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Hva har Sydney i Australia og Årnes i Norge til felles denne uka? Jo, premierer på Figaros bryllup. Journalist: Morten
Tvethaug Mens Sydneys innbyggere denne uke får den i operaform, får nesbuene komedien som teater.
Hva har Sydney i Australia og Årnes i Norge til felles denne uka? Jo, premierer på Figaros bryllup. Journalist: Morten
Tvethaug Mens Sydneys innbyggere denne uke får den i operaform, får nesbuene komedien som teater. Det er et
tjuetalls ungdom i Nes Revy- og Amatørteater under ledelse av instruktør Per Håkon Sydtangen som har laget sin
versjon av den verdenskjente komedien om grevens tjener Figaro og om livet på det katalanske slottet. Den freidige
slottsforvalteren Figaro, hans tilkomne hustru Susanne, greven og grevinnen er ikke helt enige om rekkefølgen av
hendelser når Figaro og Susanne skal gifte seg. Ikke minst spørsmålet om slottsherrens rett til den første natt med
bruden skaper mange komiske situasjoner. Både grevens venner, uvenner og hele tjenerstaben lar seg villig, og dels
uvillig, bruke i forviklingene som oppstår, og komiske intriger dukker opp i rask rekkefølge. Det er mye som skal til når
en så stor forestilling skal settes opp. Teatergruppa har forberedt oppsetningen fra tidlig i fjor høst. I de siste hektiske
ukene har de unge skuespillerne hatt daglige øvinger. Tirsdag var det gjennomkjøring av forestillingen med kostymer
og sminke i Nes kulturhus. Det var litt hektisk aktivitet både på og bak scenen slik det skal være på en kost-og-maskforestilling, som det kalles, og de fleste av replikkene satt slik de skulle. Det som ikke sitter er det ennå mulighet for å
få på plass. For premieren er nemlig i dag, torsdag kveld. Forestillingen vises også fredag, lørdag og søndag.
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