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bøker Om kriGSSeilere

Feires med bok

Mange å velge i

OSlO: Det er 40 år siden ABBA vant verden med
låten og albumet «Waterloo». Boken «ABBA: The
Treasures» kommer fra Carlton Books og markerer
at det er gått fire tiår siden den svenske gruppa
vant Eurovision Song Contest – og slapp sitt
gjennombruddsalbum «Waterloo». Boka byr blant
annet på ukjente bilder, skisser og notater. Den er
redigert og ført i pennen av Ingmarie Halling og
Carl Magnus Palm, og byr videre på et forord
signert alle de fire medlemmene. (ANB-NTB)

OSlO: Det er ikke bare Jon Michelet (bildet)
som gir ut bøker med handling til norsk krigsseiler-historie. Cappelen Damm kan melder at nå
kommer boken «Om vi heftes underveis», som
omhandler krigsseilerne og deres familier. Her
har Kristine Storli Henningsen intervjuet
gjenlevende krigsseilere og deres pårørende.
Samtidig slipper Liv forlag Oddvar Schjølbergs
bok om 92-årige Birger Helge Kolstad. (ANBNTB

Seil Skuta: Scenen er gjort om til en skute, og seiler mot
sjørøverøya i jakten på skatter. Og bak de 24 skuespillerne på
scenen, står like mange frivillige bak scenen.
bilder: Geir eGil SkOG

Alle mann på dekk

neS: Sverdene slipes, og
tønnene fylles med rom
når Nes revy og amatørteater setter opp «Skatten på sjørøverøya». For
showet er bare toppen av
isfjellet.
Torill Henriksen
torill.henriksen@rb.no
62 88 25 00

f or ny revy

us, Mona Stenbråten, Thorbjørn Bekkevold, Gjermund Seigerud, Aina Teigen, Trond Hermanstad og John Helge
bilder: martin HøGberGet

gang en stopper for revyen på
Hokåsen.

blåste bort
Men i år ser det derimot ut til at
alt er klart for at de skal få gjennomført en etterlengtet Hokåsrevy. Noen av tekstene har de
kunne gjenbrukt, mens noe har
måtte gått ut.
– Det er mange aktuelle ting
som er med, så noen tekster er
blitt for gamle, sier Kirsten
Nyhus, som både står på scena
og som de fleste andre har vært
med å skrive flere av tekstene.
– Blant annet sketsjen om
vindmøllene
blåste
bort,
kommer det tørt fra andre

siden av bordet.

tradisjonelt
Men for alle som har et forhold
til Hokåsrevyen og forventer
buskishumor,
smuglersprit,
kommunal satire og mindre
oppegående bygdeoriginaler,
er det ingen fare for å bli skuffa.
Vi møter også igjen to kjenninger i Trude og Grete.

Det er mange
aktuelle ting som
er med, så noen
tekster er blitt for gamle
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HOkåSreVyen
■ Revy i regi av Hokåsen

Kulturgruppe

■ Blitt arrangert årlig siden

1980, kun med unntak av
i 2008 da samfunnshuset
var stengt på grunn av
vannlekasje og 2013 da
revyen ble avlyst på grunn av
sjukdom
■ Årets revy, «Nye tider», er
dermed den 31. i rekken
■ Premiere på Hokåsen
samfunnshus fredag 28.
mars med påfølgende 5
forestillinger fram til 2. april
■ Forestillingen begynner
klokka 19.00 hver kveld
■ Billettbestilling på 91 38 11 49

– Det skjer utrolig mye bak
scenen den siste uken og timene før forestillingen har
premiere, forteller Trine Reite, leder i teatergruppa.
Helt siden august har Nes
Revy og amatørteater stått på
hver uke for å finsmøre forestillingen «Skatten på sjørøverøya».
Forestillingen, som er basert på boken med samme
navn, inneholder alt en sjørøverfortelling skal, med skatter, skute på havet og gulltørstige pirater.
– Vi har lekt oss litt med manuset, og gjort det til vårt eget,
forteller regissør for forestillingen, Steinar Olberg, som
har jobbet med skuespillerne
ukentlig i over et halvt år.
Fredag var de klare til premiere, og siste finpuss ble lagt
på verket.
– I dag er det mange i farten.
Det er mye som skal gjøres før
publikum setter seg i salen,
forteller Reite.
For det kreves mer enn de
24 skuespillerne på scenen
når den årlige forestillingen
settes opp. For hver skuespiller er det også en person bak
scenen.
I gangene løper skuespillere og scenearbeidere om
hverandre. Flaskene fylles
med rom, og syerskene jobber på spreng for å få ferdig
de aller siste trådene. Lyd-

mye Hår: Tove Kulsrud
monterer håret til Åsne Kjelgum
Langaas, alias Fru Trelawney,
før hun skal ta på seg finstasen.
menn monterer på de siste
mikrofonene, og krølltangen
går varm på sminkerommet.
For med bare timer igjen til
kulturhuset fylles av publikum, må alt stemme, og lønnen for alt strevet skal snart
utbetales til tørste pirater.
– Selve forestillingen er
bare toppen av isfjellet. Det
er alt dette rundt som tar tid
og krefter, forklarer Reite og
legger til at det aldri ville ha
gått uten de frivillige som
stiller opp.
Siden store deler av forestillingen skjer på ei skute, er scenen gjort om til akkurat det
for helgen. Olberg forteller at
skuta er blitt bygd gjennom
den siste uka.
– Det tok egentlig ikke lang
tid å bygge skipet, men den
er blitt bygd i etapper, siden
vi har måttet øve på den
samme scenen også, forteller
han, og legger til at skipet
også fungerer som vertshus
og øde øy. Forestillingen
«Skatten på

