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SVIR: Mauren som tisser så det svir, var 
populær.

Fjæreheia gjør de fleste fore-
stillinger magiske, så også de 
to danseforestillingene tors-
dag.

ANNE GRO BALLESTAD
agro@agderposten.no 37003700

Det begynte yndig og vakkert med 
Det magiske treet, en forestilling om 
det frie ord, laget spesielt for barne-
bokfestivalen i Grimstad tidligere i år. 

To jenter oppdager et tre hvor det 
vokser bøker. Men så dukker det opp 
noen som tar bøkene.

Med Uno Vesje på sin gullfargede 
harpe som akkompagnatør, ble dette 
en kontrastfylt og vakker forestilling 
med ynde mot den grove granitten.

Den andre forestillingen Allergikus 
Pollus – den store pollenplagen, ble 
første gang fremført i mai 2011, i Di-
rektørens Hage ved Sørlandet syke-
hus Kristiansand i et samarbeid med 
Abup (Avdeling for barn og unges 
psykiske helse).

En morsom og pedagogisk forestil-
ling om pollen og allergi, fremført ved 
store og små pollen, pissemaur og 
marihøner.

Kvelden ble avsluttet med en fak-
kelopplyst vei fra Fjæreheia ned til 
Fjære kirke, hvor de som ønsket det, 
kunne gå inn og høre levende musikk.

YNDE MOT GRANITT: Det magiske treet – en yndig og vakker forestilling.   ALLE FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

DEN STORE POLLENPLAGEN: Silje Nordheim og Karin Moe Hennie.

FRI UTFOLDELSE: Guro Elde Paulsen og Sofie Retterstøl Olaisen i ak-
sjon.

BOKTYVERI: Noen stjeler bøkene som vokser på det magiske treet.

AVSLUTNING: Etter forestillingene gikk det fakkeltog til Fjære kirke. APPETITTVEKKER: Før forestillingene delte disse jentene ut godteri og spilte musikk på 
Kranplassen.

GRIMSTAD: I helga har du to sjan-
ser til å oppleve den kritikerroste 
jazzsangerinnen og skuespillerin-
nen Hilde Louise Asbjørnsen i 
Aust-Agder. Lørdag ettermiddag 
synger Asbjørnsen på plenen på 

Kvaløya i Grimstad under Ibsen- 
og Hamsundagene. Dagen etter 
opptrer hun på Kafé Den siste 
glæde i Lillesand. Hennes forelø-
pig siste album «Divin’ At The 
Oceansound» ble sluppet i juni. 
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