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GLADE MARIHØNER: Liv Groos Gunnarsdottir (f.v.), Vilde Solvang og Ida-Eline Eidså Helle danser marihøner og pollenkorn i «Den lille pollenplagen».    FOTO: ERIK HOLAND 

Denne uka har 38 små 
og litt større jenter øvd 
inn to forestillinger med 
profesjonelle dansere i 
steinbruddet i Fjæreheia. 
Under premieren i mor-
gen kveld, vil ofrene et-
ter terroren i Oslo og på 
Utøya bli minnet. 

MIRIAM GROV
migr@agderposten.no 905 76 606

– Det er i tankene våre hele tida, 
sier Sølvi Kleiva Ugland, kunst-
nerisk leder i Kastellet Kultur-
senter, som også i år drifter 
utendørsscenen i Grimstad på 
vegne av Fjæreheia Drift. 

Denne uka er hun med på å 
arrangere Steinbrudduka i gra-
nittanlegget i Fjæreheia i Grim-
stad, sammen med blant andre 
danserne, koreografene og pe-
dagogene Silje Nordheim og Ka-
rin Moe Hennie. 

Til sammen 38 jenter i alde-
ren fem til atten år fra Arendal 
til Flekkerøy, deltar. 

Fint å være marihøne 
– Det er barn som har danset 
selv, eller som bare er interessert 
i dans og teater, sier Moe Hen-
nie, som har ansvaret for de 15 
yngste jentene og forestillingen 
«Allergikus Pol-
lus – Den lille 
pollenplagen»

– De er kjem-
peflinke, og læ-
rer fort. Utfor-
dringen akkurat 
nå, er mest å roe 
dem litt ned. 
Området er så stort, så jeg må 
passe på at de er her, sier hun 
lattermildt, mens små marihø-
ner, pissemaur og pollenkorn 
flakser og flyr i hver sin retning 
i steinbruddet. 

Etter en liten irettesetting fra 
Kleiva Ugland, setter småjente-
ne seg på benkene. 

På fremste rad sitter de tre 

marihønene Liv Groos Gun-
narsdottir (8), Vilde Solvang (9) 
og Ida-Eline Eidså Helle (7) 
med lopper i blodet. 

– Det er fint, svarer Ida-Eline 
på spørsmålet om hvordan det 
er å danse marihøne i Fjære-
heia. 

– Men det er litt rart, supple-
rer Vilde, og klemmer vennin-

nen. 

Åpen kirke 
Danseforestillin-
gene «Allergikus 
Pollus – Den lille 
pollenplagen» og 
«Det magiske 
treet» som Silje 

Nordheim har øvd inn med de 
eldste jentene, skal vises under 
Steinbruddkveld i Fjæreheia i 
morgen kveld. 

– Vi ønsker å skape en helhet-
lig kveld, der bakteppet også er 
sommerens svært triste hendel-
ser. På parkeringen ved Fjære 
kirke, vil publikum bli møtt av 
en blomsterportal og barn i his-

toriske kostymer som ønsker 
velkommen og selger billetter. 
På Kranplassen utenfor anleg-
get, vil det bli kulturelle innslag 
og musikk før forestillingene. 
Det blir delt ut kjærligheter til 
alle barna. En av de eldste jen-
tene vil under åpningen også si 

noen ord som hvor spesiell den-
ne sommeren har vært, sier 
Kleiva Ugland. 

Etter forestillingen, cirka 
klokka 22, vil det bli fakkeltog 
ned til Fjære kirke, som denne 
kvelden holder dørene åpne. 

Barnas tur i bruddet

TISSER PÅ PUBLIKUM: Med i «Allergikus Pollus – Den lille pollenpla-
gen», er også en stor tissemaur som tisser på publikum.

«Det er i  
tankene våre 
hele tida»

KRISTIANSAND: Gestapokjelleren på 
Arkivet stenges for omvisning fra og 
med 10. august til og med 17. okto-
ber. Nå er det 10 år siden utstillingen 
i Gestapokjelleren ble bygd. I den pe-
rioden har nesten 100.000 personer 

besøkt utstillingen. – I dag har vi 
bedre kjennskap til historien enn for 
10 år siden. Derfor er det nå påkrevd 
med en oppjustering og fornyelse av 
utstillingen, heter det i en pressemel-
ding fra Stiftelsen Arkivet. 
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