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Ærer Gud i «OL for
artister» i
Hollywood

Før trodde Caroline Huus (20) at hun måtte velge
mellom Gud eller talentene sine. I dag ønsker hun å
bruke evnene sine til å ære Gud og nå ut til mennesker.

Norge IDAG

GULLJENTE: Om noen måneder står Caroline Huus (20) fra Sandefjord på scenen
i Hollywood. Sammen med 1700 deltagere kjemper hun om OL-gull for artister og
underholdere. Foto: Privat
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I juli skal Caroline delta på landslaget i
verdensmesterskapet for artister i Hollywood, som har
over 1.700 deltagere.

Publisert: 07.03.2019 kl 09:26

– Jeg har alltid hatt stor interesse for

skuespill. Det har alltid vært en del av livet mitt uansett hvor jeg har bodd,

sier Caroline Huus. Hun er 20 år og opprinnelig fra Sandefjord, men har

bodd �ere år som misjonærbarn i Kenya. I dag går hun andre året på

bibelskolen Mariager i Danmark.

– Skuespill er ikke noe som blir sett på som veldig «kristent». I

begynnelsen trodde jeg at jeg måtte velge mellom Gud eller talentene

mine, men jeg har nå lært at Gud ønsker å bruke evnene mine til å ære

ham. Gud ønsker å bruke mine talenter og gaver i Hans plan for mitt liv.

Gjennom det kan jeg nå ut til ulike mennesker, sier Caroline.

Om ikke så lenge skal hun delta i en av verdens mest prestisjetunge

talent-konkurranser innenfor underholdningsbransjen, nemlig «The

World Championships of Performing Arts». Det er en årlig konkurransen,

som tilsvarer OL for artister og underholdere, og blir holdt i Hollywood

hvert år.

– Det hele startet en kveld da jeg satt og søkte på Internett. Jeg kom da

over en annonse angående en audition for å bli med på landslaget til

denne konkurransen. Jeg sendte inn noen monolog-videoer og bilder og

tenkte ikke mer på det. Etter to dager �kk jeg invitasjon til å delta på

audition i Oslo. Siden jeg bodde i Danmark, �kk jeg lov til å delta via video-

chat, og hadde ingen tro på at jeg ville komme med, men tre dager etter

audition �kk jeg plutselig beskjed om at jeg var tatt ut på landslaget. Jeg

ble både overrasket og glad.

Dag Buhagen 
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1.700 deltagere

The World Championships of Performing Arts skal arrangeres i

Hollywood og går over ni dager i juli. Konkurransen har tre utslagsrunder

før vinnerens kåres. Av 200.000 søkere har 1.700 deltagere fra 71 land

fått æren av å delta i Hollywood til sommeren. Deltagerne er med i ulike

sjangere som blant annet dans, sang og skuespill. Vinneren får heder og

ære, samt et stipend.

– Fra Sverige og Norge er vi rundt 20 deltagere, men det er kun jeg og en

annen som deltar i kategorien «skuespill». Det er derfor helt utrolig at jeg

har blitt plukket ut. Finalen blir tv-streamet til over tre millioner

mennesker.

Caroline forteller at �ere agenter, produsenter, styremedlemmer og

kjentfolk fra underholdningsbransjen er invitert til å sitte i juryen, samt å

delta på såkalte bootcamps. Blant dommere og undervisere kan nevnes

Romeo Johnson (som har jobbet med Michael Jackson), Kenya Clay

(dansekoreograf for tv-serien «Glee» og «How i met your mother»), Jeff

Weber og Liza Minelli.

– Hvordan tror du det vil gå?

– For meg er det utrolig stort å bare representere Norge. Dette en

fantastisk mulighet, og jeg er utrolig takknemlig for å være en del av det.

Her kan jeg få kontakter og kanskje bli oppdaget. Hva som skjer i

fremtiden vet jeg ikke ennå, men jeg har en drøm om å jobbe med teater

og �lm.

Noen av landene sponser turen til deltagerne, men slik er det ikke for de

Caroline og de norske. De må selv betale for reisen, samt kost og losji.

Caroline har derfor laget en egen hjemmeside, der man kan følge hennes

på reisen til USA. Der er det også muligheter til å gi en gave, hvis noen

ønsker å støtte henne økonomisk.
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Lys og salt

– Hvordan er det å være kristen i en slik bransje?

– Som kristen er det viktig at jeg følger Gud dit han vil. Jeg kan være lys og

salt i en verden ikke mange andre når ut til, og jeg tror at jeg har fått en

helt unik mulighet til å være det nå. Drømmen min er å bruke de talentene

jeg har fått av Gud til å inspirere og oppmuntre andre mennesker på en

eller annen måte. Jeg aner ikke hvordan det vil se ut i framtiden, men jeg

tror at denne konkurransen kan føre til det. Jeg har også en drøm om at

andre kristne skal få en ny forståelse av hva Gud ønsker å bruke oss til.

Talenter fra Gud

Caroline Huus har vokst opp i en kristen familie og alltid hatt en tro på

Gud. I �ere år bodde hun også i Nairobi i Kenya der foreldrene var

misjonærer.

– Da jeg var rundt 13 år, forstod jeg at jeg ikke kunne bare leve på

foreldrene mine sin tro. Jeg hadde mange spørsmål, men bestemte meg til

slutt for å holde på troen. Da vi �yttet tilbake til Norge, �kk jeg et lite

kultursjokk, og jeg hadde det litt utfordrende i livet.

– Etter videregående lengtet jeg etter mer av Gud, og jeg bestemte meg

for å begynne på bibelskole i Danmark. Her har jeg fått utvikle meg som

kristen og fått et nytt og spennende liv med Gud.

Caroline forteller at bibel-skolen ga henne mulighet til å utvikle evnene

sine innenfor skuespill, og at har fått en helt ny forståelse av hva Gud

ønsker å bruke mennesker til.

– Jeg trenger ikke velge mellom Gud eller talentene mine, men han bruker

mine gaver i Hans plan for mitt liv. Nå gleder jeg meg til konkurransen, så

får vi se hvordan det går.




