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Anne Marit Godal er ansatt som leder for Norsk 
nettleksikon, som tar mål av seg å bli bedre enn 
Wikipedia. Godal er utdannet statsviter og er datter 
av tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal. Hun 
har hatt flere verv  i Arbeiderpartiet og har siden 
2003 vært leder for litteraturorganisasjonen Leser 
søker bok.(©NTB)

Skal lede Wikipedia-konkurrent
Den dristige utringningen til Dita Von Teese ble for 
mye for «CSI». Midt oppi lik og blod måtte burlesk-
stjernen roe ned brystpartiet. – Det var mye snakk 
blant TV-folkene om min «støtende utringning», 
sier Von Teese, som ifølge Daily Mail mener klagene 
«var interessante når man tenker på hvor mye blod 
og gørr det er».(©NTB)

Bystesensurert av «CSI»
Den aldrende Hollywood-kjendisen Zsa Zsa Ga-
bor måtte fredag amputere beinet. Det var en 
infeksjon som førte til at den 93 år gamle divaen 
måtte amputere beinet over kneet på et sykehus 
i Los Angeles. Hennes mann, prins Frederic von 
Anhalt, sier at operasjonen gikk bra og at det 
ikke var komplikasjoner. (©NTB)

Måtte amputere beinet
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Med show, glitter, glede 
og trøkk går teppet opp 
for årets Granerevy. En-
semblet har langt på vei 
lykkes med årets skrå-
blikk på Arendal i 2010.
Revyen åpner med et show-
nummer hvor alle skuespillerne 
er med i glad sang for å ønske 
velkommen til Granerevyen.  
Energien i åpningsnummeret 
hinter om at det er en revy med 
driv og glede – og glede er Gra-
nerevyen absolutt fylt med.  

Revyen klarer også å stikke 
ganske hardt i de mer alvorlige 
sakene som har preget byen 
gjennom fjoråret, som syke-
husstriden og fylkessammen-
slåing, uten å bli ufine.

Lokalpolitikere, stortings-
politikere, entreprenører, sam-
funnstopper og arendalitten 
for øvrig får se seg selv i speilet 
fra scenen, som seg hør og bør i 
sjangeren.

Arendalspolitikernes bedrifter 
gjennom fjoråret, får heldigvis 
mye oppmerksomhet gjennom 
revyen – det er ikke måte på 
hvor mye moro de lager ut av 
jobbene sine. Sikkert til stor 
glede for tekstforfatterne i Gra-
nerevyen.

Revyens tekster holder jevnt 
over bra kvalitet, og det er 
mer teknikk som gjør at de 
unntaksvis ikke kommer til sin 
rett. 

Talelyden fra mikrofonene 
er i noen tilfeller preget av at 
skuespillernes bruk av dyna-
miske effekter, som lav tale, 
noen ganger drukner. Enkelte 
av skuespillerne er heller ikke 
alltid like tydelige i sin uttale. 

Her er det mer å hente, kan-
skje er det bare litt mer kon-
sentrasjon som skal til. Men 
det er ikke lett å stå på premi-
erescenen.

Marianne Løge har regissert 
Granerevyen stramt og tett, og 

publikum kjedes ikke av sce-
neskift.  Løge har gjort en flott 
jobb med å dra frem gode og 
festlige prestasjoner fra debu-
tantene Stephan A. Hergel og 
Liv L. Nannestad.  

Nannestad, som revyens 
gjennomgangsfigur som se-
kretær på det forlatte, gamle 

rådhuset er festlig, og Hergels 
værhane og kommentatorkvali-
teter er også artige innslag.

I sine roller er Magne Knut-
sen og Clas Brodtkorb prototy-
pene på den litt slitne arendals-
mannen, slik en liker å se ham i 
parodien. Et av revyens høyde-
punkter er sjekta i Pollen, som 

jevnt svinger innom på scenen. 
De to er også blant de beste til 
gjennomført å bruke arendals-
dialekten som virkemiddel for 
alt den er verdt.

Astri Edvardsen kan, på scenen, 
forveksles med Grethe Kaus-
land i utseende, og noen av 

figurene hun presterer er god 
revykunst.

En sangtekst som utmerker 
seg spesielt er Merete Has-
lunds fremføring av «Her 
kommer Gelius», på melodien 
til sangen om Julius. Einar 
Gelius får gjennomgå, og 
det er akkurat nok til at en 

Glam i en glitrende G

Fullt trøkk, glamour, energi og glede i åpningen av Granerevyen 2011. Det er godt at Arendal har personligheter som tør å ta seg ut på scenen – her blir få          

Ambisjoner for millioner! 

På scenen: Bjørg Øygarden, Merete 
Haslund, Astri Edvardsen, Randi 
Eikeland, Liv L. Nannestad, Magne 
Knutsen, Clas Brodtkorb og Stephan 
A. Hergel
Orkester: Peter Haltorp, Stein Jo-
nassen, Jostein Kristensen, Harald 
Nyland
Instruktører: Marianne Løge og Åge 
Munch-Olsen
Spilles: 14.-, 15.-, 21.- og 22. januar 
2011 i Arendal Kulturhus
ANMELDT AV:
Esben Holm Eskelund
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Når amatørteatre og skoler skal sette opp forestillinger, går 
det i klassikerne fra Thorbjørn Egners penn. «Klatremus og de 
andre dyrene i Hakkebakkeskogen» topper listen, der «Folk 
og røvere i Kardemomme by» følger på 3. plass og «Karius 
og Baktus» runder av 10. plassen. Listen er satt opp av Norsk 
teaterråd, som klarerer manus for amatørteater og skoleverk. 
(©NTB)

Egner topper hos amatører og skole
Marit Reutz er oppnevnt som styreleder for Riksteatret 
i perioden 2011-2014. Oppnevnelsen er gjort av Kultur-
departementet. Departementet har oppnevnt følgende 
styremedlemmer: Stephan L. Jervell (nestleder), Shanti 
Brahmachari, Astrid Arnøy og Trond Hannemyr. I tillegg er 
Bo Anders Sundstedt og Kristin Tunold-Hanssen oppnevnt 
etter forslag fra de ansatte. (©NTB)

Reutz  ny styreleder i Riksteateret
Ytterligere fire norske filmer er nå invitert til årets 
filmfestival i Berlin. Allerede er Ole Giævers film «Fjel-
let» invitert. Nå følger «Knerten gifter seg» og den 
nye «Jørgen + Anne = sant» etter sammen med kort-
filmene «Jenny», «Det siste norske trollet» og «Keep-
ern til Liverpool». Det blir faktisk verdenspremiere for 
«Jørgen + Anne = sant» i Berlin. (©NTB)

Enda mer norsk film til Berlin
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ranerevy

           spart for skråblikk og sleivspark.  Foto: Sondre Steen Holvik

håper at det kommer mer om 
ham. Randi Eikeland tar et 
oppgjør med kommunelønna 
og fremfører stødig og trygt.

Granerevyens bærebjelke på 
scenen heter Bjørg Øygarden. 
Et av glansnumrene er en 
spørrespalte som er en fest 

av en tekst, og en fest av et ut-
trykk. Det er som å lese i paro-
dien på Wikipedia – ikkepedia.
org. Det er ikke uten grunn at 
Øygarden står som første navn 
i programmet.

Musikalsk gjennomfører or-
kesteret under ledelse av Peter 
Haltorp trygt og greit, uten 

de helt store høydepunktene 
– men det er vel i revysjange-
rens natur at musikken er en 
støttespiller mer enn en hoved-
rolleinnehaver.

Det er godt at Arendal har 
personligheter som tør å ta 
seg ut på scenen. Gå og opplev 
dem. Det har de fortjent!

Merete Haslund synger om Einar Gelius bedrifter gjennom 2010. Teksten 
alene er grunn noktil å se Granerevyen 2011.

Bjørg Øygarden er en figur for seg selv i dette nummeret hvor det åpnes 
for «spørsmål fra salen».

Clas Brodtkorb (t.v.) og Magne Knutsen diskuterer urinering og politikk 
i Pollen.

Astrid, «Grethe Kausland» Edvardsen i rollen som bruker av nymoderne 
tjenester på Myratunet.


