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Juni Dahr,

fløytist Chris Poole,

innleiar Elisabeth Aasen

og arrangørane

på Kvemmadokkje

gjorde så til dei grader

jobben sin i Ulvik

laurdag kveld. Når då 

også naturen spelar 

med på nær magisk vis, 

blir det full klaff.

Full klaff på Kvemmadokkje
Forventningane var i utgangspunktet høge 

då Juni Dahr framførte sitt stykke «Jeanne 

d’Arc» på Kvemmadokkje sin utescene.

Kvemmadokkje har for vane å presentera 

kvalitet, men på ei utescene på Vestlandet 

er vêret alltid ein X-faktor.

Laurdag vart det X-faktor 100 av 100.

KYRKJELEG VERDSBILETE. Historikar Elisa-

beth Kjørsvik Aasen innleia før teateropp-

setninga. Ho lukkast med målet sitt om å 

setja publikum i ein middelalder-modus. 

Aasen presenterte eit knippe innflytel-

sesrike kvinner som verka i middelalde-

ren. Derimellom Hildegard von Bingen og 

Katarina av Siena, som begge i si samtid 

vart tilskrivne å stå i kontakt med høgare 

makter. Dette i eit samfunn der kyrkja 

hadde ein dominerande posisjon. Eit langt 

meir mystisk verdsbilete rådde enn det 

som rår i Europa i dag.

– Ingen stilte spørsmål ved kyrkja sitt verds-

bilete i middelalderens Europa, sa Aasen.

BONDEJENTA JEANNE. Felles for kvinnene 

Aasen introduserte utanom Jeanne d’Arc 

var at dei oppfylte eit krav som var obli-

gatorisk for å få ein posisjon i kloster og 

for å bli anerkjende av geistlege. Dei var 

adelege. Jeanne d’Arc vart på si side fødd 

inn i ein bondefamilie. 

– Kva har denne sosiale bakgrunnen å 

seia for måten ho blir behandla på? Det 

spørsmålet vil eg de skal ta med dykk inn 

i oppsetninga, sa Aasen.

HIMMELEN SPELAR MED. Når Juni Dahr 

kjem på scena, blir dei om lag 250 tilsko-

darane trekte inn i stykket frå fyrste stund. 

Dahr sjonglerer brilliant mellom å fortelja 

frå Jeanne d’Arc sitt liv, og å snakka som 

Jeanne. Jeanne vart fødd under hundre-

årskrigen mellom England og Frankrike. 

Ho høyrde røyster som fortalte henne at 

ho skulle hjelpa Charles VII til å bli kruna 

til konge av Frankrike. Ho leia Frankrike i 

krigen mot engelske invasjonsstyrker fram 

til ho vart avretta i 1431.

Dahr nærast kallar på Jeanne heilt i byr-

jinga av teaterstykket. Og Jeanne svarar?

Ei kjensle av mystikk oppstår iallfall når 

ein regnboge vert tydeleg i horisonten i 

den augneblinken Juni Dahr/Jeanne d’Arc 

vender seg mot himmelen.

Regnbogen er eit fenomen som for lengst 

er vitskapleg forklart, men det er ikkje 

noko du ser kvar veke. Naturen spelte 

med i Kvemmadokkje. Kulissane skapte 

ein mystikk.

NATURLEG KLANG. Lydmessig klaffa det 

også usedvanleg bra. Når Juni/Jeanne er 

ute og gjeter husdyr tidleg i stykket, ber 

ho oss vera stille og lytta til naturen. Kva 

I DET FRI: Juni Dahr innfridde forventningane, og Kvemmadokkje var ei fantastisk kulisse for stykket «Jeanne d’Arc – Visjon gjennom eld». Ikkje minst då r


