
herStay Sketches for Spring er et verk i stadig utvikling

"It gives an immediate beautiful experience, which also stimulates the mind. The 
performance is intuitively gorgeous."
- Art historian Torun Liven, on Sketches for Spring, to Norgesnytt, September 2012

Sketches for Spring er i utgangspunktet utviklet for ulike botaniske kontekster, og henter 
estetisk inspirasjon Munchs nær 400 skisser av Ibsens verk, skuespill, rom, stemninger, 
karakterer. Verket går inn i diskusjon med omgivelsene, nå er det hagen i Saxegaarden 
som står for tur, orginalverket vises på bestilling fra festivalen Oslo Tidlig Musikk Dager/ 
Oslo Medieval Music Days. herStay Sketches for Spring går her i dialog med festivalens 
Hildegaard von Bingen repertoir, det klosterpregede som er en klar link til den første 
settingen for verket Sketches for Springs tilblivelse i Botanisk Have i Oslo, som opprinnelig 
var et kloster, under Nonneseter, tidligere kalt Todvin Hovedgaard; norrønt for fruktbar 
mark, fra 1600-t en adelsgård, som i 1812 ble gitt Kong Frederik, som så gav den til UiO.

I herStay forsøk på å gjengi andre mesteres verk, vil noe nytt kunne oppstå.

Om det er det nye, prosessen, eksperimentet, eller verkets reise i seg selv som er 
spennende, vil tiden vise.

Forestillingen er prosessorientert, umiddelbar, site-spesific. Det handler også om å gi slipp 
ved å la noe nytt gro og vokse frem, i dialog og forhandling med det historisk traderte.

Ved siden av den 1 time lange forestillingen som parallelt vil utvikles, hittil er stykket vist i 
17 x 13 - 24 minutter lange sekvenser, som skisser i ulike sammenhenger, vil og er samtaler 
og dialog med medvirkende og publikum, samt q&a´s undertiden båndfestet og kan 
gjengis ved anledning, som dokumentasjon på verkets utvikling ved siden av video og foto 
av performance-skissene som utgjør forestillingen. Q&A oppstår alltid etter denne 
performance, helt naturlig, og som en del av formidlingen og publikumsutviklingen.

I herStay Sketches for spring anvendes ordet Sketches/ skisse av ordens hensyn om 
bevegelsen og regien utført som forestilling, og ikke tegninger alene.

De medvirkende i herStay Sketches for Spring er ofte det samme ensemblet fra 
visningssted til visningssted, eller med gjesteutøvere som Corinne Lyche, Tony Tran, Tanja 
Andreeva, Astrid Groseth, etc. Ofte nye, unge dansere, i tillegg til Monica Emilie Herstad, 
koreograf og initiativtager til herStay og prosjektene, som her.

Musikalsk bidrar norske Hicham Bouddén på komposisjonssiden med orginalmateriale 
innen electronica, mens Camilla Barratt-Due har gjestet forestillingen med sin accordeon i 
løpet av verkets visninger. Nå er det Cathrine Bothner-By (sang) og Elizabeth Gaver (fidle) 
som står for tur, med improvisert materiale og utdrag fra Hildegaard von Bingens verk.

herStay Sketches for Spring har i 2012 vært vist som utendørs skisse i mange
ulike sammenhenger, blant annet i Arktisk Botanisk Have i Tromsø, etter 11 forestillinger i 
Botanisk Have Oslo i 2012, Sketches for Spring er også invitert til Beijing Paper Tiger 
Festival, og Body Word Festival i St. Petersburg, samt til forlengelsen av Arne Næss 100- 
årsjubilée, og til og Oslo Rådhus, samt Galleri BOA, som fotokunst, innstallasjon og 
performance i april 2013, og nå til Oslo Medieval Music Days, i haven der, i dialog med 
fremføring av improvisert Hildegaard von Bingens klosterhave-erkjennelser.



Sketches for Spring er i 2013 invitert til festivalen Oslo Middelaldermusikk Dager 2013, i 
haven på Saxegaarden, på historisk grunn, og tidligere til Oslo Open 2013, UNESCO 
international dance day 2013, 27, 28, 29 april, til forestillingsserien hører det også til en 
samtaleserie med ulike paneldeltakere i 2012 - 2014, m.v. Forestillingsdokumentasjonen 
utgis som bok, og film.

Se link: http://www.middelaldermusikk.no/index.php?
mod=one&id=28419&PHPSESSID=1e66050e05c17acda39135b5bb9b81dd

og: http://osloopen.no/kunstnere/145

Forestillingen er et eksperiment, som tar form underveis, samtidig som regien er streng.

Forestillingen Sketches for Spring ble i første skisse vist under Stillhetsfestivalen på 
Konglungen i Asker 25.juni 2011. Siden da har prosjektet tatt nye vendinger. Fra 
utfordringen med å skulle forholde seg til det kommersielle preget som utidig kan oppstå i 
bearbeidelsen av å forsøksvis diskutere og ytterligere innovere tidligere mesteres verk, har 
nettopp Munchs Skrik, Ibsens En Folkefiende og Stravinskijs Vårofferet (1913) vist seg å 
være solide, relevante, anvendbare verktøy, å lene seg mot som referanser, i prosessen å 
skulle frembringe noe nytt og healende i praksisen, som jo også kunst kan og bør gjøre. 
Både for de som skaper den, og publikum. Det kontekstuelle, rent praktisk, den botaniske 
settingen som ulike haver utgjør, bidrar både estetsik og rent historisk til å plassere verket 
i en egnet sammenheng. Slik speiler verket flere dimensjoner parallelt, tematisk, historisk 
og kulturelt.

Et spennende aspekt ved verket Sketches for Spring er også dets mulighet til å nå og 
utvikle et stadig nytt publikum, og gir slik en plattform for dialog innen ulik 
kulturforståelse i inn- og utland. Samtalene rundt verket er mange og engasjerte.
Som her, i et essay av leah Garland, PhD, NYU, «herStay in conversation with nature»
http://kunstbevegelsen.files.wordpress.com/2012/08/herstay-in-conversation-with-
nature-240820125.pdf

herStay er i august 2011 prisbelønt med Silver Prize i Øst Asia, Syd Korea, for sin 
forestillingspraksis, med forrige forestilling, Movers and shakers - Tangible channeling the 
existence of nature, som fremdeles turnerer.

herStay verk Sketches for Spring, er demokratisk i sin visningsform, et åpent verk for et 
bredt lag av befolkningen, som kommer mange til gode, gjennom åpne arrangement.

Verket oppstår i offentlige og åpne haver og parker, eller galleri og museale 
sammenhenger, på biennaler og festivaler, annonsert etter avtale med arrangør.

Det hender verket oppstår uannonsert for et publikum - etter avtale med arrangør. 

Dermed åpner det seg en ny verden foran mennesker som ikke ante at de skulle få se 
eksklusiv, levende, iscenesatt kunst den dagen. Ofte, siden verket plasseres midt i allfarvei,  
vil en miks av planlagt publikum og tilfeldig forbipasserende som blir stående å se på, eller 
noen få som haster stressende forbi i hurtig gange på vei fra A til B, bli en del av verkets 
dynamikk. Det oppstår tilstander av eminens i denne orkestreringen av verkets mange 
"aktører", på denne måten. Det oppleves som givende, for alle involverte, for arrangører, 
sponsorer og samarbeidspartnere, ved siden av publikum, utøvere, og tilfeldige, i skjønn 
forening.
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Noen ganger blir verket vist om igjen umiddelbart for eksempel for eldre, personer på 
krykker eller syke som småløper andpustent rundt uten å "finne" verkets plassering 
tidsnok, brått står man der og opplever en enorm takknemlighet, ved at kunstneren møter 
sitt villfarne publikum på vei hjem, og gir en ny visning, improvisert, der og da. 
Reaksjonen er umiddelbar glede, og en gjensidig følelse av å bli satt pris på, av stor verdi. 

Slik lukker ikke verket seg i et stengt kretsløp, men lar kunsten og kunstneren utvikle seg i 
stadig nye møter med et nytt, bedårende, åpent, og entusiastisk publikum. Med 
overraskelser innimellom, av mistenksomt spørrende, kritiske bivånere, som likefullt blir 
stående og klappe begeistret ved kunstens opphør, med en mengde spørsmål i etterkant, 
noe som ledet til regisserte q&a sessions, da den umiddelbare dialogen i etterkant av hver 
performance, behøvde en mer stilsikker form, rent pedagogisk, med suksess.

Verket virker velkomment, og det oppleves som om publikum behøver det. De takker alltid 
veldig, og skryter spontant, av musikken, av bevegelsen, av valg av setting, av storslåtthet, 
av ideen, og det rent atmosfæriske ved verket. Verket virker som en form for helen som 
virker sterkt behøvd, verket oppsto nettopp av nødvendighet, som en form for respons, på 
omgivelsene og samfunnet, vi lever i. 

Publikum, sponsorer og eksterne samarbeidspartnere er velkommen til å bivåne også 
fremover, de mange ulike variantene av fremførelsene, med ulike deltagere, i ulike 
sammenhenger.

Sketches for Spring er et følelsesladet verk om vår tid, som rommer mye. Sketches for 
Spring er et verk som på skissens premiss undersøker arven etter Munch og Ibsen - sett i 
relieff av vår egen tid, iscenesatt i en ramme av botaniske, ofte opprinnelig kloster-have 
kontekster, eller sites av annen relevant betydning, for verkets fremgang og utvikling i det 
frie. Det sies at datidens kloster var samfunnets universitet.

Samtidig handler verket om det primitive ved Vårofferets tema, at unge ikke må ofres for 
at andre skal overleve. Det er stykkets negativ, og melankolske, triste undertone, som 
diskuteres konstant i verket. Det flerkulturelle aspektet ved vår samtid belyses stadig, og 
fremheves som en rik flora. Musikalsk, utøvermessig, og tematisk fremheves dette i verkets 
utfoldelse, i de ulike sammenhenger.

2013 er et jubileumsår for Camilla Collett, og  for kvinners rett til ved valg å prege sin egen 
tilværelse gjennom Stemmerettsjubileet, et perspektiv som verket også kan sees gjennom.

I en klosterhage-sammenheng som verket Sketches for Spring ofte inviteres og relateres til,  
skal det vanskelig gjøres å filosofisk ikke berøre Hildegard von Bingens virke, et materiale 
som her behandles mer spesifikt.

Verket Sketches for Spring som sådan, plasseres i 2013 i en tid av sterke strømninger, hvor 
natur og kultur møtes, og kan settes opp mot hverandre som permanente mot-størrelser. 
Som i Gamlebyen mer eller mindre bygget på leire, med stadige nybygg som presser mot 
verneverdige områder, hvor vannstanden stiger, men hvor kunsten like fullt samles?

Sketches for spring representerer et avtrykk av vår tid, som et spor som nær kan forsvinne 
i regnet, for deretter å gjenoppstå på nytt, og på nytt, i stadig nye sammenhenger og i 
fornyet bevegelse. Spennvidden fra visningsstedene Arktisk Alpin Botanisk Have i Tromsø 
til Saxegaarden via Hardangervidden er geografisk overskuelig, overalt handler det 
samtidig om å holde truede arter i live, kulturelt, kunstnerisk, og mangfoldsmessig. 



PROGRAMTEKST august 4 2013: 
«herStay Sunday August 4th 2013, Sketches for Spring performance, is presented by the 
festival Oslo Tidlig Musikk Dager/ Oslo Medieval Music Days, in the garden/ site of 
Saxegaarden, at noon, 12.00 hrs, Sunday August 4th.

Monica Emilie Herstad´s oevre Sketches for Spring, in dialogue with improvisation over 
Hildegaard von Bingen´s content, played by Elizabeth Gaver and Cathrine Botner-By. 
Come, come.

herStay performers August 4th are: Corinne Lyche, Tony Tran, Tanja Andreeva, Astrid 
Groseth, et al. Original sound composition: Hicham Bouddén

Further program Sunday 4th is including Patrizia Bovi (Babel/ East-man) and her 
ensemble Micrologus, etc.»

Recent review presenting herStay performance Sketches for Spring:
"Art Historian Torunn Liven felt that the performance appeared as much as a kind of ritual in a performance tradition, as 
a pure dance performance. Liven think that the performance would not shout in any way, but respect its surroundings.
- It gave an immediate beautiful experience, which also stimulated the mind. I think the performance is intuitive 
gorgeous, says Liven.
- The dancer who moves among the trees, is both a powerful and feminine image, which provides us with many 
associations to significant impressions from other art forms, such as painting, she says.
The art historian believes that it was a good idea for the Botanical Gardens to present this project.
- The garden provides a beautiful and exciting space with many interpretative possibilities. The movement seems 
mentally and physically precisely placed in the landscape. It's great to experience the garden in this way." 
- Norway News September 9th, 2012

Norway News, September 09.09.2012:
"Leah Garland holds a PhD in Performance Studies from New York University, and has written an article about the 
performance [herStay perfomance Sketches for Spring]. 
Garland says in the article that separate from the grief that the Norwegian people have experienced the last year, she is 
most drawn to Herstad´s unusual presentation of a public event, with her performance. She believes that Herstad moves 
faster in this performance than in her previous work, but still with a great awareness. Garland interprets that this 
openness that lives on stage, reflects a desire for a public space protected enough to be free from fear. "
herStay in Conversation with ´Nature´
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herStay Sketches for Spring team: 
Director, choreographer, mise en scene, performance: Monica Emilie Herstad

herStay performers Sketches for Spring:
Monica Emilie Herstad, 2013: 
March 8, April 20th and 21st as exhibited at the gallery BOA, in Rådhusgaten 19 in Oslo
April 27, 28, 29, at The International UNESCO Dance Day, 
etc.
2012: Botanical garden Oslo: May 6, 18, 26, 27, Arctic Alpin Botanical garden Tromsø June 
21st, Oslo Botanical garden September 7, 
2011: June 25th, at StillScape Festival at Konglungen, Esviken in Asker

August 4th 2013, at Oslo Medieval Music Days: Corinne Lyche, Tanja Andreeva, Astrid 
Groseth, Tony Tran, et al.

April 21st 2013, at Oslo City Hall/ rådhuset i Oslo: Tony Tran, Tanja Traeeva, at the 
herStay performance stunt invited to Oslo City Hall for Oslo Open 2013, during the large 
scale event day Tourist in your own city/ Turist i egen by, for 15000 visiting audience

(Earlier performances, in 2012: 
Corinne Lyche, August 26, September 1, 13, 14
Kristin Brathagen, April 22, 28, 29, Jonas Øren, August 26, September 1, 13, 14)

Composer soundscape Sketches for Spring original score: Oslo City Hall April 21st 2013, 
Oslo Medieval Music Days 2013, 2012: Botanical Garden Oslo April 22, 29, May 6, 26, 27, 
OM Museum Frogner Hovedgaard, September 13, 14, Arctic Alpin Botanical Garden 
Tromsø June 21st: Hicham Bouddén

Musicians with own/ improvized material:                                                                           
Accordeon: Camilla Barratt-Due August 26 2012; Oslo Botanical Garden                                                                              
2013: Fidle: Elizabeth Gaver, voice: Cathrine Bothner-By, August 4th at Oslo Medieval 
Music Days (Hildegaard von Bingen)

herStay Costumes: Some herStay vintage, and other gratefully sponsored by: ACNE

Producer and co-producers Sketches for Spring: 
herStay producer 2012: Jørgen Knudsen
herStay producer continuously: Monica Emilie Herstad                                                                 
Oslo Botanical Garden 2012                                                                                                                                
Arctic Alpin Botanical Garden Tromsø 2012                                                                                                                
Oslo Open 2013                                                                                                                                         
Oslo Medieval Music Days 2013                                                                                                                                                                                                                                   

With support from Fond for utøvende kunstnere, Norwegian Arts Council, and Norwegian 
Ministry of Forreign Affairs 2012
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