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Gir ut bok med hjemmelagde limericker, servert med pikant krydder

straumes snodige bokstavsnadder
tRo mot oRiginalen: Oppsettingen av Pippi Langstrømpe 
i Nes kulturhus er velspilt, og tro mot originalen.   
 Foto: eRik mæhlum

ÅRnes: Det er 10 år siden 
forrige gang Pippi Lang-
strømpe slo hjul i Nes. I 
helgen var det full rulle 
igjen.
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Barnegruppa til Nes revy– og 
amatørteater har opp mot to 
års ventetid. Såpass populært 
er det at oppsetningene til 
gruppa er blitt en årlig happe-
ning i Nes. 

– Jeg syns det har vært fan-
tastisk. Det ligger så mange ti-
mer bak og alt foreldrearbei-
det som er gjort er enormt, 
forteller Nina Nøsterud i Nes 
revy– og amatørteater.

Rødhåret komet
Gjennom Silje Gangnes (14) 
fikk den rødhårede kometen 
nye krefter fredag kveld. Pippi 
er en kompleks ung pike som 
skjuler gammel sorg bak utal-
lige skjerf og strømper og om-

former stort savn til hyperak-
tiv akrobatikk og treffende 
kommentarer. I realiteten er 
hun en foreldreløs jente som 
bor alene. Og samfunnet lar 
sjelden slik fare. Det blir flaue 
samtaler med bekymrede fru-
er, skremte lærere og oppgitte 
politimenn, hvor samfunnets 
normer bare preller av Pippi.

trampeklapp
Motpolen Pippi Langstrømpe 
kommer tydeligere fram i 
Gangnes' skikkelse enn man-
ge filmatiseringer, hvor hun 
ofte kun er morsom og små-
gal. Med støtterollene Tommy 
(Dennis Nordmann), Annika 
(Hanna Heiberg) og den 
fengslende Herr Nilsson (San-
na Gangnes) ble de minste for-
elsket i Pippis verden. Og de 
voksne transportert tilbake til 
barndommen når Pippisan-
gen utløste minnene og lagde 
spontan trampeklapp i Nes 
kulturhus. 70 år gammel er 
hun blitt, Pippi, men fortsatt 
like rød i håret.

Pippi akkurat 
slik hun skal være

skedsmokoRset: 
Romerikes Blad skrev 
lørdag dessverre feil dato 
for markeringen av 
forfatter Erling Indreeide 
fra Skedsmokorset. 
Korrekt dato for marke-
ringen er mandag 23. 
november.

Indreeide fra Skedsmokorset 
har rundet 70 år i år, og Skeds-

mo Mållag ønsker å hedre 
ham med en festkveld.

Indreeide er den som tok 
initiativet til å danne målla-
get, og forfatterne Thor Sør-
heim og Lars Amund Vaage vil 
ta for seg ulike sider ved Erling 
Indreeides forfatterskap 23. 
november. 

 Alle tre vil lese fra egne 
diktverk. Det hele finner sted 
på Huseby gård på Skedsmo-
korset mandag kl. 19.00.

Feil dato i avisa

duettPaRtneR: Santtalentet Caroline Dewson er plukket ut til å synge 
duett med Maria Arredondo.  Foto: elisaBeth Johnsen

eidsvoll: Caroline 
Dewson (17) har fått 
napp og skal synge duett 
med Maria Arredondo i 
Eidsvoll kirke. 
Øyvind Mo larsEn
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Den talentfulle sangeren 
var blant dem som søkte 

om å få synge duett når Ar-
redondo, Martin Halla og 
Torstein Sødal kommer til 
Eidsvoll kirke 23. novem-
ber.

Og jammen ble ikke Dew-
son plukket ut. Dette er Ar-
redondos begrunnelse:

– Blant veldig mange inn-
sendte videoer var det til 
slutt Caroline Dewson som 
ble vinneren av konkurran-

sen. Nivået på sangerene 
har overrasket oss veldig og 
det var et vanskelig valg. 
Caroline har en veldig vak-
ker og klar klang i stemmen 
som vi tror vil kle himmel 
på jord veldig godt. 

Nå gleder jeg meg veldig 
til å treffe henne på konser-
ten. Bli kjent med henne og 
synge sammen med henne, 
sier Arredondo.

Fikk napp hos arredondo


