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De første gjestene i premiereprogrammet til Fredrik Skavlan er blitt 
presentert. Som ventet blir det en blanding av norsk og svensk i 
«Skavlan» som sendes nesten samtidig i begge land. Gjestene så 
langt er skuespillerne Lena Endre og Liv Ullmann, Grand Prix-vin-
neren Alexander Rybak og forfatteren Jo Nesbø. I tillegg er den tid-
ligere islandske statsministeren Geir Haarde med. Lars Winnerbäck 
spiller og programmet sendes fredag 18. september. (©NTB)

Ullmann og Rybak gjester «Skavlan»
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«Hjerterdamer» leverer 
et varmt, levende og 
veldig underholdende 
kjærlighetsshow på 
Bjellandstrand gård.

Jeg må innrømme at jeg var en 
smule redd for å bli møtt med 
en overdose romantikk da jeg 
torsdag kveld troppet opp på 
Bjellandstrand gård i Arendal 
for å overvære premieren til 
«Det er jo bare kjærlighet, sa 
hun muntert».  
En hel forestilling dedikert til 
kjærlighet høres både mektig 
og litt kvalmende ut. 
Heldigvis var bekymringen 
unødvendig. Irén Matheus-
sen, Bjørg Øygarden, Vanja 
Bruce Fone og Merete Haslund 
leverer en forfiskende forestil-
ling som byr på både humor og 
alvor.

Kabareten åpner med det fen-
gende sangnummeret «Det 

er kjærlighet», til melodien 
av Beatles «Penny Lane», og 
forestillingen begynner allerede 
å se lovende ut. Oppfølgingen 
er desverre litt tam, med et 
par vitser som ikke helt treffer 
blink, uten at det er det verste 
man har hørt på kabaret. Hel-
digvis tar det seg kjapt opp når 
damene blir varme.

 Et klart vendepunkt er når 
Vanja Bruce Fone kommer på 
scenen med kominummeret 
«Drømmemannen», skrevet av 
Bjørg Øygarden.

Vanja beretter om sitt møte 
med drømmemannen Charles 
– eller Sjarles, som hun kaller 
ham, og publikum skratt-ler av 
Fones fabelaktige tolkning. 

«Drømmemannen» er det 
eneste nummeret i kabareten 
som peker i retning underlivet, 
men selv dette gjøres på en 
intelligent måte. Nummeret er 
frekt nok til å få publikum, som 
stort sett består av voksne kvin-
ner, til å knegge fornøyd, men 
vipper aldri over i det vulgære. 

«Det er jo bare kjærlighet, sa 
hun muntert» finner fort sin 
egen rytme, og veksler f ly-
tende mellom krampelatter og 
alvor.

Det ligger en viss risiko i å 
hente ned publikum med en 
trist sang mens de fortsatt har 
lattertårer i øyenkroken. Ofte 
kan et slikt stemningsfall bli 
for stort, og man ender med et 
krasj det er vanskelig å komme 
seg etter. Dette er ikke noe pro-
blem for disse fire damene. Pu-
blikum lar seg villig lede fra det 
morsomme til det melankolske 
og tilbake til det morsomme, 
uten at den gode stemningen 
taper seg det minste.

Innimellom sketsjene og jen-
tenes omskrevne sangnum-
mer får vi mange sanger hvor 
originalteksten er beholdt. Vi 
blir underholdt med alt fra Alf 
Prøysens «Kjærlighetsrosa» til 
«As Time Goes By» og «The 
Chapel og Love». Valget av san-
ger er overraskende originalt 

og forfriskende i en forestilling 
med et tema som gjør det veldig 
lett å falle i klisjéfellen. 

Noen av sangene har tilhø-
rende underholdende kostymer 
og rolletolkninger, mens andre 
er blir fremført med en enkel 
nesten naken sårbarhet.

 Den litt triste sangen «Plas-
ter og teip», fremført av Merete 
Haslund, og skrevet av Bjørg 
Øygarden må nevnes spesielt 
– den er rett og slett en liten 
perle. 

Det er aldri noen tvil om at dis-
se kvinnene har stått på scenen 
før. Etter litt hikke de første 
minuttene, leverer de en fore-
stilling som er så bra at man 
slett ikke trenger å unnskylde 
noen ting med at de «bare» er 
lokale amatører. Det spiller in-
gen rolle hva de gjør på dagtid, 
disse kvinnene er artister tvers 
igjennom.

Med seg på scenen har kvin-
nene de dyktige musikerne 
Peter Haltorp, Arild Nyborg 

og Rasmus Solem. Musikken 
fungerer på akkurat den måten 
den skal på en slik forestilling; 
som et bakteppe som tilfører 
dybde, rytme og sjel til num-
merne. Årsaken til at musiker-
ne ikke får store spalteplassen i 
denne anmeldelsen er absolutt 
ikke at de gjorde en dårlig jobb, 
men heller at damene var så 
gode at de har gjort seg fortjent 
til hele plassen. Forestillingen 
skal spilles 25. september i 
Kulturkjerka (tidligere Kjerka 
Kulturverksted) i Arendal.

GODE: Irén Matheussen (f.v.), Vanja Bruce Fone, Bjørg Øygarden og Merete Haslund leverer rett og slett et skikkelig godt show med kabareten «Det er jo bare kjærlighet, sa hun 
muntert».

Varmt show av proffe amatører 

«Det er jo bare kjærlighet, 
sa hun muntert»

Med: Irén Matheussen, Merete 
Haslund, Vanja Bruce Fone og Bjørg 
Øygarden
Sted: Bjellandstrand gård
Publikum: Ca. 65 (fullt)
Anmeldt av:
Elisabeth Ramsberg Larsen

Kabaret


