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Johan Harstad lanserte «Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt 
mylderet?» i New York på forsommeren. Forlaget som står for 
utgivelsen er det uavhengige, politisk og litterært engasjerte Se-
ven Stories Press. Romanen ble godt mottatt og fikk både gode 
kritikker og bred omtale. Nå er romanen plassert på det velre-
nommerte tidsskriftet Kirkus Reviews’ liste over de beste skjønn-
litterære bøkene utgitt i USA i løpet av 2011. (©NTB)

Buzz Aldrin på liste over årsbeste
Singelen fra Siri Nilsens ferske album «Alle snakker sant» ble 
nylig trukket fram i engelske The Guardian. Anmelder Chris Sal-
mon skriver at tittelsporet på den norskamerikanske sangerens 
fine, nye album er som resten av platen: sunget på norsk. «Men 
du trenger ikke forstå et ord for å verdsette denne nydelige folk-
popen», heter det videre. Albumet planlegges utgitt i England til 
neste år. (©NTB)

Skryt av The Guardian

Hans Inge Fagerviks tekster 
vekker ettertanke.

Iren Matheussen (t.v.) og Merete Haslund har flere elleville figurer i juleshowet sitt, her er de i innspurten med julevasken.         Men de byr også på mye som ikke har med jul å gjøre, men det meste fremføres med samme snert og gode timing.

Jilt og intimt med juleshow

Frolandsbonde Svein Bøylestad 
(27) fikk følelser for Linda Bjør-
nes (37), som også var deltaker 
i «Jakten på kjærligheten», et-
ter innspillingen av serien.
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Både Svein Bøylestad og Linda 

– Fikk hete 
følelser

KRIBLET: Linda Bjør-
nes og Svein Bøylestad 
fant tonen etter inn-
spillingen av «Jakten 
på kjærligheten».  
 FOTO: TV2

Signe Løvland Solberg (26) 
fra Froland ble årets vinner 
av Aust-Agder fylkeskom-
munes kunstnerstipend for 
sitt store kunstneriske  
potensial.
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– Nå skal jeg bygge verksted i 
Froland, for jeg har ikke fun-
net egnet sted i Oslo. Så da 
blir det en form for pendling 
mellom Froland og Oslo 
fremover, sier kunstneren 
Signe Løvland Solberg som 
er oppvokst på Haugsjå gård 
i Froland.

Det er her hun vil bygge 
verkstedet sitt som må være 
stort nok til å romme de store 
metallskulpturene. 

– Pangstart
Lørdag ble hun tildelt stipen-
det av fylkeskultursjef Per 
Norstrøm under åpningen av 
juleutstillingen til Arendal 
kunstforening på Tyholmen.
Kunstnerstipendet ble gitt 
kunstneren Solberg for å bi-
dra til å etablere seg som 
kunstner. 

– Det blir en pangstart, si-
er hun selv om stipendet.

Tidligere i høst fikk hun 
100.000 kroner i etablerersti-
pend fra Anders Jahres stif-
telse.

I etablererfasen
Signe Løvland Solberg er ut-
dannet ved Kunsthøgskolen i 
Oslo, fakultet for visuell kunst 
med mastergrad i kunstfag/
metall i 2010. Hun er en av 
kunstnerne som har bidratt 
med arbeidet sitt til den pågå-
ende utstillingen «Slump – 
Luck by chance» som vises i 
Bomuldsfabriken kunsthall 
frem til 18.desember.

– Juryen velger å gi stipen-
det til en ung kunstner som er 
i startfasen av sin kunstneris-
ke karriere. Vi fremholder 
hennes kunst- og håndverks-
faglige bakgrunn innen metall 

og hennes presist artikulerte 
formspråk. Vi mener at hun 
har et stort kunstnerisk po-
tensial og gir stipendet til vi-
dere arbeid samtidig som vi 
ønsker å støtte en kunstner 
som velger å etablere eget 
verksted i regionen, heter det i 
juryens begrunnelse.

Juryen besto av kultursjef 
Per Norstrøm, Aust-Agder fyl-
keskommune, kurator Frank 
Falch, Sørlandets Kunstmu-
seum og Harald Solberg, Bo-
muldsfabriken Kunsthall.

Kommer fylket til gode
Kunstnerstipendet, som er en 
årlig tildeling, ble tildelt for 5. 
gang. Formålet med arbeids-
stipendet er å bidra til kunst-
nerisk utvikling, kunstnerisk 
nyskaping og økt kunstnerisk 
mangfold i Aust-Agder. 

Ved å gi en kunstner/
kunstnergruppe anledning til 
kunstnerisk virke i ett år, vil 
en få tilført ny kunstnerisk 
kompetanse som vil komme 
Aust-Agders befolkning til 
gode, er intensjonen bak til-
delingen. Signe Løvland Sol-
berg gis stipendet for å vide-
reutvikle sitt kunstneriske 
arbeid i en etableringsfase og 
som et tilskudd til material-
kostnader. Det forutsettes at 
resultater av arbeidet vises i 
Aust-Agder når stipendperio-
den er avsluttet.

Høsten 2012 planlegger 
Solberg en workshop i verk-
stedet hvor hun har invitert 
med seg flere kunstnere med 
påfølgende utstilling.

Fikk fylkets kunstner-
stipend på 190.000

FÅR PANGSTART: Signe 
Løvland Solberg fra Froland vil 
bygge verksted for kunstner-
stipendet.

Trygve Hellesen på saksofon.

Bjørnes trakk seg fra årets «Jak-
ten på kjærligheten». Etter delta-
kelsen i bonderomantikkserien 
fikk de to følelser for hverandre. 
Det forteller Bøylestad i et inter-
vju med Se og Hør.

– Det var da jeg virkelig fikk 
øynene opp for hvor flott Linda er. 
Jeg skal ikke legge skjul på at jeg 

fikk hete følelser for henne og at 
det kriblet i magen da vi var 
sammen, forteller frolendingen 
bladet Se og Hør. Men følelsene 
mellom de to utviklet seg ikke.

– Etter at vi dro hjem hver til 
vårt, og hverdagen startet igjen, 
har følelsene gått over, sier Bøyle-
stad til Se og Hør.
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ARENDAL: I 2003 ble Kurt Nilsen 
og Gaute Ormåsen henholdsvis 
nummer en og to i Idol-finalen. 
I morgen kveld inviterer de beg-
ge til julekonsert i Arendal. Kurt 
Nilsen opptrer med band i Aren-

dal kulturhus og Gaute Ormå-
sen har slått seg sammen med 
Cecilia Vennersten og inviterer 
til juletoner i Trefoldighetskir-
ken i Arendal.

Sangduellanter i samme by
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Iren Matheussen (t.v.) og Merete Haslund har flere elleville figurer i juleshowet sitt, her er de i innspurten med julevasken.         Men de byr også på mye som ikke har med jul å gjøre, men det meste fremføres med samme snert og gode timing.

Jilt er det, men også litt 
til ettertanke og alvor, 
når Iren Matheussen og 
Merete Haslund i festlig 
samspill med særdeles 
stødige musikere mener 
det er «Himla jilt med 
jul».

Stemningen blir intim når de to 
spilleglade damene byr på elle-
ville sketsjer på den knøttlille 
scenen på Bjelllandstrand gård 
på Tromøy. Det blir bokstavelig 
tatt nærkontakt med publikum 
på første rad.

Og de får et takknemlig pu-
blikum. Lokalet er fylt opp 
med grupper og vennegjenger 
som skal ut å kose seg og spise 
julebuffé, så stemningen er 
nesten satt før showet er i gang.

Men det må absolutt sies at 
de to damene, som virkelig fø-
ler seg hjemme på scenen, slett 
ikke legger noen demper på 
stemningen, her er flere figurer 
og poenger som virkelig går 
hjem hos publikum.

Det er typiske revykarakterer, 
som julestressede damer, råne-
re fra Rygene og elleville gamle 
damer som tar den helt ut. 

Som Mjølfrid Kjevlerud går 
det så melet fyker for Iren Mat-
heussen i julebaksten, og når 
rånerne fra Rygene i Volvo 240 
synger om å tenne våre lykter, 
på bred dialekt, er det selvføl-
gelig billyktene de mener.

De har både laget tekster 
selv og fått tekster fra andre 
forfattere, og de håndterer ma-
terialet med snert og tydelig ut-
tale på uforfalsket dialekt.

Men denne forestillingen bæres 
også i høy grad av de tre musi-
kerne, Hans Inge Fagervik, 
Trygve Hellesen og Thor Hen-
ning Isachsen.

Jilt og intimt med juleshow

Også rånerne fra Rygene feirer jul.

 
Himla jilt med jul!

Medvirkende: Iren Matheussen, 
Merete Haslund, Hans Inge Fagervik, 
Trygve Hellesen og Thor Henning 
Isachsen.
Regi: Karina Aase.
Tekster: Hans Inge Fagervik, 
Bjørg Øygarden, Iren Matheussen, 
Jan Arild Vassbotn, 
Karina Aase, Hanne T. Asheim og 
Ingebjørg K. Sandsdalen.
Sted: Bjellandstrand gård, Tromøy

ANMELDT AV:
Tore Ellingsen

Juleshow

Når publikum sitter en meter fra scenen, blir det nærkontakt, her er det 
Merete Haslund som svinger stokken.

Trygve Hellesen på saksofon.

De både følger damene i 
sanger og sketsjer, men ikke 
minst Fagerviks tekster, gjør at 
det ikke bare er lattermusklene 
som settes i bevegelse. Her det 
plass til den ettertanken som 
også bør følge oss inn i jule-
høytiden. Slik som i Fagerviks 
«Jul i vårres gate» en annerle-
des julesang om dem som ikke 
gleder seg til jul, slik som barn 
som opplever fyll og uhygge i 
stedet for trygghet og glede.

Og dersom det fortsatt ikke 
er skikkelig julestemning mens 
lukten av julemat pirrer nese-
borene på Bjellandstrand, er 
det bare å høre til Trygve Hel-
lesens saksofonversjon av «O 
helga natt». Det er en aldeles 
nydelig fremføring.

Fredag 9. desember inntar 
de fem aktørene Bjelland-
strand igjen, og lørdag 10. de-
sember forlater de det intime 
formatet og kjører juleshowet 
sitt i Grimstad kulturhus.

Showet fungerte godt i det lille 
formatet blant et feststemt pu-
blikum på Bjellandstrand, det 
vil nok også skape god stem-
ning i en større forsamling.
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