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Det var under en jorden rundt-
reise for fem år siden at Hilde 
Marie Kvaløsæter lot seg fasci-
nere av Kambodsja. 

Hun bestemte seg for å dra til-
bake, og for å gjøre en lang his-
torie kort har 24-åringen gjort 
suksess i landet. I dag er hun en 
svært populær artist i byen Siem 
Reap. 

Her bor Kvaløsæter når hun 
ikke er i Norge. Byen har rundt 
160.000 innbyggere, og med sine 

musikalske ferdigheter trekker 
Kvaløsæter publikum i hopetall. 

Det hele startet da hun varmet 
opp for Hanne Sørvaag, som er 
en av mentorene i TV 2-program-
met «The Voice.» Opptredenen i 
slutten av oktober i fjor ble sett 
av svært mange, og kort tid etter 
ble Kvaløsæter bedt om å holde 
egne konserter.

Må si nei til spillejobber 

– Det er veldig gøy å spille i Kam-
bodsja. Det du gjør blir svært 
godt tatt imot, sier hun.

Hjemme i Norge har Kvaløsæ-

Gjør suksess i K
ter tidligere spilt sammen med 
Ida Jenshus og Nilsen & Aalberg. 
Det er imidlertid i Kambodsja 
hun virkelig har blitt populær. 
En av de største avisene i landet, 
Phnom Penh Post, har skrevet 
om Kvaløsæter flere ganger.

Før jul i fjor var pågangen så 
stor at hun måtte si nei til flere 
oppdrag. 

Når hun drar tilbake til Kam-
bodsja til høsten, skal hun gjøre 
spillejobber i hovedstaden Ph-
nom Penh, som har to millioner 
innbyggere. 

Ansvarlig turisme

Men steinkjerjenta gjør mer enn 
å spille og synge i Kambodsja. 
Hun har snart en bachelorgrad i 
ansvarlig turisme, og jobber i dag 
som studentveileder på samme 
studium. 

Studiet foregår på det norske 
studiesenteret Globalstudies i 

■ STEINKJER

Steinkjerjenta Hilde Marie 
Kvaløsæter (24) har på kort tid fått 
stjernestatus i Kambodsja. 

Jeg lengter 
allerede til-
bake. Kam-
bodsja har 
blitt det an-
dre hjemmet 
mitt.

Hilde Marie 

Kvaløsæter

POPULÆR: Hilde Marie Kvaløsæter har blitt så populær i Kambodsja at hun har sett seg nødt til å takke nei til flere opptredener. Dette bildet er tatt 

Kjøp en Oscar!
Parallelt med Oscar-showet i 

Los Angeles søndag drar den 

amerikanske nettauksjonariu-

sen Nate D. Sanders i gang en 

storstilt auksjon av antikva-

riske Oscar-statuetter, kan 

Aftenposten fortelle. Sanders 

har spesialisert seg på å selge 

gjenstander fra musikk- og filmbransjen.  Prisen 

ser ikke ut til å stoppe dem som er ute etter slike 

klenodier. Orson Welles fikk Oscar for beste ori-

ginalmanus for Citizen Kane. Denne statuetten 

er nå solgt for 4,9 millioner kroner. 

Fagråd for popsenter
Popsenteret i Oslo har fått nytt fagråd som skal 

fungere som rådgivende organ for senteret. – Vi 

ser frem til å styrke samarbeidet med musikk-

aktørene i Oslo gjennom etbaleringen av dette 

rådet, sier Paal Ritter Schjerven, kunstnerisk le-

der på Popsenteret, til Ballade. Fagrådet består 

av Jarle Savio fra EMI Music Norway, musiker 

Leif Hemmingsen, Arnt O. Andersen fra Øyafes-

tivalen, Knut Aafløy som er styreleder i Norsk 

Artistforbund, musikkprofessor Anne Danielsen 

og Per Ole Hagen som er ansvarlig for musikkret-

tigheter i NRK. 

Senker oddsen på
«Tuba Atlantic»

Europas største nettspillselskap må senke odd-

sen på Norges Oscar-håp, kortfilmen «Tuba At-

lantic», regissert av Hallvar Witzø (bildet) fra 

Leksvik. – Nå er det lite som skiller «Tuba At-

lantic» og favoritten «The Shore» i kategorien 

beste kortfilm. Det norske håpet i utdelingen i 

Hollywood 26. mars er nå desidert mest spilt på 

oddsen blant filmene i denne kategorien, fortel-

ler pressetalsmann Kjell Hanssen i Unibet. For 

noen dager siden var oddsen på norsk Oscar-

triumf fem ganger innsatsbeløpet. Nå er oddsen 

senket til 3,50. (NTB) 

Eget museum for
svarte amerikanere
Amerikanere av afrikansk opprinnelse får nå sitt 

eget museum i USA. Museet for afrikansk-ameri-

kansk historie blir en ny attraksjon i hovedsta-

den Washington D. C. Første spadetak i arbeidet 

med å reise museet skulle tas onsdag, i nærvær 

av Barack Obama – USAs første president med 

afrikanske røtter. Museet, som vil koste en halv 

milliard dollar eller vel 2,8 milliarder kroner, er 

tegnet av den arkitekten David Adjaye, som er 

født i Tanzania. (NTB)

Viste fingeren
Adele (bildet) uttrykte tyde-

lig sin misnøye da hun ble 

avbrutt under tirsdagens 

Brit Awards. Før hun var fer-

dig med takketalen, ble hun 

avbrutt av at kveldens vert, 

James Corden, introduserte 

neste band ut. På spørsmål fra 

Corden om det var greit at han brøt inn, svarte 

Adele med en tydelig håndbevegelse, til jubel fra 

publikum. Adele understreker at fingeren ikke 

var rettet mot fansen, men mot de dresskledde 

bak Brit Awards. (NTB) 
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