Universitetet i Oslo
Uttak 28.02.2016
Nyhet fra 10.03.2008

Nyhetsklipp

Teaterstykke med moral

 Raumnes

10.03.2008 11:05

2

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo

Uttak 28.02.2016

Teaterstykke med moral
 Raumnes. 10.03.2008 11:05

Det var mye moral i Nes Revy- og Amatørteaters

står på scenen en eller flere ganger, så er det en

teaterstykke `På egne ben` i helga. Teatergruppa

erfaring for livet. De kan få nytte av det opp igjennom

gjennomførte fire forestillinger og kunne avslutte

årene.

til stående applaus. Iselin Sofie Høiland Moral:
Etter et sammenstøt

Takker alle Men det var ikke bare ungdommene som
fikk ros av teaterlederen, også de som har arbeidet

Det var mye moral i Nes Revy- og Amatørteaters

med kostymer og kulisser hadde lagt ned en betydelig

teaterstykke `På egne ben` i helga. Teatergruppa

jobb i forbindelse med forestillingen.

gjennomførte fire forestillinger og kunne avslutte til
stående applaus. Iselin Sofie Høiland Moral: Etter et

Jorun Lyster som har sydd nesten alle kostymene

sammenstøt mellom to gjenger ble Lisa (Hanna

selv skal ha et stort takk. Roy Lundseter også, som er

Høynes Aamot) påkjørt av en bil. Lisa ble lenket til

unik på kulisser. Mannen burde fått en glorie over

rullestolen og ungdommene startet en

hodet. Han har bygget så godt som alt vi har bedt

innsamlingsaksjon for å skaffe penger til en

ham om. Også lydmannen Rune Nordli skal ha ros.

nødvendig operasjon. Nes Revy- og amatørteaters

Han har kommet hit med liten forberedelsestid, men

forestilling 'På egne ben» hadde et klart moralsk

han setter seg fort inn i det og presterer like bra hver

budskap. Foto: Iselin Sofie Høiland Iselin Høiland

gang, sier Rudolfsen.

Stykket, som ble skrevet av Arne Bendiksen, hadde
sin fjerde og siste oppsetning søndag ettermiddag.

Moral: Etter et sammenstøt mellom to gjenger ble

FNs barnekonvensjon var blant annet grunnmuren i

Lisa (Hanna Høynes Aamot) påkjørt av en bil. Lisa ble

stykket, de tok opp barns rettigheter, vennskap og det

lenket til rullestolen og ungdommene startet en

å støtte hverandre uansett, og å si nei til dop. I løpet

innsamlingsaksjon for å skaffe penger til en

av de fire forestillingene hadde omtrent 400

nødvendig operasjon. Nes Revy- og amatørteaters

publikummere funnet vegen til kulturhuset.

forestilling «På egne ben» hadde et klart moralsk
budskap. Foto: Iselin Sofie Høiland

Det er klart vi gjerne ville ha flere publikummere, men
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det vil vi jo alltid, sier Anne Marit Rudolfsen, som er
leder for Ungdomsgruppa i Nes Revy- og
Amatørteater. Hun var veldig fornøyd med
ungdommene og at alle forestillingene hadde gått
nærmest knirkefritt.
En fin gjeng Hun roser ungdommene og skryter av
det gode miljøet de har. De står bokstavelig talt på
egne ben.
Det er ikke mobbing eller noe sånt i denne gruppen.
De støtter og hjelper hverandre. Noen har vært her i
mange år og noen er helt nye, men alle blir inkludert
uansett om de har lang eller kort erfaring, forteller hun
videre.
Samtidig er det meningsfullt å være med. Enten de
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