
Når Astri Hansen Juvik leser egne tekster 
går hun rett til kjernen hvor følelsene og 
det innerste bor - helt inn der vi alle er like. 
Lytterne kan oppleve gleden ved 
gjenkjennelse, og det kan virke sterkt å 
innse at vi ikke er alene i verden.

Undervegs i forestillingen kan det dukke 
opp følelser som sorg, fortvilelse, avmakt, 
redsel – og ikke minst; glede og takk-
nemlighet!

Kanskje blir publikum oppmerksomme 
på noe som de ikke tenker så mye på til 
daglig: 
-  Får jeg utnyttet mitt potensial godt nok? 
Hvordan forholder jeg meg egentlig til 
døden? Hvem er mine nærmeste? 
Hva synes jeg om å bli eldre? Hva gjør 
meg skikkelig glad?

Publikum inviteres til å lytte åpent, både 
innover og utover. Musikken forsterker 
følelsesavtrykket som tekstene lager – og 
omvendt. 

Randi og Jorid kan alt om å spille og opp-
tre korrekt på en scene! I forestillingen 
”Livet. Minutt for minutt” kan du se dem 
i en annen rolle. Vi lover, du har aldri hørt 
dem spille som dette før!

Cellospilleren Randi herjer med den gamle 

slageren ”Gjendines bådnlåt”. Når hun 
spiller kommer hun i kontakt med sin egen 
sårbarhet og styrke – og følelsene drama-
tiseres musikalsk på en måte som får 
tilhørerne til å kjenne selveste livet bevre 
der inne.

På scenen har Randi med seg tvilling-
søsteren Jorid. Gjennom årtier har de 
lært seg å kommunisere ordløst, også på 
scenen. Det flyter så lett, og det gjør så 
godt å være nært to som har kjent hverandre 
helt siden de var i mors liv sammen.

Ved hjelp av fiolinen uttrykker storesøster 
Jorid (9 minutter +) seg klokkeklart og 
rent. Publikum kan lene seg tilbake, kjenne 
på ro og trygghet. Jorid er profesjonell til 
fingerspissene, høyreist og stolt og hun 
kan kunsten å være helt til stede i det 
ettertraktede nuet. 

Strykerne spiller lystige salmer, livlige 
folketoner, utvalgte poplåter og vakre 
viser; blant annet den kjente vuggevisen 
”So ro godt barn”.

Etter å ha vært med på forestillingen kan 
det oppstå en ny erkjennelse av hvem du 
er og hvordan du vil leve ditt liv. 
Kanskje kan muligheter komme til syne. 

Det kommer til å ordne seg. Det går bra.

LIVET. Minutt for minutt.
Forestillingen ”Livet. Minutt for minutt” byr på kraftfulle 
tekstopplesninger av Astri Hansen Juvik og musikalske 
thrillere ved Randi og Jorid Vorum. 

Jorid, Astri & Randi
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Forestillingen berørte meg dypt. Tekstene til Astri skaper både 
gjenkjennelse og refleksjon som gjør godt i en hektisk hverdag. 
Sammen med den vakre musikken fra Jorid og Randi gir tekstene en 
nesten magisk opplevelse som blir et høydepunkt i hverdagen. 
Takk for en fin opplevelse og kveld!

KRISTIN LANDSEM

“ 

Takk for en magisk aften i går kveld. Hjertet mitt var overstrømmende 
av godhet og så varmt av kjærlighet i hele natt. Du har en spesiell visjon 
og du åpner hjertet til mange på din vei. Takk for at du er den du er.

KARIN HEIA ØSTBORG, i tekstmelding til Astri.

“ 

Når Astri Hansen Juvik les og fortel, sit publikum saman og let tankane 
leve ut av seg sjølv og over alle i rommet. Vi smiler av motgangen vi 
sansar i kroppane kring oss, medan vi merkar pusten og auga endrar 
seg i formidlinga sitt samspel med tonane frå fiolinen/ celloen til 
søstrene Vorum. Sola står opp neste morgon og det går opp for oss at 
opplevinga med Juvik var ein god, kulturell terapi. 

TROND MARTIN SÆTERHAUG, 
kulturhussjef Kulturhuset Kuben i Grong

“ 


