Pressemelding fra styret i Stiftelsen Den siste viking
Styret i stiftelsen Den siste viking vil med dette informere om at årets oppsetning av Den siste
viking, med planlagt premiere 19. august 2021 avlyses, og utsettes til august 2022.
Usikkerheten og uforutsigbarheten som pandemien fører meg seg gjør at styret ser seg nødt til
å vente til august 2022 med å sette opp forestillingen.
Som arrangør er det per i dag svært vanskelig å forutse hvor mange publikummere vi vil
kunne invitere inn i amfiet på premieredatoen 19. august. Det er også usikkert hvilke
smitteverntiltak som vil gjelde under prøveperioden og forestillingsperioden, og i tillegg er
det vanskelig å forutsi hvor langt man har kommet i arbeidet med å vaksinere befolkningen
frem mot premieredato. I sum har styret kommet til at man på tross av stor usikkerhet rundt
billettsalg i 2021, samt forventet innhold i aktuelle kompensasjons- og stimuleringsordninger,
har minst å tape på å vente til 2022 med å gjennomføre oppsetningen.
Regjeringen har signalisert at de vil komme med en egen plan for gjenåpning av kulturlivet i
starten av mai. Men for oss som arrangør er usikkerhetsmomentene så store, og tiden fra mai
til 19. august så knapp at vi har måttet beslutte å utsette oppsetningen et år allerede nå.
Det er svært viktig for oss å hensynta våre 200 frivillige krumtapper, samt et stort kunstnerisk
og administrativt apparat, og vi har derfor kommet til at vi kan ikke vente lenger på å ta denne
beslutningen.
Styret og daglig leder i stiftelsen beklager at vi ikke kan invitere publikum til en ny og
videreutviklet teateroppsetning basert på Johan Bojer sin kjente roman. Spesielt beklagelig er
det da det i år er 100 år siden romanen Den siste viking kom ut første gang på Gyldendal
Forlag. Men publikum, i et antall som er tilpasset gjeldene smittevernregler, er hjertelig
velkommen til en feiring av 100 årsjubileet for utgivelsen av romanen. Stiftelsen planlegger
nå et alternativt arrangement, i mindre målestokk, som vil markere denne hendelsen.
Dette arrangementet vil gjennomført i samarbeid med Museet Kystens Arv 20.-22. august og
vi inviterer publikum til et Bojerseminar, improteater for barn, premiere på en ny
teaterforestilling (monolog) med tittelen «Legenden om Jakob», konserter og andre
arrangement på museumsområdet.
I tillegg vil en egen jubileumsutgave av romanen være klar til sommeren.
Vi ønsker vårt publikum velkommen til Prestelva for en alternativ gjennomføring i 2021 og
en fullskala oppsetning i 2022.
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