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Steinbruddet i Fjæreheia 
var ekstra vakkert tors-
dag kveld. En blomster-
portal ønsket gjestene 
velkommen nede ved kir-
ke, det var fakler på vei 
opp, lekre fruktspyd, mu-
sikk og barn som delte 
ut godteri fra kurvene si-
ne på Kranplassen. Det 
var en fin rammer rundt 
premierene på to artige 
og fine stykker.
Det var lagt ned mye arbeid i for-
kant av Steinbruddkvelden, arran-
gert av Kastellet kultursenter.

Blomsterportalen nede ved Fjære 
kirke var vakkert pyntet, med jenter 
som ønsket gjestene hyggelig vel-
komne til Steinbruddkveld. På 
Kranplassen ble det solgt lekre 
fruktspyd og popkorn, mens barn 
gikk rundt og delte ut kjærlighet på 
pinne fra kurvene sine. På plassen 
ble spilt hardingfele. Et fin ramme 
rundt premierene.

Først ut med premiere var «Det 

magiske treet». Unge dansere impo-
nerte i sine hvite kostymer, mens 
Uno Vesje spilte på gullharpen. «Al-
lergikus Pollus-den store pollenpla-
geren» fikk publikum til å smile, 
særlig da den store nesa kom inn på 
scenen og nøys rundt seg med både 
gule og grønne basselusker. For 
nesa hadde pollenallergi!

Det var stemningsfullt med tente 
fakler utenfor steinbruddet, og Fjæ-
re kirke hadde også fakler foran 
kirkedørene. Kirken var for anled-
ningen åpen, og kunne tilby leven-
de musikk for de som tok turen 
innom på vei til bilen.

I kveld fortsetter Steinbrudduka 
i Fjæreheia, denne gangen med 
danseforestillingen «Now she 
knows». Fredag ankom danserne 
fra blant annet Antwerpen, Wien 
og Stockholm. I ettermiddag er de 
klare for forestilling. 
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En vakker og magisk s
■ Mange unge dansere som imponerte og underholdt i Fjæreheia torsdag, 

GODTERI. En flott pyntet gjeng delte ut kjærlighet på pinne fra kur-
vene sine. 

ET MAGISK TRE. Det var flinge, unge dansere som var med i «Det magiske treet» i Fjæreheia torsdag kveld.

FJÆREHEIA

BLOMSTERPORTAL. Gjestene ble møtt av en blomsterportal utenfor Fjære kirke, som alle 
måtte må gjennom. De ble ønsket velkommen til Steinbruddkveld.

ALLERGISK. En kjempenese var med i «Allergikus Pollus-den store pollenplage-
ren». Den nøys ut både det ene og det andre, stor smil og latter fra publikum.


