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MANDAG
KULTURUKE

Gjerstad kommune og frivil-

lige organisasjoner inviterer 
til kulturuke mandag 7. juni 
med en rekke arrangementer 
forskjellige steder i kommunen. 
Detaljert program finnes på 
www.gjerstad.kommune.no. 
Kulturuka varer til 13. juni.

TRIM

Nasjonalforeningen Øyestad 
helselag inviterer til trimming 

på Furuheim hver mandag 
klokken 10.30.

FRILUFTSLIV

Lokalforeningen for Livsglede 
for eldre i Grimstad inviterer til 
båttur med «Solrik» mandag 
7. juni kl. 11-14 med avgang fra 
Torskeholmen i Grimstad. Om 
bord blir det trekkspillmusikk 
og servert fiskesuppe og kaffe.

 Arendal Turmarsjforening invi-
terer til vandretur i sommerse-
rien «Vandring i Aust-Agder» 
mandag 7. juni med fremmøte 
på Drottningborg videregående 
skole i Grimstad kl. 18.00. Man 
kan velge mellom løyper på 5 
og 10 km.

UTSTILLING

Kulturskolen Øst i Agder in-

viterer til kunstutstilling på 
Middelskolen i Tvedestrand 
mandag 7. juni kl. 18.00.

DANS

Leikgruppa i Brekka UL inviterer 
til gammeldans på Heimtun i 
Brekka i Austre Moland hver 
mandag kl. 19.30.

SOMMER, BARE SOL OG GLEDE?: Det vites ikke om Vanja Fone, Merete Haslund, Bjørg Øygarden, Nina Zachariassen eller Irén Matheussen vil svare på hva som skjer med sommer-
flørten når det regner eller er yrende insektliv. Men de lover mye latter på årets sommerkabaret.

Uønskede sommergjester 
og eksistensielle spørs-
mål som «hvordan passe 
inn i badedrakten fra i 
fjor?», er blant temaene 
for Hjerterdamers som-
merkabaret.

LINDA ASKELAND
lias@agderposten.no 418 50 939

I fjor fikk Hjerterdamer ter-
ningkast 5 for sin kjærlighets-
kabaret på Bjellandstrand og i 
Kulturkjerka. 

I år blir de samme damene 
å se på Haven Brasseri i Grim-
stad og på Bjellandstrand Gård 
i Arendal med kabareten «Ekte 
sørlandssommer»

– Det er morsomt å kline til 
med en skikkelig tittel, og det 
har vært artig å jobbe med en 
slik type tråd, sier tekstforfatter 
Bjørg Øygarden. 

Mange spørsmål
Rammen rundt kabareten er fe-
nomenet om gjester som kom-
mer på uønsket besøk for å opp-
leve sørlandssommer. Her stilles 
«eksistensielle» spørsmål som:

Hva skal en snakke med de 
fastboende om?

Hvordan var det nå egentlig 
alt var før?

Er det lurt å smake på alt 
brennevinet en får servert?

Hvordan passe inn i bade-
drakten fra i fjor?

Hvordan rekke absolutt ALT i 
løpet av ferien?

Hva kan uventet regnvær el-
ler yrende insektliv gjøre med 
sommerflørten? 

– Vi skal lage feriekos og som-
merrytmer, vise fram sørlands-
piger av fineste 
sort og få folk 
til å le og hygge 
seg. 

– Det vil være 
samtaler mel-
lom gjester og 
lokalbefolk-
ning, en som-
mer med stress 
og jag, insekter, sommerflørt og 
regn. 

Litt regn, men absolutt mest 
moro, lover Øygarden, som har 
skrevet de fleste tekstene selv i 
vinter og vår.

Noen av tekstene er skrevet av 

de øvrige hjerterdamene, og en 
liten andel er lånt stoff.

– I alle fall 90 prosent er nytt, 
sier Bjørg Øygarden. 

Hun mener at humoren er 
nokså allmennsør-
landsk, og regner 
med de skjønner 
den i Grimstad 
også. 

Med seg på 
laget har de for 
sikkerhets skyld 
Grimstads Odd 
Grjotheim som 

rådgiver.

Gjenkjennelse
– Hva er svarene på spørsmå-
lene dere stiller?

– Det må folk komme for å 
finne ut av. Noen spørsmål er 

kanskje evige, slik som spørs-
målet om badedrakten. Jeg tror 
folk vil oppleve mye gjenkjen-
nelse og erkjennelse. Klarer vi 
det, tror vi dette skal gå bra. Vi 
gleder oss i alle fall, sier Bjørg 
Øygarden.

Kabaretens damer består av 
Vanja Fone, Merete Haslund, 
Bjørg Øygarden, Nina Zacha-
riassen og Irén Matheussen, 
godt hjulpet av musikerne Peter 
Haltorp, Ole Kelly Kvamme, 
Rasmus Solem og Arild Nyborg. 
Første kabaretvisning er 24. 
juni på Haven i Grimstad.

– Det blir mest humor, mye 
musikalitet, mange gladlåter, 
men vi har også puttet inn noen 
melodier som man ikke venter 
seg. Vi har laget noen overras-
kende vrier, røper Øygarden.

Hjerterdamer 
med ny kabaret

«Vi har laget no-
en overraskende 
vrier»

BJØRG ØYGARDEN, 

TEKSTFORFATTER

Slik vil Tor med hammeren se ut, ifølge Hollywood. Det er film-
nettstedet Collider.com som har fått tilgang til bilder av rollein-
nehaveren Chris Hemsworth, der han poserer gudeaktig med 
hammeren Mjølner, som er blitt riktig fin og blålysglinsende. 
Filmen «Thor», som Marvel står bak, skal ha premiere i mai 2011. 
Innspillingen foregikk fra april i New Mexico, USA. I filmen vil man 
følge tordenguden. (©NTB)

Her er Hollywood-versjonen av Tor
NRK Aktivum tapte 12,3 millioner kroner i fjor tross rekordsalg 
av kjente suksesser som Atle Antonsen-DVD og «Himmelblå». 
– 2009 har ikke vært vårt beste år, sier daglig leder Bjørn Suhrke i 
NRK Aktivum til VG. Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas påpe-
ker at NRK Aktivum har tilført NRK viktige penger til produksjonen 
med sitt bidrag på 800 millioner kroner de siste ti årene. Han vil 
likevel at trenden med underskudd skal snus. (©NTB)

NRK gikk i minus på kommersielt salg

PÅ PLAKATEN

I Harstad ble det satt en spesi-
ell norgesrekord i helgen: 60 
gitarister spilte «Smoke on the 
Water» samtidig. Rekorden ble 
satt i forbindelse med Musikkens 
dag. Ifølge Harstad Tidende ble 
det en mektig forestilling da alle 
gitaristene tro til samtidig. Den 
gamle rekorden skal ha vært 31 
spillende gitarister samtidig. 
(©NTB)

Ny gitar-rekord


