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FORESTILLING
KRISTIANSAND

– Atsjooo, ljomer det fra scenen,
fra en gigantisk snørrete nese
som nyser mot barna på første
rad.

I går handlet det nemlig om
pollen på utescenen i Direktø-
rens have ved Sørlandet syke-
hus, når danseforestillingen
«Allergikus Pollus – Den lille
Pollenplagen» ble satt opp. Bar-
nehagebarn fra Hellemyr bar-
nehage med støvler og regnklær
rekker opp hendene når skue-
spillerne spør om noen har hørt
om pollen.

– Jaaa. Neeei. Jo, roper de.

LÆRER OM POLLEN. Ved hjelp
av dans, musikk og skuespill får
barna vite hvordan pollen sprer
seg, hvordan allergi føles, og
hvordan det føles når kroppen
ikke helt fungerer som den skal.
Sammen med pollenet Allergi-
kus og venninnen Allergika Pol-
lensnufs legger de ut på pollen-
reisen, sammen med millioner
av andre pollen. Til sammen
600 barn fra barnehager i Kris-
tiansand skal se forestillingen.
De får lage pollendusker, lære
sangvers og snakke om pollen i
barnehagen før de kommer.

Kostymene er laget av verk-
stedet til Agder Teater. Karin
Moe Hennie har skrevet manus,
og koreografert og produsert
forestillingen i samarbeid med
Avdeling for barn og unges psy-
kiske helse (ABUP). De satser
på kunst og kultur i sammen-
heng med psykisk helse.

KOBLER KULTUR OG HELSE.
– Forestillingen viser at når

kroppen ikke har det bra påvir-
ker det hvordan du har det inni
deg også. Jeg tror flere og flere
vil anerkjenne sammenhengen
mellom kultur og psykisk helse i
tiden fremover,
sier Heidi Aa-
sen, som er enga-
sjert i ABUP for å
jobbe med kul-
tur.

Forestillingen
fikk blant annet 30.000 kroner i
støtte fra Cultiva Ekspress. De-
res strategi, som handler om
barn og unge, passer åpenbart
godt med ABUPS planer.

– Fra APUBs side er det kjem-
pespennende. Det gir oss ny giv,
sier Aasen.
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Unni Løvlid og Eva Quartet
møttes første gang i 2009
under Førde Internasjonale
folkemusikkfestival. Nå tur-
nerer de sammen i Norge.
Den første konserten holdes
under Festspillene i Bergen i
morgen, men på fredag inn-
tar de scenen i Agder Teater.

Musikalsk er dette et
møte mellom vokalkraft fra
Øst-Europa og norsk kvede-
kunst, hvor den norske kve-
deren Unni Løvlid opptrer
sammen med den bulgarske
Eva Quartet. Sistnevnte er
fire av stjernesangerne fra
det legendariske bulgarske
damekoret Le Mystère des
Voix Bulgares, et av verdens
fremste a capella-ensembler.

KONSERT

Løvlid og Quar-
tet på teateret

Tyvene lot et litografi av Pi-
casso bli hengende igjen på
veggen da de stjal ni mindre
verdifulle malerier fra en ut-
stilling på Konservativen i
Halden natt til søndag.

Utvalget av verker som ble
borte da tyver brøt seg inn
på utstillingen viste at gjer-
ningsmennene ikke er noen
kunstkjennere, melder NRK.

– De har blant annet gått
forbi et litografi av Picasso.
Det ville i hvert fall jeg pluk-
ket med meg om jeg var ute
etter noe, sier leder i Halden
Kunstforening, Jan de Vibe.
©NTB
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Tyver lot
Picasso
henge

Tennisstjernen Anna Kour-
nikova vil dukke opp som
trener i helserealityen «The
Biggest Loser» kommende
sesong.

Serien, som har vært
sendt i USA siden 2004, vil
gå gjennom store forandrin-
ger nå som Jillian Michaels
forsvinner som programle-
der. Nå melder amerikanske
medier, blant dem X17 On-
line, at Kournikova er blant
nytilskuddene – sammen
med to andre nye trenere,
bokseren Cara Cara Castro-
nuova og fitnesseksperten
og kickbokseren Brett Hoe-
bel. ©NTB

TV

Tennisstjerne
gir slankehjelp

Sangeren og skuespilleren
Bette Midler har fått rollen
som Phil Spectors forsvarer
i en ny tv-film om produsen-
ten. Hun kommer til å spille
mot Jeffrey Tambor og Al
Pacino i HBO-produksjonen
som skal regisseres av David
Mamet. Ifølge Variety blir
det Al Pacino som gjør ho-
vedrollen som Phil Spector.
©NTB

FILM

Midler som
Phil Spectors
forsvarer

Med pollen og snørr 
Ved hjelp av en diger
snørrete nese og 
dansende pollen får
barnehagebarn vite
mer om allergi.

NESEVIS: En stor nese sprutet ut
snørr og gørr fra utescenen i Direk-
tørens have i går. Sånn går det når
barnehagebarn skal lære om polle-
nallergi. Nesen ble danset av Våryn
Wendelbo. 
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DANSENDE POLLEN: Silje Nordheim (t.v.) og Karin Moe Hennie spilte pollen
i forestillingen «Allergikus Pollus – Den lille Pollenplagen».

BARN OG KULTUR: I går var det barna fra Hellemyr barnehage som fikk se
forestillingen. Her blir de tisset på av tissemauren, Leif Puntervold.

FAKTA

ABUP
� Avdeling for barn og unges psykis-

ke helse
� Del av Sørlandet Sykehus
� Avdelingen har enheter i Flekke-

fjord, Farsund, Mandal, Kristian-
sand og Arendal samt oppsøkende
tjeneste

� Gir tilbud til barn og ungdom under
18 år og deres familier

� Ønsker å nå ut til barn og unge
med kulturtiltak

� Aktuell med gratisforestillingen
«Allergikus Pollus – Den lille Pol-
lenplagen» for barn i alderen 4-11
år

� Spilles på utescenen i Direktørens
have ved sykehuset 26. mai


