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Avholdenhet kan sikre deg skuter
16. mai er det klart for den tradisjonsrike, rusfrie ungdomsfes-
ten på Lagre’ i Namsos. Mange ungdommer har sitt første 
møte med alkohol denne datoen, og i over 20 år har det blitt 
arrangert et rusfritt alternativ for ungdommen på Lagre’ denne 
dagen. Holder du deg rusfri under arrangementet kan du bli 
den heldige vinneren som stikker av med en stor premie. 

– Vi har gjort en tradisjon av å ha trekning på inngangsbillet-
tene til deltakerne, og i år er hovedpremien nok en gang en 
Peugeot Kisbee skuter til en verdi av 17.990 kroner, sier 
Johannes Rosenvinge, klubbleder på Ungdomshuset Lagre’.

Tor Martin Årseth
Journalist

932 25 385
tor.aarseth@namdalsavisa.no

Han vokste opp med de 
populære karakterene i 
Marvel-universet. Nå har 
han selv fått være med 
på å gi dem liv på det 
store lerretet.

TRONDHEIM: Onsdag er det 
verdenspremiere på storfilmen 
«Deadpool 2», som spås å bli en 
av årets publikumsvinnere på 
kino. Til oppfølgerfilmen har 
namsosingen Stian Dahlslett 
vært sentral i produksjonen.

Han har jobbet som konsept-
kunstner og utviklet de fleste 
kostymene og karakterene vi 
ser i filmen, deriblant Cable, 
Domino og selveste Deadpool. 
Arbeidet har han gjort fra 
hjemmekontoret i Berlin og 
Trondheim, og han har samar-
beidet tett med produksjonsde-
signer David Scheunemann og 
kostymedesignerne Kurt & 
Bart. Og det å jobbe med en 
film som «Deadpool 2», synes 
Dahlslett har vært en drøm.

– I forhold til sin forgjenger, 
har «Deadpool 2» mange flere 
karakterer med sin introduk-
sjon av X-Force. Det har vært 
en fryd å utvikle et spennende 
spekter av disse, både helter og 
skurker. Mange er kjenninger 
fra Marvel-tegneserier jeg leste 
som barn, og det har vært en 
drøm å utvikle disse til reelle 
karakterer for storfilm, sier 
Dahlslett.

Vokste opp med Marvel
På sin forrige film «Mute» hen-
tet Dahlslett inspirasjon fra 
omgivelsene i Berlin. Denne 
gangen har han gått mer direk-
te til kilden.

– Fundamentet til de fleste 
karakterene fant jeg i tegneseri-
ene. Jeg samlet mange referan-
ser for hvordan de har vært 
framstilt tidligere. Det å være 
tro til kilden er viktig, også for 
gjenkjenningsverdien. Samti-
dig må man være nyskapende. 
Selv om figurene fungerer visu-
elt i tegneseriemediet, må man 
ta mange grep for å la den virke 
overbevisende i en spillefilm, 
sier Dahlslett.

Skuespilleren Ryan Reynolds 
spiller tittelkarakteren i filmen, 
og har nærmest blitt et ikon et-
ter den første filmen. Nettopp 
hvilke skuespillere som har de 
ulike rollene har vært viktig i 
Dahlsletts utvikling av det visu-
elle uttrykket.

– Ja, for noen av karakterene 
fikk jeg på forhånd vite hvilken 
skuespiller som var tiltenkt rol-
len. Det er lettere for meg å ut-
vikle karakterens visuelle 
framtoning og understreke 

dens personlighet, når jeg kjen-
ner til skuespilleren.

– Hvordan er det å jobbe med 
en franchise som allerede har 
blitt populær og etablert?

– Jeg vokste opp med Marvel-
tegneserier og tegnet ofte egne 
ideer og figurer som barn. Det 
har derfor vært veldig spen-
nende å vende tilbake til dette 
universet som voksen, og ta del 
i den visuelle utforminga av et 
så stort prosjekt, sier Dahlslett.

Film som levebrød
«Deadpool 2» og de andre fil-
mene Dahlslett har jobbet med 
de siste årene har vært store 
produksjoner med stor visuell 
rikdom. Man skulle kanskje tro 
at det var vanskeligere enn å 
jobbe med mindre filmer, men 
det er det ikke.

– Når det kommer til det å 
skape godt design for film, så er 
utfordringene like store for 
meg, uavhengig sjanger. En mi-
nimalistisk film kan by på minst 

like store estetiske utfordringer 
som en påkostet film med man-
ge spesialeffekter, sier Dahlslett

Jobben med «Deadpool 2» 
holdt han på med i ni måneder, 
og han utviklet konsept til både 
reelle og animerte figurer. Og 
det var en krevende oppgave.

– Det er alltid utfordrende å 
jobbe til langt på natt i flere må-
neder i strekk. Man har ofte 
kort tid på å levere gode ideer. 
Men det har vært et fantastisk 
prosjekt å få være involvert i, 

Namsosingen Stian Dahlslett premiereklar med ny storfilm

Jobbet dag og natt for å ferdigstille «Deadpool 2»

GODE BUSSER: Namsosingen Stian Dahlslett er i ferd med å etablere seg som en av verdens fremste konseptkunstnere for film, og når 
han nå er klar med storfilmen «Deadpool 2», vender han tilbake til oppveksten. – Jeg vokste opp med Marvel-tegneserier og tegnet ofte 
egne ideer og figurer som barn. Det har derfor vært veldig spennende å vende tilbake til dette universet som voksen, sier Dahlslett.  
 FOTO: PRIVAT
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og det var spennende å få job-
be med de beste i bransjen 
igjen

Nå har han også kommet så 
langt i karrieren at han kan 
leve av jobben som konsept-
kunstner.

– Ja, jeg hadde nok ikke job-
bet så hardt og lenge om det 
ikke hadde vært et levebrød, 
smiler Dahlslett.

– Hvordan har det å være 
med på så mange store prosjek-
ter gjort med din utvikling som 
kunstner?

– Jeg har nok utviklet meg i 
takt med antall oppdrag jeg 
har utført. På bakgrunn av 
mitt uttrykk og min erfaring, 
mottar jeg som regel oppdrag 
jeg kan identifisere meg med. 
Oppdragsgiverne ønsker mitt 
uttrykk for sitt produkt. Noen 
ganger får jeg henvendelser 
fra ulike prosjekt samtidig, og 
må ta et valg. I en slik situa-
sjon velger jeg det oppdraget 
som appellerer mest til meg, 
både med tanke på story og 
sjanger.

Fredag skal han selv få se sitt 
nyeste prosjekt på den store 
skjermen for første gang, og 
det ser han fram til.

– Jeg må si jeg gleder meg 
veldig til å se resultatet, sier 
Dahlslett.
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Jobbet dag og natt for å ferdigstille «Deadpool 2»

SUPERSKURK: Josh Brolin spiller Cable, en tidsreisende skurk 
som Deadpool må kjempe mot i «Deadpool 2». Hans intimide-
rende oppsyn har Stian Dahlslett vært med på å utforme.  
 FOTO: TWENTIETH CENTURY FOX

HELTEN: Karakteren Deadpool har fått seg en visuell oppgrade-
ring i «Deadpool 2», og den ikoniske skikkelsen har denne gangen 
fått et touch av Namsos gjennom konseptkunstner Stian 
Dahlslett.  FOTO: TWENTIETH CENTURY FOX

24 skuespillere og dan-
sere fikk tirsdag anset-
telse i Skuda.

NAMSOS: Tirsdag ble det klart 
hvem som ble ansatt i Skuespil-
ler– og danseralliansen (Skuda) 
i 2018. Skuda øker antallet an-
satte fra 56 til 80 scenekunst-

nere. Ansettelsene er et resultat 
av ei budsjettøkning på fem 
millioner kroner. Hensikten 
med ansettelsene er å tilrette-
legge for at frilansdansere og 
skuespillere kan utvikle bære-
kraftige kunstnerkarrierer.

En av dem som ble ansatt er 
Janne Brit Rustad, som opprin-
nelig kommer fra Røyrvik. Hun 

er utdannet ved skuespillerut-
danninga ved Høgskolen i 
Nord-Trøndelag, og har spilt i 
oppsetninger som «Rebella 
Hex» og «Tungvekterne», og 
hatt regi på «Jungelboken».

TOR MARTIN ÅRSETH
tor.aarseth@namdalsavisa.no
932 25 385

Røyrvik-skuespiller fikk ansettelse

ANSATT: Skuespiller Janne Brit Rustad fra Røyrvik er en av 24 
scenekunstnere som når er ansatt i SKUDA.  FOTO: CARL-ERIK ERIKSSON

Namsos kulturskole 
styrker nå sitt fagtilbud 
for barn i førskolealder.

NAMSOS: – Vi har over lengre 
tid sett et behov for flere valg-
muligheter i kulturaktivitetene 
rettet mot barn i førskolealder. 
Dette har vi nå gjort noe med, 
ved å styrke våre fagtilbud til 
denne målgruppa, både i dans 
og musikk, sier Lars Øivind  
Meland, konstituert rektor på 
Namsos kulturskole.

Det som er nytt av året er  
musikkleik for barn fra 4–7 år, 
og barnedans for de fra 2–3 år 
kalt «Liten og Stor», hvor de 
minste kan være med på dans 
sammen med en foresatt.

Mange henvendelser
Grunnen til at det nå startes 
opp nye tilbud skyldes delvis  
at det har kommet mange  
henvendelser fra foreldre som 
gjerne vil at de aller minste skal 
kunne være med.

– Det siste skoleåret har vi 
hatt sju-åtte henvendelser om 
et dansetilbud for de aller min-
ste, så vi ser at det er et tilbud 
mange ønsker seg, sier Meland.

I tillegg til et utvidet tilbud på 
dans, vil det også startes ei ny 
musikkgruppe.

– På musikksida har vi ikke 
hatt et slikt tilbud for dem  
under fem år, i hvert fall ikke 
på lenge. Så nå starter vi på 
scratch, sier Meland.

Tidligere i år reiste de til Riga 
for å se på et liknende kurs, 

hvor det er fokus på at  
barna skal ha det artig med  
musikken.

– Dette er snakk om musikk-
opplæring via leik, med fokus 
på å ivareta musikk- og  
uttrykksglede. Det er med på å 
gi et godt grunnlag for å gå  
over på et instrument senere, 
forteller Meland.

”Vi har over 
lengre tid sett  
et behov.
LARS ØIVIND MELAND

Åpen dag
Det videreføres også flere til-
bud for barn i alderen 2–7 år. 
Der kan man bli med på mini-
kornett fra 1. klasse, mini-fiolin, 
fra 5 år til og med 2. klasse, 
barnedans fra 3 år til og med  
1. klasse og «boys only» dans fra 
3 år til og med 1. klasse.

Søknadsfristen for å melde 
seg på er 20. mai, og for dem 
som velger å gjøre det vil det 
være en mulighet for å ta seg en 
tur til kulturskolen 23. mai.

– Da har danserne åpen dag, 
sånn at du kan se hva som fore-
går på det du har meldt deg på. 
Det er både for gutter og jenter 
som er 2012–2016-modeller, 
sier Meland.
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Starter dansetilbud for de 
minste etter stor pågang

NYTT TILBUD: Til neste kulturskoleår blir det nye tilbud for de aller 
minste. Her er dansegruppa for femåringene sammen med lærer 
Sandra Ingebretsen, rektor Lars Øivind Meland og assistent Frida 
Svanheim Hollup.
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