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Fredag 12. mars 2010

Rocker for Bolivia
n KONGSVINGER I kveld klokka 18 blir det fengende toner fra Scene U på Kongsvinger.
Første- og tredjeklasse på Musikklinja ved Skarnes vgs. inntar scenen med alt fra pastellfargede hits fra 80-tallet til tyngre rock. Konsertansvarlig Stian Kåsa og Tor Håkon Holthe (bildet) er blant dem du vil få høre denne kvelden. Inntektene går til SOS-barnebyer i Bolivia.

LEVERTE VARENE: Fansen fikk det de håpet på da Johnny Logan opptrådte i Rådhus-Teatret torsdag kveld.

n NES

Røver tilbake scenen med
Etter rundt ti år er «Ronja Røverdatter» tilbake på Årnes.
Forrige gangs Ronja og SkallePer er nå prosjektleder og instruktør i stykket.

MARTIN STOKKEBRYN
red@glomdalen.no

PREMIÈREKLARE: Det skal mange aktører til for å spille «Ronja RøverBILDER: MARTIN MITSEIM STOKKEBRYN
datter».

I kveld har ungdomsgruppa i Nes
Revy- og Amatørteater première
på Astrid Lindgrens «Ronja Røverdatter» i Nes kulturhus. Teaterstykket er knyttet veldig opp

mot filmen.
– Vi vil at de som har sett filmen, skal få «flashback» når de
ser denne forestillingen, sier instruktør Sveinung Oppegaard
med et smil om munnen.
Fra skuespiller til sjef
For rundt ti år siden ble stykket
satt opp i samfunnshuset på Årnes. De som den gang hadde hovedrollene som Ronja og SkallePer, er i år prosjektleder Anne
Marthe Rudolfsen og instruktør
Sveinung Oppegaard. Forestillingen den gang var en suksess med

fullstappet sal.
– Vi håper på å få en like god
forestilling denne gangen som
sist, sier Anne Marthe Rudolfsen.
Knyttet til rollene
Anne Marthe og Sveinung oppfordrer folk til å komme og se
forestillingen.
De føler seg veldig knyttet til
rollene de selv hadde for ti år siden. Derfor syntes de det var ekstra vanskelig å finne ut hvem som
skulle erstatte deres roller, men
de er kjempefornøyde med Adéle
Heiberg, som nå spiller Ronja, og

