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Inntar scenen med kjempenese
Da Karin Moe Hennie bestemte seg for
å lage en barneforestilling om pollenallergi var det helt
naturlig å inkludere
en gigantisk allergisk nese.
ODDERØYA: - Nesa har blitt helt
fantastisk, og kommer til å se
veldig bra ut på scenen, sier
Karin Moe Hennie.
For ti år siden, da en av hennes nevøer fikk påvist pollenallergi, fikk hun ideen til historien
«Allergikus Pollus – Den lille pollenplagen».
- Allergikus er et lite pollenfrø,
og det er han vi følger gjennom
forestillingen, forteller Moe
Hennie.
Ikke bare han selvsagt.
Sammen
med
venninnen
Allergika Pollensnufs legger han
ut på Den årlige pollenreisen
sammen med millioner av andre
pollen, der målet selvsagt er å
komme i god jord for å kunne bli
til et stort, flott tre.
- Men på veien støter de på
mennesker med allergi, og verken Allergikus eller Allergika ønsker å havne inn i en nese eller
et øye. De blir også overrasket
over at noen kan bli sinte på «lille snille meg», forklarer Moe
Hennie.
Forestillingen retter seg mot
barn fra fire år og oppover.
Gjennom dans og dialog får man
et innblikk i hva både pollen og
allergi er for noe, og Moe Hennie
håper historien kan bidra til en
økt forståelse for hva en venn eller en selv opplever i pollensesongen.
- Forhåpentligvis er det lettere
å forstå dette gjennom en historie, framfor en brosjyre eller
fastlege. Barnehager og skoleklasser bør også kunne bruke
forestillingen for å lære mer om
pollenallergi.
Med seg på scenen får Moe
Hennie blant annet danseren
Silje Nordheim.
- Det er en morsom historie,
og veldig gøy å jobbe med. De
forskjellige karakterene er fantastiske, konstaterer hun.
Bak scenen er det også en rekke forskjellige mennesker som
har bidratt. ABUP på Sørlandet
sykehus er co-produsenter, og
forestillingen har også fått støtte
fra Cultiva Express, Kristiansand
kommune
og
Sparebankstiftelsen.
- Jeg er også utrolig takknemlig for hjelpen jeg har fått fra
Agder Teater. Giert Werring har
vært hjelpsomheten selv med å
få tak i dem som har laget kostymene; Frode Holgersen, Timo
Helmers og Anders Hardeland.
De har gjort en utrolig jobb,
blant annet med den allergiske
nesen, sier Moe Hennie.
«Allergikus Pollus – Den lille
pollenplagen» spilles på utescenen i Direktørens have ved sykehuset 23., 24. og 26. mai. Alle

NESEGREV: Karin Moe Hennie ser fram
til å stå på scenen med den allergiske
nesen. Inne i nesen står for anledningen danseren Silje Nordheim.

skoleelever fra første til tredje
trinn er invitert, men forestillingen er åpen for alle som måtte ønske.
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En boligkjøpers oppussing
■ Fakta
POLLENALLERGI
■ Hver femte nordmann lider av
pollenallergi.
■Typiske symptomer er blant
annet tett og rennende nese, kløe i
nesen, nysing, rennende øyne og
kløe i øynene med påfølgende
rødhet.
■En undersøkelse viser at over 70
% av de med pollenallergi har
symptomer fra både nese og øyne.
Lidelsen kan også føre til trøtthet,
uopplagthet og redusert yteevne på
jobb og skole.
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Husk!

Vi kan hjelpe deg med alt!

RØRLEGGER OLSEN -622 91 356
- Ny bereder - Rep lekkasje WC
- Ny kran kjøkken
41 253
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- Flere stikk i stua
-2 nye kurser til nytt kjøkken
699
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du
vin
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- Nytt tak kjøkken- Skifte
- Åpne vegg mot stue
MURER JENSEN -652 33 255
ser gulv
- Fliser over kjøkkenbenk - Fli
- Naturskifer inngang
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