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Nes Revy- og Amatørteaters barnegruppe spiller

denne høsten `Olsenbanden jr. på Cirkus`, og nå

går skuespillerne inn i den siste, intense fasen.

John Arne Paulsen Skal redde Cirkus Flamingo:

Nes Revy- og Amatørteaters

Nes Revy- og Amatørteaters barnegruppe spiller

denne høsten `Olsenbanden jr. på Cirkus`, og nå går

skuespillerne inn i den siste, intense fasen. John Arne

Paulsen Skal redde Cirkus Flamingo: Nes Revy- og

Amatørteaters barnegruppe, her representert ved

noen av skuespillerne, byr på `Olsenbanden jr. på

Cirkus` i Nes kulturhus på Årnes 13. til 16. november.
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Barnegruppa i Nes Revy- og Amatørteater teller nå 28

skuespillere. De forbereder nå forestillingen

Olsenbanden jr. på Cirkus, som spilles i Nes kulturhus

13. - 16. november. Nå innledes en aktiv og krevende

fase i forberedelsene.

 I og med at det er både sang og dans, er det mye å

holde styr på. Til helgen vil vi `bo` på Østgård skole,

der det er egnede lokaler. Neste torsdag får vi

nøkkelen til kulturhusets storsal, sier leder for

barnegruppa, Marianne Injer Lund.

 Replikk-pugging For skuespillerne skal manus nå

ligge igjen hjemme. Alt skal sitte i hodet. I år som

tidligere `flyter` det hele litt nå tre uker før forestilling,

men lederen stoler på skuespillere og medhjelpere.

 Det går seg nok til i år også. Fra og med

førstkommende helg går det i ett. Skuespillerne gjør

sitt. I tillegg skal kostymer, sminke og kulisser på

plass. En stor gruppe foreldre er med og hjelper til.

Mange av disse har vært med en stund nå, og vi er

helt avhengig av denne hjelpen for å få gjennomført

det hele, sier Injer Lund.

 I mars i år falt valget på `Olsenbanden jr. på Cirkus`.

Dette ble gjort av instruktør Annikken Hansson og

barna i fellesskap.

 Bredt publikum Det gikk fort å få rettighetene til å

spille stykket, noe som medførte at vi kom tidlig i gang

med forberedelsene. Ungene fikk lov til å ønske seg

roller som Annikken har fordelt, sier Injer Lund, og

legger til at hun selv ikke har hatt noe med

rollefordelingen å gjøre.

 Alle har et forhold til Olsenbanden, enten det er

originalversjonen eller det er Olsenbanden junior.

Injer Lund håper dette kan være en positiv faktor når

billettsalget nå er godt i gang, blant annet via

nettsiden til Nes kulturhus.

 Olsenbanden fenger publikum i alle aldre, kanskje i

motsetning til stykker av Anne-Cath Vestly, som i

hovedsak fenger de yngre. Vi håper og tror mange

har glede av å få med seg forestillingene våre i

november, sier Injer Lund.
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