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Kunst

1 I går åpnet en utstilling med nye gra-
fiske arbeider av Kjell Nupen på Galleri 
Norske Grafikere, og mange av dem er 

ikke vist offentlig før. Ifølge arrangøren er det 
20 år siden en så omfattende utstilling med 
den internasjonalt anerkjente kunstneren er 
vist i Oslo. Utstillingen står kun ut februar, så 
det er liten grunn til å vente.
Galleri Norske Grafikere, lørdag og søndag kl. 
12–16.

Musikk 

2 For snart ett år siden kom duoen Eva 
& The Heartmaker med sitt tredjeal-
bum Dominoes. Singlene derfra, «Sig-

nals» og Mr. Tokyo», er blant det aller ypperste 
av norsk pop de siste årene. I kveld spiller de 
opp på Rockefeller i Oslo, og alle som kan, får 
følge oppfordringen fra arrangøren: «Husk 
dansesko».
Rockefeller i kveld, kl. 21.

Film 

3 Steven Spielberg er, som de fleste vet, 
ingen hvem som helst i filmens ver-
den, og nå er han klar med ny film. 

Denne er kalt War horse, laget i samarbeid med 

Disney. Filmen handler om unge Albert og 
hans hest Joey, som under første verdenskrig 
blir solgt til kavaleriet og sendt til skyttergra-
vene i Frankrike. Albert er for ung til å verve 
seg, men drar likevel etter for å redde hesten. 
Forvent både intenst og tårevått dyredrama.
Landets kinoer, fra i dag.

Musikk 

4 Det er over 30 år siden mini-LP-en 
Kjøtt kom ut. I ettertid er punkrock-
platen kanonisert som en av histori-

ens viktigste, norske utgivelser, og ble kåret 
til den fjerde beste av Morgenbladet i høst. 
Lørdag feires dette med konsert på The Cross-
road Club i Oslo. Oslo Ess er «husband», mens 
vokalister som blant annet Hank von Helvete 
synger seg gjennom låter fra Kjøtt-historien.
The Crossroad Club, lørdag 21.00 

Teater 

5 «Humorcollage i en musikalsk kollasj» 
er oppsummeringen om stykket Jåtåk-
dag fra Torshovteatret, som her er i 

gang med Komilab nummer 6. Denne gangen 
er det Jan Gunnar Røise og Thorbjørn Harr 
som står bak Jåtåkdag, en collage av store og 

små oppdiktede historier, som nylig fikk svært 
rosende omtale i Aftenposten.
Torshovteatret, fredag kl. 19.30, lørdag kl. 18.

Foredrag 

6 Det ble mye medieoppstyr rundt pa-
pirløse Maria Amelie da hun ble på-
grepet av norsk politi og sendt ut av 

landet i fjor vinter. Hun er forlengst trygt 
tilbake her i landet som journalist, men det 
er mange andre som deler hennes skjebne. 
Lørdag kommer Amelie til Biblioteklunsj på 
Deichmanske hovedbibliotek, for å fortelle 
sin historie i kampen mot den norske asyl-
politikken.
Deichmanske bibliotek, lørdag kl. 14.

Bollekrigen

7 Snøen ligger flott, blåswixen passer 
under skiene, og alle bør ut på tur. Men 
hvor er de beste bollene, egentlig? Inne 

på Kikut, eller Skjennungen eller på Sollihøg-
da? De lærde krangler, selvfølgelig, men ifølge 
Skiforeningens assisterende generalsekretær, 
Steinar Eidaker, er svaret Vangen i Østmarka. 
Dit er det ca. to mil fra Skullerud.
Diverse stuer, marka rundt, hele helgen

Kunstner Kjell Nupen er favoritt blant 
mange, blant annet dronning Sonja. En ny 
utstilling med grafiske arbeider er nå åpnet 
i Oslo.  Foto: gorm Kallestad

Denne helgen bakes det tusenvis av boller på skistuene rundt om i marka. Men hvor er de best? Sjekk ut selv. Foto: berit roald/scanpix
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Nikk, 
nikk!
 
Jeg har ikke fått fot for 
Brille, Harald Eias og Bård 
Tufte Johansens nye kunn-
skapsprogram eller hva 
det nå er. Det er for mange 
kjendiser, for mye støy, 
for mye selvdyrking og 
selvfremhevelse. Jeg tror 
(vet) at folk heller vil lære 
noe. Gjerne på morsomme 
måter, men med substans 
og kvalitet. Brille er en skuf-
felse etter forventningene 
Hjernevask skapte. 

Se heller på programme-
ne på NRK2 under vignetten 
Kunnskapskanalen. 

Det er enkelt og billig TV, 
uten all den hyperkompli-
serte teknikk som det tun-
ge TV-mediet ofte smykker 
seg med. Kunnskapskana-
len er av og til filmede fore-
lesninger, befriende fri for 
profesjonelle oppvarmere 
som skal minne folk på å 
smile og å klappe energisk 
hver gang kamera rettes 
mot dem.

Det mest avanserte 
kroppsspråk som ses på 
Kunnskapskanalen, er en iv-
rig nikkende dame og en 
mann som ikke greier å 
skjule en gjesp. Herlig. Fra 
før har vi slow-TV. Vær så 
god, her er anti-TV!

Kunnskapskanalen er Nor-
ges største forelesningssal. 
Fra noen tusener til noen ti-
tusener seere følger enkelt-
programmer. I fjor var det 
860 000 seere, 3,4 millioner 
var innom.

NRK2 sender to program-
mer i Kunnskapskanalen i 
helgen: Lørdag kl. 16 er det 
«Forsker Grand Prix 2011», 
som ble arrangert i en rekke 
byer. Ni doktorgradsstuden-
ter fra Universitet i Tromsø 
er på scenen i lørdagens 
program. Hver av dem får 
fire minutter. Deltagerne 
som får flest stemmer, går 
videre. Det avgjørende er 
hvem som best klarer å for-
midle sin forskning slik at 
seerne får ny innsikt

Søndag kl. 16 vises en ny 
forelesning i Universitetet i 
Oslos serie «Etter 22. juli». På 
plakaten står Thomas Hyl-
land Eriksen og Åse Røthing 
om renhetsideologier. Til-
sammen blir det ni foreles-
ninger – og publikum stiller 
spørsmål underveis.

Kunnskapskanalen drives 
av universiteter, høyskoler 
og andre forskningsinsti-
tusjoner. 

Eva Weel Skram og hennes The Heart-
maker fikk ingen Spellemannpris under 
utdelingen i januar, i kveld blir det likevel 
popfest på Rockefeller i Oslo.  
Foto: trygve indrelid

Maria Amelie er trygt tilbake i Norge og 
jobber, lørdag forteller hun om sin kamp 
som papirløs i det norske samfunnet, på 
Deichmanske hovedbibliotek.  
Foto: dan p. neegaard


