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Premiere på selveste 1. april er ingen spøk. Men
teatergjengen lover at du får trimmet lattermusklene i
`Alice lengter tilbake`.
Av Jan Erik Hæhre
Nes Revy- og amatørteaters ungdomsgruppe er i
sluttspurten foran årets forestilling, `Alice lengter
tilbake`. Siden tidlig i fjor høst har gjengen som teller
19 unge skuespillere i alderen 15 til 23 år, øvd med
tanke på premieren. Og nå er premieredatoen altså
nær forestående. - 1. april er kanskje en litt merkelig
premieredato, men det er faktisk helt sant, sier
Thomas Haakonsen, regissør for forestillingen. Han
lover også en forestilling som vil trimme
lattermusklene til publikum.
Familieforestilling
- Vi spiller forestillingen tre ganger, fredag 1. lørdag 2.
og søndag 3. april. Her er det bare å løpe og kjøpe
billetter, sier Haakonsen, som roser de mange unge og
dyktige skuespillerne han leder. - Dette er en
familieforestilling med mye humor, eventyr og magi,
sier Håkonsen, som jobber med ungdomsteatergruppa
for første gang. - Vi er i god rute, og jeg jobber foreløpig
med senkede skuldre. Men det er klart, det er fortsatt
en god del som gjenstår, sier regisøren. Han benytter
også anledningen til å rose de mange flinke foreldrene
som bidrar.
Reiser tilbake
- Foreldrene er også fantastiske, blant annet gjør
kostymegruppa en formidabel jobb, sier Håkonsen.
`Alice lengter tilbake` handler om Alice fra stykket
`Alice i Eventyrland`. Men hva skjedde egentlig med
Eventyrland etter at hun var der sist? Hva om ting ikke
var som det var, eller er som det er, eller en gang ble? I dette stykket reiser Alice tilbake til Eventyrland. Der
får hun hjelp av to personer, Kari og Anders, sier noen
av de unge skuespillerne i ungdomsteateret til
Raumnes.

Norsk oppfølger
Mens `Alice i Eventyrland` er en barnebok fra 1865,
skrevet av Lewis Carrol, er oppfølgeren skrevet av
norske Tor Åge Bringsværd. Den ble utgitt som
billedbok på midten av 1980-tallet. Det er kanskje lett å
forstå at alt ikke er som det en gang var. - Det er jo ikke
noe Eventyrland lenger, sier de unge skuespillerne.
Landet er forvandlet til et `nei-nei-land` der alt som er
morsomt er forbudt. Men som eventyr flest, løser det
seg kanskje på beste måte? Det får du i såfall greie på
om du velger en morsom kulturopplevelse første
helgen i april der ungdomsgruppa til Nes Revy- og
amatørteater byr på underholdningen.
Klare for eventyr: Ungdomsskuespillerne er klare for
eventyr i forestillingen `Alice lengter tilbake`. Bak fra v.:
Lillian Brovold, Marius Espeland, Magnus Kristoffersen,
Caroline Scharning Aaserud, Frida Giselsson Follerås,
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Anett Fossen, Stine Fossen, Line Ucelite, Marte
Raknerud Hoel og Helene Kollerud. Midten fra v.:
Magnus Lundsæther, Herman Kollerud, Adéle Heiberg,
Ingrid Stabell, Marie-Louise Wahl Østmo, Marit Nes
Gladheim og Ingeborg Reite Martinsen. Helt fremst ser
vi Lisa Fallet Kløfta (t.v.) og Viviann Amundsen. Foto:
Jan Erik Hæhre
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