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Hester og menn
Romantisk komedie om hester og 
menn stakk av med prisen.
Island og regissør Benedikt 
Erlingsson ble tildelt Nordisk råds 
filmpris for «Om hester og menn». 
Juryen skriver at det er «en 
forbløffende original film med 
røtter i den lakoniske humor og 
islandsk saga-tradisjon», melder 
filmweb.no «Om hester og menn» 
konkurrerte mot norske «Blind», 
danske «Nymphomaniac», 

svenske «Turist» og finske 
«Concrete Night». Prisvinneren, er 
en romantisk komedie som vever 
sammen en rekke skrøner om et 
lite islandsk bygdesamfunn og 
menneskene og hestene som bor 
der. Menneskene virker i det hele 
tatt å være minst like ledet av sine 
dyriske instinkter som de firbeinte 
vennene, og det byr på uforglem-
melige scener.

Pris til Tommy Tee
TONO gir sin formidlerpris til Tommy 
Tee for hans lange innsats for å 
formidle hip hop til det norske 
musikkelskende publikummet, 
melder ballade.no Formidlerprisen 
ble etablert i 2011 for å hylle mennes-
ker som arbeider for å skape økt 
kunnskap, forståelse og begeistring 
for musikk og skapingen av den. 
Prisen består av 50.000 kroner og 
et diplom. Tidligere vinnere av 
prisen er Øyafestivalen, den tyske 

plateprodusenten Manfred Eicher 
og hans plateselskap ECM i og 
musikkforlegger Leif Dramstad.
   Juryens sier blant annet i sin 
begrunnelse for tildelingen:
TONO-prisen går til en eksepsjonell 
formidler innen musikklivet. Tommy 
Tee startet Norges første hip 
hop-magasin, Fat Cap i 1989. Kort tid 
etterpå tok han initiativ til National 
Rap Show, som har gått på NRK P3 
kontinuerlig siden 1993.

Brødrene Joel og 
Ethan Coens neste 
film «Hail Caesar» har 
fått premieredato. 
Den vil melde seg på 
kinoene i februar 
2016, skriver filmweb.
no. Filmskaperbrø-
drene har en fanskare 
som få andre, og det 
er stor interesse for 
deres neste film. 

Kreativt Forum og fem revylag med debut-suksess

Latterlig artig nakenhet
HÆSTlatter i Surna
dal ble en suksess, 
med gapskratt for 
både lokale naken
heter og invitert gjest 
fra Gudbrandsdalen. 

HÆSTlaTTer
Tor Helge Solli
tor.helge.solli@tk.no 907 87 650

Helgas HÆSTlatter i 
Surna dal, med to fulle 
hus på hotellet fredag 

og lørdag, må beskrives som en 
ubetinget suksess. 

Mange blant de betalende 
publikummere har nok frem

deles vondt i magen etter nes
ten to timer med gapskratt til 
det ene innslaget etter det an
dre. Med åpen bar og et fest
stemt publikum, var det i ut
gangspunktet duket for suk

sess Og det ble det. 
Initiativtaker Tove Merete 

Schei i Kreativt Forum hadde 
sammen med Tove Sundli 
samlet aktører fra teaterlag i 
både Bøfjorden, Rindal, Øvre 

Surnadal, Todalen og Svarra
bærje. Høydepunktene sto i 
kø, men aller best likte vi de 
lokkale innslagene fra To
dalen. Der handlet det meste 
om nakenhet, i ulike former. 

All honnør til arrangørene. 
Publikum håper på reprise  
neste år, noe de nok får. 

7.000 kroner av overskuddet 
ble delt ut til 10. klasseprosjek
tet ved ungdomsskolen. 

NakeN: Kvinnekroppens vekst og fall, med Torill Talgø og laila Kvendset var storartet, og kanskje det aller beste innslaget under helgas 
HÆSTlatter i Surnadal, arrangert av Kreativt Forum sammen med fem lokale revylag. 

SprekiNg: ellinor Moen, i 
rollen som en av mange spreke 
ansatte i Surnadal kommune.

klokkeSpill: Knut Bergli og 
Nils O. Bruset i prektig sketsj om 
klokkespill med utsatte baller. 

arraNgører: Tove M. Schei og Tove Sundli var sentrale aktører 
både på og bak scenen under HÆSTlatter i Surnadal. 

gjeSt: Ola Hage var gjesteartist som røysheimsgamla med navn 
Magda. Gapskratten tok helt av da gudbrandsdølingen inntok scenen. 


