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DEL OG FINN FREM I KULTUREN
Ringblad.no ønsker å samle kulturen
i hele regionen. Gjør kulturkartet komplett
ved å legge inn ditt arrangement i
«Det skjer»-kalenderen på ringblad.no.
Her kan du også dele opplevelsene.
DEL DE GODE OPPLEVELSENE
Legg inn tekst, bilder og video fra arrangementer
du har vært på ring-kultur.origo.no
Er du tidlig ute, kan saken din også
komme på trykk i papiravisen.
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«Et juleønske»
legger mye vekt
på å fornye seg
hvert år, men beholde
det glade budskap.
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Fru Juul: Dukket opp i «Et juleønske» i 2013, spilt av Birgitte Jacobsen.

Snart klart for nytt varmt juleønske

Med ny vri på historien

!

Hvert eneste år formid
les julebudskapet i ny
innpakning i «Et jule
ønske».

I år hand
ler det om
to jenter
som får en
annerledes
jul.
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å også i år, med noen nye og
noen gamle bekjentskaper.
For hvis vi ikke husker helt
feil, så dukket Fru Juul opp allere
de i 2013 med en svært så hektisk
tilnærming til julehøytiden og alt
som skulle gjøres.
Denne gang handler det om to
jenter som begge går en litt anner
ledes julefeiring i møte. Den ene
har nettopp mistet bestefaren sin,
som også var hennes beste venn.

Et jul eønske: Glade vinterbarn.
Hun lurer på om hun noen gang
kommer til å bli glad igjen.
Den andre jenta skal feire jul hos
tanta si, «Fru Juul», og hun tenker
at det kommer til å bli kjempekje
delig.
Men det viser seg ganske snart at
det blir det ikke.
De to jentene møtes, og sammen

Foto: Anett e M. Hallq uist

kommer de på sporet av en hem
melighet i butikken til den skumle
leketøyforhandleren
i
byg
da,
«Herr Vinkelsliper.»
Kulturakademiet i Sentrumkir
ken med Tonje Christine Hallstein
sen (manus), Ada Forsberg, Tonje
Hallsteinsen (regi) og Ingvild
Lindsjørn (koreografi), legger mye

arbeid i å fornye «Et juleønske»
hvert år.
Både handling og sangrepertoar
byr også i år på mye nytt, samtidig
som man får møte kjente og kjære
rollekarakterer og sanger fra tidli
gere år.
85 barn og unge fra MiniKompa
niet, ArtKompaniet og Beat danner
sammen med 20 voksne sangere
grunnstammen i det musikalske,
og det hele akkompagneres av pro
fesjonelle musikere fra det lokale
kulturlivet i Ringerike.
I «Et juleønske», som også bidrar
til inntekter til «Bry seg om»-aksjo
nen hvert år, formidles den nostal
giske, gode julestemningen fra
barndommens jul, samtidig som
man ønsker å løfte fram julebud
skapet med nye og kreative vink
linger.
Det betyr en musikalsk reise
blant julesanger, både av gammel
årgang og nyere dato, og selvfølge
lig med det gla
de bud
skap som
grunnstamme.

