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Lørdag drar bandet Absinth i gang 
konsertsommeren på Wrightegaar-
den i Langesund. Sommerens kon-
sertrekke omfatter en lang rekke 
sterke navn, blant andre BigBang, 
Odd Nordstoga, Lissie, Hellbillies, 

Åge Aleksandersen, Buffy Sainte 
Marie, Junipher Greene med Sta-
vangerensemblet, Vamp, Erik og 
Kriss, Bo Kaspers Orkester, Kråke-
sølv, Postgirobygget, Jan Eggum og 
Halvdan Sivertsen. (©NTB)

Starter på Wrightegaarden 

Kabaretkarakterene  
Torleif og Tordis ble i fjor 
så lei av uønskede som-
mergjester at de i år skal 
forsøke å tjene penger 
på dem. 
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Når gruppa «Hjertedamer» har 
premiere på sin nye kabaret i 
Grimstad kommende helg, er 
det ekteparets nystartede kafé-
virksomhet som står i fokus.

– Det dukker selvfølgelig opp 
en del skjær i sjøen, avslører ma-
nusforfatter og skuespiller Bjørg 
Øygarden.

Årets kabaret fra gruppa 
«Hjertedamer» er  på mange 
måter en oppfølger fra fjorårets 
forestilling hvor publikum ble 
presentert for det spesielle ekte-
paret. 

Med utgangspunkt i Torleifs 
utsagn «Åffår ska mi ha udgif-

ter på de derre sommergjestene 
når det lønner sæ møe meier 
med inntekter?» starter ektepa-
ret kafé.

Lover mye action
Der er det meningen at både 
fastboende og tilreisende skal 
kose seg med deilig sommermat 
og gjerne et glass vin. 

– De ser for seg at de skal tje-
ne gode penger, men det er en 
del merkelige ansatte og vanske-
lige gjester. Det blir mye action, 
lover hun.

Øygarden og kabaretkollege-
ne Merete Haslund, Irén Mat-
heussen, og Vanja B. Fone har 
virkelig stått på den siste tida 
for å få alt klart til fredagens 
premiere.

– Vi er ganske stresset for øy-
eblikket. Det er mye som skal på 
plass og mye som skal huskes. 
Alt skal i tillegg gjøres i riktig 
tempo. De siste to ukene har jeg 
ikke hatt tid til noe særlig an-
net, sier Øygarden.

Tror på mye latter
Kvinnegruppa har fått gode til-
bakemeldinger både fra publi-
kum og presse for sine to tidli-
gere kabarater. Øygarden tror 
også «Tordis og Torleifs kafé» 
faller i smak.

– Som teatermenneske så sy-
nes jeg det blir veldig spennen-
de. Kanskje litt ekstra spennen-
de siden jeg har skrevet nesten 
alt. Hvis folk liker dette kan jeg 

glise litt ekstra for meg selv, og 
motsatt om det går dårlig, for-
klarer hun.

Øygarden garanterer også 
mer underholdning enn noen 
gang.

– Vi kan love at både Tordis 
og Torleif skal få kjørt seg skik-
kelig. Det blir hektisk for oss 
skuespillere også. Vi skal inn og 
ut av mange roller og kostymer, 
og gjennomgå opptil flere 

kjønns- og dialektskifter. Vi 
skal snakke, synge og forsøksvis 
danse i nærmere en time og ett 
kvarter. Vi skal sende publikum 
smilende og nynnende ut i som-
merkvelden. Og så dristige er vi 

at vi jammen tror vi skal klare 
alt sammen, avslutter hun.

Det er Odd Grjotheim som 
har regien i den kommende ka-
bareten.

Klart for kafékabaret

PREMIEREKLARE: Merete Haslund, Irén Matheussen, Vanja B. Fone og Bjørg Øygarden i «Hjertedamer» gleder seg til fredagens premiere på 
årets sommerkabaret.   FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

«Vi er ganske 
stresset for øye-
blikket»
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