
SUSTAIN 

Sustain er en vakker, lekende og urovekkende konsertforestilling om menneskehetens forhold til naturen. 

Forestillingen er uten ord, og er inspirert av Chris Jordans bilder av fuglekadavre med plast i magen. Bodil 

Lunde Rørtveits mangfoldige stemme står sentralt i forestillingen, sammen med den anerkjente 

perkusjonisten Terje Isungset og tre andre musikere som spiller på instrumenter av plastsøppel. 

Bak Sustain ligger et ønske om å sette fokus på klima og miljø og å vekke følelser som ligger bortenfor ord og 

klimadebatter. Forestillingen gir en sterk scenisk opplevelse som samtidig åpner opp for refleksjon og kritisk 

tenkning. Vi problematiserer menneskets overforbruk og utnyttelse av naturen, med de uforutsette 

virkningene av plastens inntog i forbrukssamfunnet og forsøplingen av verdenshavene. 

Vi inviterer publikum inn i et magisk rom, en scenografisk installasjon av gjenbruksplast. De sitter langs fire 

langbord, som også brukes som scene. Musikerne står plassert innimellom publikum, og vandrer også rundt i 

hele rommet og på bordene. Lyden er i surround, og publikum er omsluttet av lys, lyd og plast. 

Stemningen er til å begynne med vakker og harmonisk, før publikum tas med på en reise der både ubehag og 

følelser som avmakt, vrede, sorg og tilhørighet vekkes. Musikken og søppelet omslutter publikum på alle 

kanter, og de blir nærmest tvunget til å forholde seg til forestillingens tematikk med alle sine sanser. I tillegg 

engasjerer vi publikum med små oppgaver underveis, som å spille rytmer med leker som vi deler ut. 

Det er ingen tekst i forestillingen, kun lyder som ikke har noen konkret språklig betydning, som også gir 

publikum stort rom for egen tolkning. Dramaturgisk er forestillingen bygget opp som et musikalsk verk i syv 

satser, der hver sats danner grunnlaget for et visuelt tablå. Det totale musikalske uttrykket kan 

karakteriseres som inspirert av urkraft eller urmusikk. Det er rom for improvisasjon slik at hver forestilling 

blir unik. 



MEDVIRKENDE: 

Bodil Lunde Rørtveit - komposisjon, konseptutvikling, vokal 

Jørn Lavoll - komposisjon, konseptutvikling, tangenter, vokal 

Terje Isungset - perkusjon 

Annlaug Børsheim - strengeinstrumenter, vokal 

Magnus Brandseth - blåseinstrumenter, vokal 

Vibeke Flesland Havre - konseptutvikling, regi, dramaturgi 

Silje Sandodden Kise - konseptutvikling, scenografi, instrumentdesign, kostymedesign 

Thorolf Thuestad - lyddesign, instrumentdesign 

Silje Grimstad - lysdesign 

Hans Kristian Senneseth - instrumentdesign, instrumentbygging 

Even Kråkenes - scenografibygging 

Hjørdis Steinsvik - produksjon 

Sustain hadde premiere under Festspillene i Bergen 26.mai 2017 og har også blitt vist for skoleelever 

gjennom Den kulturelle skolesekken. Utdrag fra forestillingen har blitt fremført blant annet på åpningen av 

Festspillene i Bergen og under åpningen av Universitetsmuseet i Bergen sin utstilling #plasthvalen. 

Mer informasjon finnes på www.sustaintheconcert.com 


