker Kristine
Hjulstad står på plakaten til
Storbritannias største festival
for magi og illusjonskunst
TORFINN SKÅTTET
redaksjonen@laagendalsposten.no

Festivalen finner sted på Stirling
Castle like utenfor Skottlands hovedstad Edinburgh lørdag og søndag. Av
19 artister fra hele verden, er kun en
magiker fra Skandinavia representert
på programmet, og det er kongsbergjenta Kristine Hjulstad.

Størst hittil
Opptredenen i den historiske byen
Stirling, er det største oppdraget for
magikeren som ble kåret til «Årets
tryllekunstner» i Norge 2003. Grunnen til at hun har fått dette prestisjeoppdraget, skyldes oppmerksomheten
hun fikk under VM i magi i Stockholm
i fjor. Hennes magiske teater har fått
strålende kritikker, og nå håper hun at
en internasjonale karriere er innen
rekkevidde.
– Det er veldig stort for meg å bli invitert til dette store kultur- og magishowet. Jeg er eneste kvinne på programmet, og det er jeg jo litt stolt
over. I den magiske verden blir jo som
regel kvinnen saget i to, eller tryllet
bort, sier en lattermild Kristine Hjulstad, som har store ambisjoner med
sin kunst.
Kongsbergjenta har også blitt invitert til Norges generalkonsulat i Edinburgh, som ønsker å gjøre litt stas på
henne i anledning festivalen.

Mye øving
Kristine Hjulstads magiske nummer
er svært krevende. Utenom fingerferdighetene og magien, har hun også
har lagt inn momenter med teater,
dans og litterære tekster.
– Jeg skal opptre fire ganger, og
hvert opptreden skal vare i 20 minutter. Det er litt lengre tid på scenen enn
jeg er vant til, og derfor har jeg måttet øve inn en ny del. Fra før har jeg et
nummer som baserer seg på legendene om Zorro. Nå har jeg også øvet
inn et nummer som baserer seg på
Puccinis opera «Bohemen». Dette har
krevd veldig mye trening, men jeg er
jo så heldig å ha et trofast publikum
på Kongsberg som jeg kan øve meg
på.

Kofferten må fram
Nå er alle forberedelsene ferdige, og
magiker Hjulstad er klar for sin hittil
største utfordring. Hun skal opptre i
slottets ballsal, som anledningen heter
«Gallery of Wonder».
– Jeg både gleder og gruer meg, men
det skal nok gå bra. Jeg er godt forberedt, og jeg håper publikum vil like
meg. Eneste som kan gå riktig galt nå,

KLAR: Magiker Kristine Hjulstad gleder seg til å presentere sin magiske tolkning av legende om Zorro i Stirling, Skottland i
helgen.

er hvis det skjer noe med kofferten
underveis til Skottland. Hvis den
skulle bli borte, da er det krise.
For å forsikre seg mot dette, har

Månedens bok
i november
Oda Cornelia Knudsens debutbok «Avtalen» kommer som hovedbok i Bokklubben
Ungdom allerede i november, ikke på nyåret som vi tidligere har meldt.
Bokklubben Ungdom er en del av den
norske Bokklubben.
Forfatteren Oda Cornelia Knudsen skal
være med på Bok i Sentrum i Oslo og
snakke og lese for ca. 400 ungdommer. Hun
skal også til Bokuka på Nansenskolen på
Lillehammer. I tillegg har hun deltatt på
høstmøter for bokhandlere og bibliotekarer på Lillehammer og i Ålesund.
Senere i høst får vi møte henne på Kongsberg Krim.

POPULÆR DEBUTANT: Oda Cornelia
Knudsen.
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Kristine Hjulstad valgt den sikreste
reiseruten til Edinburgh. Det betyr
omvei om Kastrup og København.
– Det gjelder å være på den sikre si-

den, avslutter Kristine Hjulstad, som
krysser alle sine magiske fingre, og
regner med at alt skal gå etter planen
i Skottland.

Står du på s.88?
Kongsberg kunstforenings nye
innfall kan gi utfall i besøkstallene til Aage Gudnitz Skarruds
utstilling. Står du på side 88 i en
herværende lokal telefonkatalog,
er du nemlig spesielt invitert til
på Låven.
Det er Kongsberg kunstforening som gjør det morsomme
framstøtet i samarbeid med «Ditt
Distrikt».
Målet er at en tilfeldig valgt
gruppe mennesker i kongsbergdistriktet skal kunne gjøre seg

bedre kjent med kunstforeningens utstillingsaktivitet på Låven.
Lørdag og søndag inviterer de
derfor alle som står oppført på
side 88 i katalogen til utstillingen
«Innfall Utfall 2».
Det er ca. 250 personer som
finner navnet sitt på denne siden
i katalogen, og de som kommer
kan vinne en premie.

