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Det blir skinnjakker, raske biler, kjærlighet, sang,
musikk og dans når Danny, Sandy og resten av
Grease-gjengen inntar scenen. Av Lisbet Bekkeli
Amundsen Ungdomsgruppa i Nes Revy- og
Amatørteater er inne i en intens øvingsuke.
I morgen har de 24 ungdommene premiere på årets
forestilling, og denne gang satser de på å nå et bredt
publikum når de viser 70-tallssuksessen `Grease`.
Scenen i kulturhuset fylles med tupert hår, 50-talls
skjørt og Grease Lightning. - Dette er et stykke
ungdommene våre har mast om i alle fall i ti år.
`Grease` er en forestilling som veldig mange har et
forhold til, og vi håper å treffe både unge og voksne,
sier instruktør Annikken Hansson, som lover show og
mye lys.
Tilbake til 50-tallet
`Grease` er en amerikansk musikal som hadde
premiere på Broadway 14. februar 1972. Den ble vist
på et teater i New York hele 3388 ganger fra 1972 til
1980. Handlingen foregår i et high school-miljø på
1950-tallet og forteller om ungdommene Danny Zuko
og Sandy Dee som forelsker seg og møtes etter
sommerferien på samme skole. Musikalen ble
filmatisert i 1977 med John Travolta og Olivia
Newton-John i hovedrollene som Danny og Sandy.
`Grease` er skrevet av Jim Jacobs og Warren Casey.
Handlingen i forestillingen som vises på scenen i Nes
kulturhus i morgen, lørdag og søndag er den samme
som i filmen, og publikum vil kjenne igjen mange av
scenene. - Vi har tatt utgangspunkt i Tom Sterris
versjon som ble vist i Oslo Spektrum i 2008. Her er
alle sangene på norsk, noe vi synes er morsomt, sier
Hansson.
Søsken i hovedrollene
I den lokale versjonen av musikalen, møter vi
søskenparet Stian og Susann Delbekk Johansen som
Danny og Sandy. De er tilbake på den lokale scenen
etter noen års pause. 18 år gamle Susann har

tidligere vært med i barneteateret, mens den fem år
eldre broren har vært med i barneteateret,
ungdomsteateret og Nes-revyen. Begge synes det
har gått bedre enn forventet å spille rollene som de
stormforelskede Danny og Sandy. - Det er ikke lett å
spille forelsket i en man er i familie med, sier Susann.
- Men i og med at vi kjenner hverandre så godt tør vi
kanskje også å slippe oss litt mer løs. Man må jo se
det positive i det, sier Stian. Begge er spente foran
premieren i morgen kveld. - Ungdommene i gruppa
har en utrolig flott utstråling. De har gått fint inn i
rollene sine, og noen har helt bevisst valgt å ikke se
filmen først, sier Hansson. Hun håper publikum fyller
salen i helga. - Dette er en forestilling som passer for
hele familien, sier hun.
Tilbake til 50-tallet: Susann Delbekk Johansen
(sittende bak t.v.), Stian Delbekk Johansen, Didrik
Smerud, Daniel Sjøli, Marit Nes Gladheim (sittende i
baksetet t.v.), Lina Uselyte, Stine Fossen, Anett
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Fossen, Caroline Scharning Aaserud (i framsetet t.v.)
og Magnus Kristoffersen. Foto: Lisbet Bekkeli
Amundsen
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