ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS.
«Historien er grunnlaget for utvikling av framtida»

Kulturpris til Liv Hege Nylund
Kulturprisen til Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus for 2019 ble tirsdag 5.mars
delt ut til Liv Hege Nylund på rådhuset i Lillestrøm.
Hun har gjennom mange år arbeidet aktivt med teaterprosjekter
som handler om emner med tilknytning til arbeiderhistorie og
arbeiderkultur.
Nå er hun i gang med et nytt stykke om Norrøna-konflikten i
Lillestrøm i 1930-åra. Stykket skal ha premiere på Lillestrøm
kultursenter i mars neste år, og Lillestrøm Folketeater skal fylle
rollene i stykket som også skal ha med profesjonelle
skuespillere.
Fra før har Liv Hege Nylund jobbet mye med spel. Blant annet
hadde hun regien i «Ild og vann» som Lenseteateret satte opp
på Fetsund Lenser for noen år tilbake.
Sterke kvinneskikkelser har hun også formidlet på scenen.
Alene har hun framført teatermonologene «Sabina» og «Skam
deg May-Liss», begge med sterk relevans for 8.mars og det
kvinnedagen står for.
Hun fikk LOs kulturpris i 1999 og
Nord-Trøndelags likestillingspris i 2000.

Liv Hege Nylund (til høyre) får overrakt
kulturprisen fra Arbeiderbevegelsens historielag av Kari Amundsen og Halfdan Karlsen.
(Foto: Eva Marie Gran).

Med fokus på arbeidsfolks historie

Liv Hege Nylund, født 8.mars
1947, er organisert i Norsk
Sceneinstruktørforening og
Norsk Skuespillerforbund.

Liv Hege Nylund startet sin teaterkarriere med å være aktiv deltaker i
Plankekjørera (1979), stykket som handler om da 3000 plankekjørere
streiket på Romerike mot Bernt Anker i 1795. Seinere har hun vært
regissør for en lang rekke historiske spel, blant annet om sørsamene i
samarbeid med Sørsamisk Teater i Røyrvik i 2005, om lensestreiken i
1908 i samarbeid med Lenseteateret ved Fetsund Lenser i 2005-09,
og om Randsfjordkonflikten i 2012. Blant andre teateroppsettinger
hun har vært med på kan nevnes Folket syng i gatene (1989),
Gruvslusken fortæle (1992) og Løkkenbusen (1995). Hun har også
framført sanger og vært skuespiller i Bertholt Brecht- og Kurt Weillkabareten Krig og kjærleik og sånn (2011).
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