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Kaloribomben Jeanette (Irén Matheussen) fryder seg på kafeen, oppvartende flankert av Bjørg Øygarden, Vanja Fone og Merete Haslund.  FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

På Apotekergaarden ble 
det i pinsen tre varme 
gjensyn med de populæ-
re Hjerterdamene, der de 
serverte årets nye kaba-
ret, både med en rød 
tråd til fjorårets konsept 
og et vell av nye skikkel-
ser – for nå driver Tordis 
og «Tåleif» lukrativ kafé i 
stedet for å fø på ferie-
rekende slekt og venner.
Mer enn 500 fikk med seg sho-
wene i Grimstad, og ensemblet 
kan trygt se frem til å spille for 
enda flere på Bjellandstrand i 
Arendal i slutten av måneden. 
Det er en veldreid forestilling 
damene har laget, i regi av Odd 
Grjotheim, tett oppfulgt av et 
godt og korende band. En del 
av den litt groteske komikken i 
fjor er i år erstattet av mer fin-
spill og nyanser, dermed kom-
mer både tekstene og rollenes 
utallige personligheter bedre til 
sin rett.

Dette betyr ikke at tempoet 
er senket – tvert imot! Aktøre-
ne fyker inn og ut av roller og 
kostymer med blendende fart, 
tilsynelatende ubesværet. Og 
det sanglige er på plass, som 
alltid.

Spesielt imponerer Irén Mat-
heussen denne gang, både med 
sitt vokalspenn, sin utvikling 
av Torleif-skikkelsen – sjarm-
gubben som helst vil være i 
sjekta med en øl, men nå også 

må briljere som kafévert – og 
med en herlig Miss Piggy-
skildring av lille Jeanette som 
har oppfunnet en helt ny kalo-
ritelling.

Vanja Fone er den lett opp-
drevne Tordis med «kulina-
risk-optimaliserte konseptam-
bisjoner» og ufattelig beinfø-
ring, og hun smelter også hjer-
ter som gamle Karl som stadig 
synes Grimstad lå nærmere 
sjøen før... ja, før krigen sluttet 
i «syvogførr».

Merete Haslund presenterer 
kjærlig sin iPhone 4 – komplett 
med app’er og herlig vibrasjon 
– og hennes dramatiske talent 
får full uttelling som den farlig 
selvkontrollerte hustyrannen 
som ikke vil på kafé, men hel-
ler ha det hett foran sin egen 
peis. Grøssende psycho, til Ali-
ce Coopers «Poison».

Bjørg Øygarden, som også har 
skrevet nesten alle tekstene, 

byr på mange fine nyanser i 
nye roller – for eksempel dama 
som blir venninne-truet til å 
bare spise grønn salat. Herlig 
treffende er hennes synske og 
reinkarnerte kokkekandidat, 
med mentalt bredbånd, som 
har matet både Farao og Napo-
leon...

Bjørg forklarer også hvorfor 
de svale Aust-Agder r’ene er 
bedre enn de aggressive kristi-
ansandske GGG-RRR’ene.

Alle melodiene er godt kjen-
te. Her finner vi spor av Les 
Misérables, Sound of Music, La 
Cage aux Folles, West Side Sto-
ry, smidig flettet inn mellom 
andre melodier med god tradi-
sjon. Et par av numrene er rik-
tignok hvileskjær, men nød-
vendig for en såpass musikal-
preget kabaret med kontinuer-
lig handling. Det hele blir en 
story å glede seg over, og glede 
seg til.

Hjertelig tilbake igjen

Kafévertinne Vanja Fone overfal-
les av den synske kokka med men-
talt bredbånd, Bjørg Øygarden.

«Tåleif» (Irén Matheussen) forbereder kaféåpning, med fuktige kompi-
ser (Merete Haslund og Bjørg Øygarden).

Superpurken Bang med spanersnuseren Olsen på skjenkekontroll, i 
Bjørg Øygardens og Vanja Fones skikkelser.

Tordis’ og Torleifs kafé 
Av: Hjerterdamer

Med: Merete Haslund, Irén Matheus-
sen, Vanja Fone og Bjørg Øygarden.
Regi: Odd Grjotheim.
Band: Peter Haltorp, bass, Arild 
Nyborg, slagverk, Leif Rino Müller/
Rasmus Solem, keyboard.
Sceneteknikk: Ola Malnes.
Koreografi: Vibeke Liene Næss.
Rekvisitter: Øyvind Mossing.
Spilt: 3 forestillinger i Grimstad i 
pinsen.
Spilles også: På Bjellandstrand Gård, 
Tromøy, 29. og 30. juni.
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