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HUMOR: «Mamma og gutongen» er et kjent revypar i Seljord. De
har hovedrollene i årets revy på Granvin. FOTO: PRIVAT

Med det lokale
kjendisparet
«mamma og
gutongen» i hoved-
rollene er det klart
for humormed
snert på Granvin.
Knut Heggenes
knut.heggenes@varden.no

SELJORD Det er Seljord Revy-
og teaterlag, i samarbeid med
Stiftinga Seljordspelet, som
setter opp revyen «Ikkje bare
blåbær». Fredag er det duket
for premiere.

Mye å ta av
– Nå er det flere år siden siste
runde med revy i Seljord.
Skrivegruppa har med andre
ord hatt mye å ta av når det
gjelder hendelser i bygda. Her
er det ingen som kan føle seg
trygge, forteller IngunnHaug-
land i revyledelsen.
På scenen vil det dukke opp

mange kjente revyfjes for pu-
blikum. En god blanding av
unge og erfarne revyskuespil-
lere er med.
Det er lagt opp til to fram-

visninger både fredag og lør-
dag denne helga. De siste
ukene har det vært mye øving
og terping på detaljene for
skuespillerne.

Jobbet aktivt
– Både gamle og nye, unge og
eldre aktører har vært med og
jobbet aktivt med tekstskri-
vingen siden i høst. Fra janu-
ar har det vært øvinger hver
eneste søndagskveld.
I innspurten har vi vært

samlet hver eneste kveld. Nå
er vi klare til å vise fram ma-
terialet for publikum. Vi gle-
der oss, sier Ingunn Haugland
til Varden.

Instruktørene
Oddbjørn Aase har det musi-
kalske ansvaret for «Ikkje
bare blåbær». Instruktører er
Karen Kjeøen Erikstad og
Hæge Manheim.
Så er det bare for publikum

å glede seg til mye humor og
revysprell på Granvin.
Innholdet skal vi ikke røpe

for mye av, men det er nok et
og annet kjent fjes som vil bli
tatt på kornet og noen kontro-
versielle saker som dukker
opp.

«Ikkje bare blå-
bær» i Seljord

LONDON (NTB) Peter Banks,
originalgitaristen i Yes, er
død.
Ifølge Wikipedia ble han of-

te kalt «arkitekten bak pro-
gressiv musikk» av BBC, og
regnes som en av de store pro-
grockgitaristene.
Banks ble 65 år gammel.

Han dukket ikke opp til en økt
i innspillingsstudioet, og ble
funnet død av hjertesvikt i
hjemmet sitt i London,melder
Rolling Stone.

Peter Banks hadde spilt
med Chris Squire i The Syn,
og blemed i Yes lenge nok til å
spille på bandets første to al-
bum, «Yes» fra 1969 og «Time
and aWord» fra 1970. Menmu-
sikalske uenigheter førte til at
han forlot bandet samme år.
Siden dannet han band som

Flash, Empire og gjorde flere
soloalbum, Han jobbet på en
liveplate kalt «Flash – In Pu-
blic» da han gikk bort i forrige
uke.

Yes-gitarist er død

� KRISTIANSAND (NTB) Den nye, norske
barnefilmen «De tøffeste gutta» åpner
Barnefilmfestivalen i Kristiansand neste
måned. Filmen er basert på en bok av Ar-
ne Svingen, og blir den første norske åp-
ningsfilmen i festivalens historie. På kino
kommer den i oktober.
«De tøffeste gutta» er en actionfylt ko-
medie om 11 år gamle Modulf, som tror

han er en slags superhelt – fordi de tøf-
feste gutta på skolen plager ham, og da
slipper de andre barna å bli mobbet. Men
så begynner Lise i klassen hans, og erter
på seg tøffingene.
Regissør er Christian Lo, som viste sin
eksamensfilm på Barnefilmfestivalen i
2002 og siden laget «Bestevenner»
(2009).

Tøffe gutter åpner Barnefilmfestivalen
� BERGEN (NTB)Wolfgang Plagge tar
med seg et ukjent Ole Bull-verk til Fest-
spillene i Bergen – og sammenligner fio-
linisten og komponisten med Rolling
Stones. – Ole Bull var en stor improvisa-
tor. Han tenkte som en god jazzmusiker.
Vi trenger å gjenoppdage den måten å
spille på innen klassisk musikk, mener

Wolfgang Plagge.
Under Festspillene går teppet opp for
Plagges rekonstruksjon av Ole Bull-ver-
ket «Norges fjelde». Det skjer under kon-
serten «Reiser og eventyr» som finner
sted i Grieghallen 28. mai, med Kringkas-
tingsorkestret og fiolinist Annar Follesø
på scenen.

Plagge framfører ukjent Bull-komposisjon

land og Steinar Ellefsen (foran) gleder seg til danseparty til lørdag. BEGGE FOTO: RAGNHILD JOHANSEN

OSLO (NTB) Ha-
kan Markussen
brukte nær ti år
på å komme
frem til «The
Track», debutal-
bumet som slip-
pes denne uken.
– Det er på

mange måter et
tilbakeblikk på
ting som har
skjedd og for så vidt også ikke
har skjedd. Den er en slags
dokumentasjon av relativt
viktige ting jeg har opplevd,

sier Markussen
(bildet).
Ifølge platesel-

skapet Rootsy er
det snakk om
«nærgående for-
tellinger, ofte kon-
krete og med tid-
vis filosofisk til-
snitt, der Hakans
særegne og såre
stemme loser lyt-

teren gjennom de ni sang-
ene».
– Dette er mitt første album

og det er en samling låter jeg

har skrevet opp gjennom
kanskje de siste 10 årene. For-
håpentligvis har jeg skrevet
sangene slik at mange kan
kunne kjenne seg igjen i dem,
sier Hakan Markussen.
Som produsent og også mu-

siker på platen har han hatt
Rune Berg (Number Seven
Deli, The Margarets).
Markussen prøvde seg med

EP-en «Where I Usually Go» i
2004. Og tittellåten herfra ble
da også spilt inn på nytt – og
er med på den nye platen, og-
så som førstesingel ut.

HakanMarkussen på sporet igjen

omeback


