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HORTEN  NYHETER  LA SALLE DE DANSE

Lokal danser til verdensmesterskap i Hollywood: – Jeg
klarte ikke å holde inne gleden i det jeg hylte og hoppet
rundt i hele huset

 Av Marina Hettervik
16. mars 2019, kl. 21:00

For fem år siden forelsket hortensjenta seg i dans. Nå skal hun
representere Norge og delta i World Championship of
Performing Arts i Hollywood.

LIDENSKAP: Merete Omtvedt har hatt en interesse for dans siden hun var liten, men hun begynte først å

danse når hun flyttet til Horten. Foto: Privat
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Hortensjenta Merete Omtvedt (18) jobber for tiden som vikar på danseskolen der hun trener La

Salle De Danse. Som danser har hun selv kun vært aktiv i fem år, men har danset mye og

målrettet i løpet av den lille tiden. Nylig søkte hun om å delta i en dansekonkurranse, og kom

videre til intervju etterfulgt av en audition.

– Det kom som et stort sjokk da jeg våknet opp til mailen om at jeg hadde blitt valgt ut for

å være med på det norske landslaget i VM i Scenekunst. Jeg klarte ikke å holde inne gleden

i det jeg hylte og hoppet rundt i hele huset. Det var så uvirkelig at jeg lurte på om jeg

fortsatt drømte, forteller Omtvedt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)
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Nå skal hun representere Norge i World Championship of Performing Arts i Hollywood.

– Med denne muligheten ligger det selvfølgelig et stort press, som krever at jeg har et enda

større fokus på dansingen og virkelig jobber for å være på mitt beste, sier hun.

LES OGSÅ: Falk tapte 18–24 for Haslum: – Det er mye godt å bygge videre på i klubben

– Hvordan tror du det blir å representere Norge og Horten på den måten?

– Det blir uten tvil en lærerik og innholdsrik opplevelse. Jeg har allerede blitt kjent med nye

mennesker gjennom det norske landslaget, og ser fram til alle de framtidige kreative

menneskene jeg kommer til å møte og kunne la meg inspirere av. Det er like skummelt og

nervepinende som det er spennende og artig. Jeg skal nyte hele opplevelsen, både når det

gjelder konkurransen og oppholdet i Hollywood.

Fant dansemiljø i Horten

DANS: Det begynte først med en prøvetime for Merete Omtvedt. Plutselig gikk det fra tre timer i uken det

første semesteret, til 10 timer i uken bare noen semester senere. Foto: Privat
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Merete danser hovedsakelig latin, jazz og moderne, men har trent innen blant annet ballett og

break dance. I fjor var hun på utveksling i Tyskland hvor hun utvidet horisonten sin i dans. I tillegg

har hun bodd og gått på skole i Filippinene i to år.

I 2017 danset hun på danseskolen Nordic Salsa Experience i Oslo. I tillegg har hun hatt

hovedrolle som Snøhvit i danseproduksjonen «Snøhvit og de sju danserne». Er det noe hun

ønsker å satse på, så er det dansen. Det gir henne en ubeskrivelig glede som hun ikke

finner noen annet steder.

– Jeg har alltid hatt en interesse for dans helt siden jeg var liten. Men jeg begynte ikke med det før

jeg flyttet til Horten på ungdomsskolen, og fant det riktige miljøet hvor alle vennene jeg fikk, gikk

på dans. Det var fellesskapet som fikk meg til å begynne, men det var mestringsfølelsen og

lidenskapen jeg oppdaget som fikk meg til å bli, sier Omtvedt som opprinnelig er fra Tromsø.

LES OGSÅ: Drillerne forsynte seg med 22 medaljer i ØM

Når hun for første gang ble kjent med dansen, hadde hun som 13-åring aldri danset før.

Hun ble raskt betatt og viste seg å være et stort talent. Det resulterte til flere hovedroller

på La Salle de Danse sine forestillinger.

– Jeg har en drøm om å kunne leve av dansen, enten det er som instruktør eller utøvende danser.

Jeg har kanskje bare danset i fem år, men det tok meg ikke lang tid å finne ut av at dette var noe

for meg. Jeg trives best på dansegulvet, og bruker mye av tiden min på La Salle de Danse.

Konkurransen
Konkurransen finner sted i Long Beach California, Hollywood midt i sommerferien. Den går over

ni dager, der hele 71 land skal delta. Blant 200.000 deltakere var Omtvedt en av 1.600 som ble

trukket ut til å bo på et hotell og opptre i Hollywood. Fra Norge og Sverige er det til sammen 20

deltakere som skal representere forskjellige grener av scenekunst.

Det er landslagslederne Andrè Santagati og Kjetil Paulsen i Wcopascandinavia/nordic cast

som plukker ut deltakere i Scandinavia.

Konkurransen går over tre runder, og finalen vil bli streamet foran rundt tre millioner samtidig

som det skal sitte tre tusen mennesker i salen. Opplegget er satt opp som en tv-produksjon og

ligner på Idol og Norske Talenter, men dette blir streamet på nett.

Lik Gjengangeren på Facebook

Liker 10 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.
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Flere saker

Se kommentarer

Nå kommer våren til Horten torg - og vi får 12 grader!

Turnjentene har god grunn til å smile: – Alle
klarte seg veldig fint
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For ett år siden pakket André sammen i Horten – nå er det slutt for Gulating i Tønsberg
også

– Oljen kom ikke fra denne dokka Vind og vær knakk flaggstanga

Vis flere
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Det mest gyldige fraværet

Nå kommer våren til Horten torg - og vi får
12 grader!

Turnjentene har god grunn til å smile: – Alle klarte seg veldig fint

For ett år siden pakket André sammen i – Oljen kom ikke fra denne dokka
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Kommentarer til denne saken

Horten – nå er det slutt for Gulating i
Tønsberg også

Vis flere

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.
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