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" Beaivváš på turne i sørsamisk område " 

Beaivváš Sámi Našunálateáhter besøker i høst både nord-, lule – og sørsamisk 

område med den største samiske teaterklassikeren noensinne; «Ridn´oaivi ja nieguid 

oaidni” av Nils Aslak Valkeaää. I sørsamisk område vises forestillingen på Mo i Rana, 

Snåsa, Hamar og Oslo. 

Vi ønsker publikum velkommen til en helt spesiell og vakker forestilling med 

Áillohaš tekst, poesi, musikk og filosofi. 

Áillohaš ble invitert til å opptre i Japan flere ganger og ble der fasinert av den 

tradisjonelle Noh-teater formen.   Han skrev stykket “Ridn’oaivi ja nieguid oaidni” hvor 

han brukte formen til et typisk Noh-teaterstykke og kombinerte det med den samiske 

joiketradisjonen: en ensom vandrer kommer til et spesielt sted i naturen, møter en 

mystisk person som viser seg å være et overnaturlig vesen. Stykket ble først satt opp 

i konsertversjon i Sapporo, Japan i 1995 av Áillohaš selv og en gruppe joikere, og ble 

så iscenesatt første gang av Beaivváš i 2007.

Den 26. November 2001 sendte Nils Aslak Valkeapää et postkort fra Japan, til 

Beaivváš. I kortet ytret han en tanke om å sette opp et ordentlig noh-teater stykke av 

hans eneste teaterforestilling; “Den Rimhårede og Drømmeseeren” i samarbeid med 

Beaivváš. Samme dag postkortet ble stemplet, døde han. Nå, tolv år senere, kommer 

forestillingen til å bli vist for første gang i Japan, i november, på slutten av en lang og 

omfattende turne. Høstens turné startet i Helsinki 05.sept – går nordover gjennom 

hele Finland og fortsetter gjennom nord, lule- og sørsamisk område på norsk side før 

den avsluttes i Japan, der forestillingen ble unnfanget og skrevet.

GÏELEM NASTEDH - Enhet for sørsamiske språk og kultur i Snåsa kommune 

sponser billettene denne kvelden -  billettpriser :

Voksne kr. 100.-

Senior og student kr. 50.-

Barn GRATIS ! 


