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Anthony Hopkins skal være i sluttforhandlingene når det gjelder en 
skurkerolle i den kommende filmen «Arabian Nights». Filmen beskri-
ves som et actioneventyr og periodedrama som sentrerer rundt livet 
til en ung mann (Liam Hamsworth). Når hans konge blir drept i et 
kupp, forener han sine krefter med Sindbad, Ali Baba og den magiske 
ånden i lampen for å få reddet dronning Scheherazade. Filmen regis-
seres av Chuck Russell. (©NTB)

Snuser på «Arabian Nights» Derfor elsker hun terapi
Eva Mendes er tilhenger av terapi og i et nytt intervju forteller hun 
hvorfor. Skuespilleren, som var inne på en rehabiliteringsklinikk i 2008 
for grunner som ikke er kjent, tar seg tid til å snakke om problemene 
hun har – med en profesjonell. – Jeg elsker terapi. Ikke noe er som å 
gå inn i et rom, sette seg ned og snakke med noen som ikke har noen 
følelsesmessig forbindelse til livet ditt. Jeg elsker å ha en person der, 
som bare vil hjelpe deg til å bli bedre, sier hun.(©NTB)

Johanne Lynghaug, Ena-Marie Roland, Ida Marie Slettebøe 
i aksjon.

Nabil Andrè Belkhir synger «Man in the mirror»  

Sanggleden var stor da 5. klasse presenterte sitt syngespill.

Skjulte talenter slo til

KULTUR&UNDERHOLDNING

5. trinn på Roligheden skole har brukt 
nesten 2 uker på et syngespill om 
miljø. Da tenker de alle typer miljø. 
Selvfølgelig er det viktig med ren luft 
og klart vann, men like viktig er det 
miljøet vi skaper i kontakten oss men-
nesker imellom. Altså klassemiljøet. 

Den kjente artisten Hans Inge 

Fagervik, i samarbeid med Merete 
Haslund, har jobbet intenst med de 40 
elevene på 5.trinn. Og hvilke talenter 
de fant. Her var skjulte sangtalenter, 
dansere og rappere. Alle lærere og fag-
arbeidere på trinnet har også lagt ned 
et stort arbeid. 

Tirsdag kveld inviterte de foreldre, 
søsken og besteforeldre til storslått 
oppføring. Det var stufullt i Medi-
ateket, over hundre mennesker hadde 
funnet veien til Roligheden skole 
denne kvelden. Mammaer, pappaer, 
søsken, fettere, kusiner og besteforel-
dre var alle tilstede. Her fikk alle de 

voksne høre om hvor viktig det er å ta 
vare på hverandre og hvor viktig for-
eldrerollen er. Og så fikk se og høre en 
framføring som vi aldri har sett ma-
ken til på Roligheden skole. Alle elev-
ene deltok. Det var et kor som strålte 
av entusiasme. Elevene hadde også 
mange viktige beskjeder til oss alle. 
Tilhørerne tok til seg alt og var tydelig 
begeistret over det de fikk se og høre. 
Da vår lokale Michael Jackson, Nabil 
Andrè Belkhir, sang «Man in the mir-
ror», var det ikke et øye tørt.

Innsendt av Gunn Syvertsen og 

Anita R.Jacobsen

● Send inn et referat og et bilde av arran-
gementet i korpset, fra basaren, danse-
kvelden eller hvilken kulturbegivenhet det 
måtte være.
● Skriv kun noen linjer og husk: hvem, hva, 
hvor og når. Og husk navn på dem som er 
avbildet.
● Send dette som e-post til: redaksjonen@
agderposten.no
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Markus Trohjell, Tommy Einarsen, Celine Tan Moe var blant 
de mange som imponerte.


