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Kan vinne

BERLIN: Lørdag kan regissør Erik Poppes «Utøya 22. juli» vinne hovedkonkurransen under filmfestivalen i Berlin.
Filmfestivalen i Berlin holdes i år for 68.
gang. Det er totalt 24 filmer i årets hovedkonkurranse, av dem er 19 nominert
til de gjeveste prisene, Gullbjørnen og
Sølvbjørnen. Filmen er skrevet på bakgrunn av vitneskildringer og kjente fakta fra terrorangrepet på Utøya i 2011 der
69 mennesker ble drept og 66 personer
såret. 
NTB

kultur@ta.no

HELT TOPP: Kaisa Hafredal fra Valle lever av å ta med seg turister
ut i naturen. Nå har turene hennes ventelister.

NY TUR: I påsken går turen til

CAPE TOWN: Kaisa Hafredal tar med seg turglade kvinner til alle
verdens fjelltopper.

Kø for å gå
med Kaisa

BAMBLE/BÆRUM: Det
begynte med en blogg om
ernæring, etter at hun sa
opp jobben. Nå har Kaisa
Hafredal stor suksess med
selskapet Balanse i hverdagen, og tar med seg folk til
fjelltopper verden rundt.
Anne-Lill Aas

anne.lill.aas@ta.no

– Livet er for kort til å gjøre det man
bare synes er greit. Kaisa Hafredal sitter
på kafeen Kanel med blomstrete bluse
og drikker grønn te. Hun snakker om å
satse, og mener altfor mange velger
trygghet framfor lidenskap. Selv vil
hun helst ikke gå på opptråkkede stier,
men trives best i ulendt terreng.
– Jeg brenner for ernæring. Mennesker er det de spiser og gjør.
Helt siden 40-åringen vokste opp på
Valle har hun vært en aktiv jente. Den
gangen drev hun med håndball og turn.
Nå er det naturen som lokker til aktivitet.

Turleder for DNT
I tillegg til samarbeidet med Jomfrureiser og Expertreiser, er hun turleder
for Den norske turistforeningen (DNT).
– Jeg tar med meg medlemmer fra
Bærum turlag til en hytte i Vestmarka
med 12 sengeplasser. Der praktiserer vi
yoga og Mindfullness, og lager sunn
mat sammen. Samarbeidet med DNT
har blitt veldig spennende, sier Hafredal, som har bodd 14 år i Bærum. Ten-

Sør-Afrika.

Film: Regissør Erik Poppe og
skuespiller Andrea Berntzen.

åringsmoren nøyer seg ikke med å utforske den norske naturen. I 2014 arrangerte hun sin første vandringstur på
Kreta, i samarbeid med Jomfrureiser.
– Det var en testtur som gikk veldig
bra. Etter mange år i bank, begynte hun
å jobbe med økonomi i Norsk gjenvinning. Da hun tok masterutdanning som
coach, ble hun samtidig kvitt noen
sperrer. Hun sluttet i jobben for å studere ernæring og startet bloggen «Balanse i hverdagen». Så begynte snøballen å rulle.
– Bloggen ble en arena der jeg formidlet kunnskap om helse, samtidig
som jeg markedsførte det jeg drev med.

I påsken går turen til Sør-Afrika, og
senere i år syr hun sammen vandringsog sykkeltur til Cape Town, både for
menn og kvinner.
Hun planlegger også turer i Himalaya-fjellene i Nepal, og skal snart på
studietur til India.
– Når jeg skal gjøre research drar jeg
helst alene. Jeg liker å finne terreng der
det ikke har gått så mange før. Som turleder gjelder det å skille seg ut. Folk har
høye forventninger til tematurer.
Når hun ikke går turer på fremmede
fjell, bruker hun mye tid på forberedelser. Logistikk krever planlegging, men
det er ikke alt hun kan forutse.

– Lettere til sinns

Venteliste

Etter testturen til Kreta arrangerte hun
to turer i året dit. Det ble såpass populært at to turer ble til fire, med et nytt
reisemål til Mallorca. Så ble det to turer
til Amalfikysten i Italia. I sommer tar
hun med seg 10 spreke damer til Mont
Blanc – alt i samarbeid med Jomfrureiser, turoperatøren som arrangerer turer
for kvinner.
– Det blir en litt mer krevende tur,
med seks vandringsdager på rad, sier
Kaisa, som kan fortelle om god stemning og godt fellesskap blant damene.
– Folk blir veldig godt kjent, åpner
seg og blir lettere til sinns på disse turene. De legger fra seg problemene hjemme. Naturen er et sted der du henter
energi, får overskudd og går deg glad,
sier hun, og legger til:
- Under middagen på kvelden er folk
slitne og fornøyde. Turene får dem til å
føle mestring.

– Vær og vind kan jeg jo ikke styre. En
gang sto jeg og 12 andre damer med koffert og ventet på en ferje som aldri kom
på grunn av sterk vind. Da måtte jeg
legge en slagplan. Heldigvis er jeg god
på å finne løsninger og trives med utfordringer.
Da hun startet selskapet Balanse i
hverdagen, for fem år siden, gikk hun
noen år i motbakke. Så tok det av.
– I starten klarte jeg meg akkurat,
men nå begynner det å bli god økonomi
i dette. 2017 var et godt år og dette året
kommer til å bli det beste, sier den blide
og energiske kvinnen, som alltid har
fullbookede turer. Flere av turene har
ventelister, lenge før flyet tar av.
– Livet er best ute – og helst på en
fjelltopp. Med et skritt av gangen kommer en dit en vil.
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De små kaprer Spellemann
OSLO: Store plateselskaper
satser på enkeltlåter – og det
gir sterke utslag i nominasjonene til Spellemann, der det
tradisjonelt har handlet om album. Aftenposten har regnet
på nominasjonene, og kommet frem til at av samtlige 99
nominasjoner har de tre store
– som er Universal, Emi og
Warner – 16. Det utgjør en andel på 16 prosent. Dette til

GLAD GJENG: – Stemningen

på turene er god.

tross for at siste tall fra IFPI,
fra 2016, viste at disse tre storselskapene stod for 86,9 prosent av markedet. Men på
Spellemann dominerer altså
de uavhengige småselskapene
nominasjonene, siden prisutdelingen tradisjonelt har hatt
fokus på albumformatet.
Regnes kun de 16 rene sjangerkategoriene og holder unna
blant annet kategoriene for

beste album, låt og produsent,
har de tre store kun fire av totalt 64 nominasjoner – eller 6
prosent. Ser man hvem som
distribuerer musikken, blir tallene høyere, men ikke mye: 24
av 99 nominasjoner, eller 24
prosent, er da fra Sony, Universal eller Warner. I kategorien
Årets låt kappes ni låter om
seieren i år – og der dominerer
de store selskapene.

NOMINERT: Astrid Smeplass er blant storselskapsartistene som er
nominert i Spellemann.

planlegger: Hjemme i Norge planlegger Kaisa de neste turene.
DIGIDETOX: – Folk betaler mye for å være offline i ferien, sier
FOTO: Anders Helgerud
Magnus Helgerud. 

Nå skal du logge
av i ferien
PORSGRUNN: – Mange turister ønsker ikke tilgang
på mobilen og pc-en. Det
har blitt en trend, sier
Magnus Helgerud. Idéhistorikeren fra Porsgrunn
debuterer med boken «Si
imeg hvor du reiser og jeg
skal si deg hvem du er» på
Aschehoug forlag.
Anne Lill Aas

anne.lill.aas@ta.no

Sitter du med nesa i mobilskjermen denne vinterferien?
Da kan det hende du ikke følger helt med: Offlineferie er
den nye trenden.
– Mange reiser på hytta for å
slippe unna mas og kjas. Andre betaler mye for å bli fratatt
mobil, iPad og PC på retreatferier, forteller Helgerud, og legger til:
– Det sier noe om hvor mye
vi er pålogget i hverdagen. Ferie er jo å gjøre noe helt annet
enn vi gjør til daglig.

Favorittreisemålet

MONT BLANC: I sommer tar Kaisa med seg 10 spreke damer til Mont Blanc.

«Si meg hvor du reiser og jeg
skal si deg hvem du er» er løst
basert på idéhistorikerens
masteroppgave.
– Det er ingen akademisk
bok, understreker han. Hvorfor står folk timevis i kø for å
bli fotografert på Trolltunga
og hvorfor er noen livredde
for å tråkke i turistfeller i
Roma? Det er spørsmål han tar
opp i boken. Han har Roma
som et av sine favorittreisemål.
– Det er en helt spesiell by.
Jeg kjenner byen godt og er
veldig glad i Roma, men det

er Liguria som er min «hjemregion» i Italia, sier porsgrunnsmannen. Han føler
seg ikke som en turist i Italia,
men vet at det kan virke snobbete.
– Jeg har bodd der i flere år i
forbindelse med studier og
jobb, så det faller meg naturlig
å dra dit.
Interessen for reising fikk
han da han jobbet i reiseselskapet Killroy. Forfatteren er
opptatt av kortreiste reiser, og
tar gjerne tog i Europa, i stedet
for å fly til den andre siden av
jordkloden.
– Du trenger ikke alltid å reise så langt for å oppleve noe
som er annerledes. '
I Telemark kan du for eksempel reise fra kyst til fjell,
og oppleve et helt annet landskap på kort tid. Dessuten er
det ganske mange bra lokale
produkter du kan oppleve der,
som verdens beste eplemost
på Gvarv.
Helgerud nevner Mallorca
som et eksempel på et reisemål som har fått sin renessanse.
– Mallorca var lenge utskjelt, men nå er det blitt populært igjen. Det går i syklus. I
boken trekker forfatteren en
linje fra 1800-tallets reisesnobber og fram til dagens
selfie-turister. Offlineferie faller ikke i smak hos alle.
For mange er det å legge ut
bilder på sosiale medier en
viktig del av ferien. Offlineferie er ikke for alle.
– Det er som et filosofisk dilemma: «Dersom et tre faller i
skogen og det ikke er noen der
– lager det da lyd?».

