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Kulturhus blir skute
skip o hoi hele helGa: Det blir forestillinger fredag, lørdag og søndag i Nes kulturhus med denne gjengen.

nes: Denne helga
kaster teatergruppa
loss. Det gjør de med
klassikeren «Jakten
på Sjørøverøya».
Mariann torsvik

mariann.torsvik@rb.no
952 15 273

Teatergruppen i Nes revy- og
amatørteater er i innspurten
foran helgas forestillinger av
«Skatten på sjørøverøya».
Det øves på dans, kampscener, replikker og sang.
Målet er å gi nytt liv til en
gammel klassiker. Skotske Robert Louis Stevenson skrev boken i 1883. Siden er det blitt la-

get over 50 filmer, tv-versjoner
og teaterstykker av det populære eventyret.
– Det er betydelig entusiasme
blant skuespillere, instruktører
og foreldre, sier teaterleder Trine Reite. Hun lover spennende,
morsomme og fargerike scener.
Nes revy- og amatørteater
har knyttet til seg både profe-

sjonelle og amatører i arbeidet
med stykket. Det hele ledes av
instruktør Steinar Olberg som
studerer teatervitenskap.
– Dette er et stykke som passer for barn i absolutt alle aldre.
Med veldig mye sang og musikk
og noe «voksenhumor», er
stykket underholdende for flere generasjoner, sier Reite.
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Dette er et stykke
som passer for
barn i absolutt
alle aldre. Med veldig mye
sang og musikk, er stykket
underholdende.
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Krigsseilere preger bokvåren
oslo: Det er ikke bare Jon
Michelet som gir ut bøker
med handling til norsk
krigsseiler-historie.
anb-ntb

red@glomdalen.no
62 88 25 00

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. Aksel Remøe, som overlevde torpedering under en vinterstorm i Atlanteren, er en av
dem som forteller. Videre får vi
blant annet historien til Jenny
Kristiansen, som i mange år
ventet på en far som aldri kom
hjem.
Samtidig slipper Liv forlag
Oddvar Schjølbergs bok om
92-årige Birger Helge Kolstad.
«I 1940 mønstret Kolstad på en
båt som ble bombet i Liverpool,
og den neste båten ble også torpedert og senket av tyskerne»,

heter det blant annet om handlingen – som også skildrer Kolstads hjemkomst og de mange
utfordringene han da møtte.
Jon Michelet er i gang med en
trilogi hvor han skriver fiksjon
basert på krigsseilernes historie. Den nyeste, «En sjøens helt.
Skytteren» utkom før jul. Forfatteren har hele tiden vært klar
på at bokprosjektet har handlet
om å løfte fram krigsseilerne og
deres gjerning.
Bind tre er ventet til butikkene høsten 2014, melder Forlaget Oktober.

bokvår: Både Jon Michelet og Kristine Storli Henningsen gir ut

bøker i vår.
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