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Ingen var hjemme da Jevnaker-bolig ble totalskadet

To pågrepet etter
brann i bolighus

● NYHETER

E16-rampe
snart ferdig
Flere har reagert på
stillstand i anleggsarbeidene, men snart får
Steinsåsen ny påkjøring
til E16.
SIDE 4

To unge menn ble pågrepet og siktet for skadeverk i forbindelse med
at det brant i et hus på Jevnaker i går. Huset var overtent da brannvesenet kom til stedet. Politiet holder kortene tett inntil brystet
fordi flere vitner skal avhøres. I går kveld var det uklart om mennene
ville slippe ut etter avhør.
SIDE 6
LESERFOTO: BJØRN HASSELBY

● NYHETER

Seieren glapp
da bakhjulet
løsnet

- Farlige
bilister
Dominica Rozanska (15)
frykter for livet for seg
og hesten, på grunn av
hensynsløse bilister.
SIDE 2–3

● SPORT

Leverte
årsbeste
HBK serverte publikum
årsbeste i 2-3-tapet mot
Sandefjord. Men marginene mangler.
SIDE 24–25
SIDE 20-23

INN I JUNGELEN
PÅ BYSCENEN

SIDE 16
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RINGERIKES BLAD

FLAMIN GOER: Kulturakademiet viste forestillingen «Jungelapen Lulu» på Byscenen i går ettermiddag, med flamingoer som dette og alle jungelens dyr.

Kulturakademiet viste «Jungelapen Lulu» på Byscenen:

Dyrisk moro på scenen
Byscenen ble i går
omskapt til en jungel
med snille og farlige
dyr med ulike kulører.

FORESTILLING
AYNA LILE
ayna.lile@ringblad.no

916 52 043

S

takkars lille Lulu får gjennomgå når hun skal finne
sin egen plass i en verden
fylt av dyriske skikkelser.
Kulturakademiets forestilling «Jungelapen Lulu» var dramatisk og godt sammensatt
med ypperlig sang og dans fra
små og litt større artister, til
stor glede for et begeistret publikum i en nesten fullsatt Byscene.

Gjennom løvens gap
De unge fra MiniKompaniet,

!

Jeg er altfor
liten til å bekymre meg!

JUN GEL APEN LULU

ArtKompaniet, Beat og Teaterkompaniet, som alle er en del
av Sentrumkirken, hadde god
kommunikasjon seg imellom
på scenen.
Regissør Tonje Christine
Hallsteinsen står også bak det
gode manuset, som hadde en
rød tråd om at det går fint an å
være annerledes selv om det
kan være en kamp å bli godkjent.
– Jeg er altfor liten til å bekymre meg, sa jungelapen Lulu
da hun fikk vite at hun måtte
«gjennom løvens gap for å
komme ut til savannen».

Stilige flamingoer
– «Mobbing er det verste jeg
vet!» sang gruppen med stilige

flamingoer uten å misse så mye
som et step.
Det var veldig bra framført,
og både morsomt og sjarmerende koreografert.
– Du er annerledes og du er
annerledes! Det er det å være
annerledes som gjør oss unike!
sang den lille jungelapen, i veldig flinke Edda Djønne-Dahls
skikkelse, etter å ha blitt mobbet for de rare ørene sine.
Forestillingen var svært barnevennlig lagt opp, med litt
spenning og slemhet og mye
moro og snillhet.

VEL DIG FLINK: Jungelapen Lulu i flinke Edda Djønne-Dahls skikkelse.

Originalt og bra
Det er ikke ofte å oppleve en
original forestilling på en lokal
scene som ikke er en velbrukt
klassiker, så dette skal Sentrumkirken ha all ære for.

SE FLERE BILDER
PÅ RINGBLAD.NO
SE VIDEO PÅ RINGBLAD. NO
ARTIGE: Publikum fikk oppleve en vel innøvd forestilling hvor sang
og dans satt som det skulle.

