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Ifølge Bergensavisen kan et nytt 
filmstudio komme til å se dagens 
lys i Bergen. Som fødselshjel-
per er selveste Lars Von Trier. 
Vestnorsk filmsenter, Western 
Norway Film Commission på 
Verftet, filmfondet FUZZ og stjer-

neregissøren Lars Von Triers eget 
selskap – Zentropa International 
– har noe nytt i gjære. Partene vil 
bygge et nytt filmstudio og ser 
på muligheten for filmstudiobyg-
ging i vest. Bergen skal være en 
het kandidat. (©NTB)

Vestlandet kaller
Den britiske sangeren, låtskrive-
ren og multiinstrumentalisten 
Imogen Heap kommer til Oslo på 
senhøsten. Imogen Heap spiller 
på Sentrum Scene 16. november. 
Hennes siste album, «Ellipse», 
kom i fjor og høstet svært gode 

anmeldelser – både i hjemlandet 
hennes og i resten av verden. I fe-
bruar i år gjorde Heap en utsolgt 
konsert på Rockefeller. Det må ha 
gitt mersmak å svippe innom i den 
mørkere årstiden – for nå gjentar 
hun altså bedriften. (©NTB)

Til Norge på senhøsten

Lun, morsom, trippel-
bunnet og tempofylt er 
Hjerterdamenes kabaret 
«Ekte sørlandssommer» 
på Haven Brasserie i 
Grimstad, og på premi-
eren torsdag kveld fikk 
de hjertelig respons av et 
stort publikum.
Fem flotte damer, alle med 
karisma og sangstemmer samt 
lokal revy- og teatertrening, 
har laget en kabaret for voksne 
– der de tar for seg sørlands-
sommerens mange typiske vi-
derverdigheter. 

Det inkluderer også freidige 
østlendinger, den årlige biki-
niproblematikken, 
sommerflørt lett 
tilsatt insekter, og 
turistenes henrykte 
«sørlanderi».

Alle tekstene er 
nye. De fleste er 
skrevet av Hjerter-
dame-leder Bjørg Øygarden, 
til et smidig utvalg kjente me-
lodier som spenner fra Johan 
Halvorsen til ABBA, fra Jaques 
Brel-låter til «Hair» og de 
Lillos.

Det hele med rød tråd og i en 
ramme som gir god anledning 
til verbale spark og sprell.

Tempoet er beundringsverdig, 
med kjappe sømløse overganger 
og et utall lynsnare kostyme-
skift.

Man unngår ikke helt revykli-
sjeene, men de får en Dizzie Tu-
nes-smart turnering. Dessuten 
setter publikum tydelig pris på 
litt grovspell og klovning iblant.

Det musikalske får lek-
ker oppfølging av et rutinert 
tremannsband med Rasmus 
Solem (tangenter og vokal), Pe-
ter Haltorp/Ole Kelly Kvamme 
(bass) og Arild Nyborg (slag-
verk).

Vi får se nåtidens sannheten 
bak de Vilhelm Krag’ske sør-

landsdamene; med norgesre-
kord i pillespising og skilsmisser 
– presentert av Nina Zacharias-
sen. Vi møter «de innfødte» i 
Vanja Fones og Iren Matheus-
sens skikkelser; den oppkavet 
fortvilte sørlandsvertinnen og 
hennes sørlandsk bedagelige 
mann. I spissen for gjestene 
står Bjørg Øygardens jappete 
østlending, og Merete Haslunds 
festivalturist på MC fra Nord-
Norge.

Dialektskiftene går like kjapt 
som sceneskiftene, og vi får en 
rekke fine karakteristikker.

Det hele er sydd sammen med 
effektiv koreografi og like ef-
fektive kostymedetaljer.

Så opplever vi sannelig at 
det er god diksjon hele veien 
også; egentlig en sjeldenhet fra 

et knippe innfødte 
sørlendinger... 
så det er her den 
rutinerte teate-
rerfaringen viser 
resultater!

Både ensemblet 
og bandet er bok-

stavelig talt hjertelig til stede 
de 70 minuttene showet varer. 
De fryder seg på scenen! Og 
det smitter til publikum.

Lys, hjertelig og lun som

TINDRENDE OPPLAGT: Veltrimmet ensemble i gøyal kabaret. Fra venstre Merete Haslund, Iren Matheussen, Bjørg        

TURISTER: Iren Matheussen og 
Merete Haslund på MC fra nord.   

HVERT ÅR: Det oppstår bikiniproblemer for Nina Zachariassen t.h. og 
Iren Matheussen. 

DE INNFØDTE: Vanja Fone (t.v.) og Iren Matheussen som hardt prøvet 
sommervertskap.

De fryder seg 
på scenen! Og 
det smitter til         
publikum

Ekte sørlandssommer

En kabaret med den Aust-Agder- for-
ankrede Hjerterdame-gruppen.
Med: Vanja Fone, Merete Haslund, 
Bjørg Øygarden, Nina Zachariassen 
og Iren Matheussen.
Band: Rasmus Solem,
Peter Haltorp/Ole Kelly Kvamme, 
Arild Nyborg.
Tekster: Bjørg Øygarden og Hjerter-
damene.
Regi: Odd Grjotheim.
Teknisk ansv.: Liffe Andersen.
Spilles: I kveld og søndag kl. 1900.
på Haven Brasserie, Grimstad, og på 
Bjellandstrand, Tromøy, 7. juli. 
(Premieren torsdag hadde fullt hus.)
ANMELDT AV: 
Didi Grimsgaard 

Kabaret
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Parallelt med Kammermu-
sikkfesten er Aktive Fredsda-
ger arrangert i Risør.

Aktivitetene besto blant an-
net av utdelingen av prisen 
«Fangenes Testamente» og 
kurs i menneskerettigheter for 
norsk- og flyktningeungdom. 

– Kunnskap er et viktig vå-
pen i krigen mot ondskap, sa 
filosof Lars Fredrik H. Svend-
sen da han mottok prisen 
Fangenes Testamente. Prisen 
ble delt ut for niende gang 
og er et samarbeid mellom 
Aktive Fredsreiser og Freds-
forskningsinstituttet i Oslo 
(PRIO). Filosof Henrik Syse 
var konferansier og fanget 
publikums oppmerksomhet 
med sin humor og velformu-
lerte ord. 

Tollef Larsson (92) er 
initiativtaker til «Fangenes 
Testamente». Han satt selv i 
konsentrasjonsleir under an-
dre verdenskrig og legger stor 
vekt på enkeltmenneskets 
ansvar og kunnskap. 

– Vi har lært mye om 
Auschwitz, men hva kan vi 
lære av Auschwitz, avsluttet 
Larsson sin tale. 

– Vi hører mye om det onde 
mennesker kan gjøre, men 
vi er også i stand til å skape 
mye flott, sa Henrik Syse da 
han introduserte Roma Kr-

zemien og 12 av hennes elever 
fra Krakow. Roma og elevene 
bidro med polsk musikk på 
prisutdelingen, og fremførte 
blant annet flere klassiske 
stykker av Frédéric Chopin 
på fiolin. De var et fargerikt 
innslag på arrangementet 
med sine tradisjonelle polske 
folkedrakter.

Søndagen var det Freds-
gudstjeneste i Risør Kirke 
hvor Henrik Syse talte til for-
samlingen. 

På sankthansaften kunne 
man oppleve en Fredspris-
konsert i forbindelse med Ri-
sør Kammermusikkfestival. 
Temaet for årets festival er 
eksil, og musikk skapt i nazis-
tenes konsentrasjonsleirer sto 
på programmet. Under kon-
serten ble vinneren av Fange-
nes Testamente presentert av 
Tollef Larsson. 

– Der ungdom møtes ska-
pes ny kultur, sa kursleder 
Lillian Hjort til de unge kurs-
deltakerne som fram til søn-
dag var samlet på Fredshuset. 
Norsk ungdom og flyktninge-
ungdom fra Risør og Gjerstad 
fikk i fem dager mulighet til å 
lære om menneskerettigheter 
og flerkulturell forståelse. 

Det var en engasjert og 
sammensveiset gjeng som 
mandag fikk utdelt diplom. 
Til sammen deltok 22 ung-
dommer fra Afghanistan, 
Irak, Burma, Eritrea, Liba-
non, Tsjetsjenia og Norge på 
kurset som ble gjennomført 
under Aktive Fredsdager. 
Innsendt av Marit Langmyr (tekst) 

og Per Lunden (foto)

Aktive fredsdager
Prisvinner Lars Fredrik H. Svendsen og administrerende direktør i Ak-
tive Fredsreiser Helga Arntzen.

FAKTA

● Send inn et referat og et bilde av arrangementet i korpset, fra 
basaren, dansekvelden eller hvilken kulturbegivenhet det måtte 
være.
● Skriv kun noen linjer og husk: hvem, hva, hvor og når. Og husk 
navn på dem som er avbildet.
● Send dette som e-post til: redaksjonen@agderposten.no

Kulturblikk

Oslo Kammermusikk Festival mel-
der at to konserter allerede er ut-
solgt. Festivalen, som arrangeres 
fra 19. –28. august, melder om 
stor interesse. Etter at billettsal-
get åpnet tidlig i juni, er allerede 
to konserter utsolgt. Konserten 

på nyoppussede Oscarshall Slott 
lørdag 28. august, med Arve Tel-
lefsen og Håvard Gimse, var den 
første konserten som ble utsolgt. 
Også billettene til åpningskon-
serten i Gamle Logen lørdag 21. 
august er revet bort. (©NTB)

Kammermusikk selger ut
Byen Gunnedah i Australia, hvor 
Orlando Blooms modellkjæ-
reste trådte sine barnesko, tilbyr 
seg å lage storslått bryllupsfest 
for turtelduene. Nylig ble det 
kjent at stjernen fra filmer som 
«Pirates of the Caribbean» og 

«Ringenes Herre» har sørget for 
å gi kjæresten, Miranda Kerr, ring 
på fingeren. Og dermed går ryk-
tene: Hvor skal bryllupet holdes, 
og hvor mye pomp og prakt skal 
bryllupsfesten framvise.(©NTB)

Lokkes til bryllup i brudens hjemby

mmerkabaret

      Øygarden, Nina Zachariassen og Vanja Fone.   FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

GOD STEMNING: Publikum koser seg med kabareten i Haven Brasserie i Grimstad.
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