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Med Hans og Anton 
Brusken i spissen for 
et lokalt virkelighets-
show, leverer Kreativt 
Forum en fornøyelig 
forestilling med høs-
tens HÆSTlatter. 
Tor Helge Solli 
tor.helge.solli@tk.no

Det er duoen Tove Merete Schei 
og Tove Sundli som er hoved-
arkitektene i Kreativt Forum og 
oppsetningen av HÆSTlatter 
med premiere fredag kveld og 
forestilling i Gla'laksen på  
hotellet i Surnadal lørdag. 

Tidens Krav var på torsda-
gens generalprøve, som samlet 
noen få inviterte publikumme-
re som klappet og lo av det de 
fikk servert. Med full sal og 
åpen bar blir det nok enda bed-
re stemning på benkeradene 
fredag og lørdag. 

De to er på alle måter både 
midtpunkt og spiller hovedrol-
len i årets utgave av HÆSTlat-
ter. I rollene som de hektiske 
vikarene – som avløser de tidli-
gere damene på hektisk etat i 
kommunen, og ikke minst som 
brødrene Hans og Anton Brus-
ken – får de to vist hvor gode  
revyartister de er. 

Begge leverer godt, og det er 
ikke minst et samspill mellom 
de to som imponerer. Det er na-
turligvis skrevet manus, men 
av og til tillater de begge å ta seg 
noen turer utenom det innøv-
de. Det fungerer perfekt, for 
begge er så proffe i rollene at de 
henter seg lett inn igjen. 

spøkefullt
Tove x 2 er alene god nok grunn 
til å ta seg en tur til Gladlaksen 
på hotellet, enten til fredagens 
premiere eller forestillingen 
lørdag. Det er i skrivende stund 
ledige billetter til begge oppset-
ningene. 

Men HÆSTlatter er mye mer 
enn de to Tove-ene. Brødrene 
Arne og Lars Landsem presen-
teres som gjesteartister. De bi-
drar med kjente viser som Lita-
go og Visarbækrinj. Disse har vi 
hørt før, men vi går aldri lei. 
Dessuten dukker Arne opp som 
«spøkelset» Ivar Medaas. 

Eirik Nordvik og Line Inder-
gård er med i flere innslag. De er 

begge knakende gode skuespil-
lere, som med trygghet og su-
per artikulasjon tar publikum 
lett inn i sketsjene. De er spesi-
elt gode som de to noe skuffede 
foreldrene i datterens bryllup 
som ikke ble helt slik foreldrene 
hadde drømt om. Det er tross 
alt ikke dagligdags med den 

slags ekteskap i Rindal, der det 
visstnok heller ikke er så enkelt 
å finne prest for en sådan  
anledning. 

Einhild Johanessen er et nytt 
bekjentskap på den lokale  
revyscene. Hun avslører storta-
lent tidlig, og dukker opp som 
både hardtslående Stælken og 

vaskeren som minnet mye om 
den brautende Mossa vi kjen-
ner fra TV.

ungdommelige g jester
Camilla Hyttebakk er en popu-
lær gjenganger når det settes 
opp revy i dalføret. Hun har tid-
ligere imponert stort, og leverer 
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flere gode prestasjoner i årets 
HÆSTlatter. Samtalen mellom 
eleven og tidligere lærer Dordi 
Skuggevik handler blant annet 
om sistnevntes evne til å sette 
merkelapper på folk og fe, 
mens eleven påpeker at det 
som var rett en gang ikke nød-
vendig stemmer like godt nå. 

HÆSTlatter har i tillegg fått 
med seg ei gruppe fra 10. klas-
seprosjektet som ble satt opp 
på kulturhuset tidligere i høst. 
Det var et smart trekk. Ung-
dommelig pågangsmot og ak-
tuelle problemstillinger som 
kommunesammenslåing får 
nytt innhold sett med unge 
øyne. 

Lokalt virkelighetsshow

Fornøyelig HÆSTlatter

HÆsTlaTTer: Hele gjengen i HÆSTlatter samlet på scenen: Arne Landsen (til venstre), Eirik Nordvik, Line Indergård, Tove Merete Schei, 
Einhild Johanessen, Tor Gjeldnes, Tove Sundli, Camilla Hyttebakk, Lars Landsem, Iselin Øye Vullum (foran til venstre), Una Langeland Gravvold, 
Halvor Fjærvik og Aron Telstad Sollid. 

laTTer: Med reality-showet Storkommunen Trollheimen, får Tove 
M. Schei og Tove Sundli fram gapskratten.

visarBÆKre: Arne Land-
sem er som alltid knakende god.

Like før jul gjør Mads Belden (bildet) sine 
første konserter i Kristiansund på mer enn 
tre år. Interessen for konsertene er såpass 
stor at Belden nå åpner for en ekstrakonsert.

20. og 21. desember har han annonsert 
konserter på Havnekontoret. De to konser-
tene er nå utsolgte. Derfor tar 30-åringen 
sjansen på en konsert samme sted også den 
19. desember.

– Vi åpner også for salg i døren av en 

håndfull ståplasser på alle tre konsertene. 
Veldig kjekt at så mange har lyst til å komme 
og høre på. Det peker vel kanskje mot at det 
kan bli kirkekonsert igjen neste år, skriver 
Belden i en SMS.

Ifølge Belden er også en av konsertene 
han skal ha på Østlandet før jul utsolgt. I 
desember skal han også slippe plata «Back 
Swingin'» som digital EP på alle de store 
strømmeplattformene.

sTor inTeresse for comeBacKeT

Mads Belden med ekstrakonsert
David Hockney har satt ny prisrekord for kunstverk 
utført av en maler som fortsatt lever. Ett av britens 
bilder ble torsdag solgt for drøyt 90 millioner 
dollar. Maleriet «Portrait of an Artist (Pool with Two 
Figures)» gikk torsdag under hammeren på 
auksjonshuset Christie's i New York for 90,3 
millioner dollar, noe som tilsvarer om lag 765 
millioner kroner med dagens valutakurs. Ifølge 
auksjonshuset er dette den høyeste summen for et 
maleri av en kunstner som fortsatt lever. nTB

maleriauKsjon

Prisrekord


