
ElskErinnE: Sketsjer hvor det dukker opp et uventet kvinnfolk er 
populære. Malin Vestmo, Hanne Frysjøenden og Kai Høgberg i aksjon.

Politikk: Det har vært valg. Hanne Frysjøenden, Malin Vestmo og 
Anne-Britt Øveråsen som tre maktdamer i Grue.

To generasjoner Gruerevy:

Med pappa på scenen
som fikk inn Gruerevyen med 
morsmelka. Og hun fant ut at 
hun likte seg på scenen, og det 
ble etter hvert en liten revy-
gjeng som ønsker å bidra med 
latter i bygda.

Mye lokalt
«Mens græsset gror» gir spille-
rom for mange ablegøyer.

– Dette er et begrep, men med 
en åpen betydning. Graset har 
vokst i Grue, det er mye som 
skjer. Eller som burde ha 
skjedd. Vi har fått med oss mye 
lokalt, sier Sten Bjørge Hans-
rud, og lover både gode sket-
sjer, sang og dans. Revyen vises 
torsdag 12, fredag 13. og lørdag 
14. november i Grue rådhus.
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klarE MEd PiPPi: Barneteatergruppa i Nes Revy- og Amatørteater.  foto: Privat

nEs: Barnegruppa i Nes 
Revy- og amatørteater gir 
seg i kast med verdens 
sterkeste jente.
Kari GjerstadberGet
kg@glomdalen.no
913 63 054

Astrid Lindgrens Pippi Lang-
strømpe går aldri ut på dato, 
og denne gangen spilles den 
med vinterlandskap på sce-
nen, for å få litt førjulsstem-
ning. Akkurat som Pippis jul 
på tv, der hun spiller trompet 
ut i vinternatta.

25 barn står på scenen i årets 
forestilling, og barna har holdt 
på lenge med forberedelsene. 
Sammen med instruktør An-
nikken Hansson og hjelpein-
struktør Adele Heiberg har de 
pugget, danset og øvd, fortel-
ler Nina Nøsterud. 

– Mye skal på plass, og det 
råder en følelse av kontrollert 
kaos blant både barn og voks-
ne i teatergruppa. Det er slik 
det skal være. Ikke bare vinter-
landskap skal på plass, men 
også et Villa Villekulla, og for-
eldregruppa i amatørteatret 

står på sent og tidlig, sier hun.
Det lokale barneteateret un-

der amatørteaterets vinger har 
lange tradisjoner, og er kjent 
for å være et teater med stor 
takhøyde og lav terskel. 

Her opereres det ikke med 
audition, men teaterglede er 
nok for å få være med. Vente-
listene er til tider lange, men 
de fleste får tilbud om plass i 
løpet av 1–2 år. Det håpes på 
full sal når det braker løs med 
premiere 12. november. Barne-
gruppa spiller også påfølgende 
fredag, lørdag og søndag.

Pippi Langstrømpe i Nes

GruE: Det var lokale 
forfattere på rekke og rad 
på Gruetorget lørdag. 

Midt i travleste handletida var 
det forfattertreff på kjøpesen-
teret. Kulturforlaget BRAK på 
Kirkenær med Terje Tønnes-

sen hadde samlet forfatter-
troppen med Katja Velasques, 
Robert D. Wasa, Edel R. 
Sæther, Sven R. Gjems, Terje 
L. Amundsen, Helen S. Even-
stad, Britt Karin Larsen, Kris-
tin E. Haugen, Rise Grønoset, 
Bjørn Frang og multikunstne-

ren Storm Bråthen.
Forfatterne leste utdrag av 

diktsamlinger og bøkene sine 
ellers. Storm Bråthen spilte gi-
tar og sang. Flere av deltakerne 
er i disse dager ute med nye bø-
ker på Kulturforlaget BRAK.

Lokale forfattere på rekke og rad

oM sandbEck: Jon Nyutstumo tar publikum med inn i Vidar 
Sandbecks liv og virke. foto: kristin bEnGtsson/tEatEr innlandEt

HaMar: Mandag er det 
premiére på Teater 
Innlandets «Blådansen», 
som tar for seg Vidar 
Sandbecks liv.
Kari GjerstadberGet
kg@glomdalen.no
913 63 054

Sted er Kilde Gjestgiveri på 
Løten, og publikum får oppleve 

et uformelt møte med Vidar 
Sandbeck, gestaltet av skuespil-
ler John Nyutstumo. 

Han forteller om livet til denne 
lune, allsidige karen, som døde i 
2005. Vi får også høre strofer fra 
hans betydelige forfatterskap, 
krydret med betraktninger fra 
Johns egne møter med Sand-
beck. Dette er mannen bak 
«Påsan», «Pengegaloppen» og 
andre kjente og kjære viser og 

fortellinger fra Rena og omegn. 
Historien starter i forrige 

århundre: «Da jordmora kom, 
var je født» og avsluttes med 
Menuett i mai «…noe av det 
likeste je har laga», som han 
mente selv. Forestilingen skal på 
turné i Innlandet med både åpne 
og lukkede forestillinger på blant 
annet biblioteker i fylket, men 
det er ikke avklart om den kan 
sees på noen lokale biblioteker.

Blådans med Sandbeck


