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Ragnar Øvrelid fikk overrakt Vehl-Per statuetten under seterstemnet på
Fryvollane i går.

Gudbrandsdølen Dagningen

Fikk Vehl-Per for Peer-bok

Velsmakende Heksebrygg

Av Jan Sæterli
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neriding og gjeterhundoppvisning.
De som hadde tatt turen til
fjells ble undervegs også i godt
humør av flere opptrinn med
aktører fra Per Gynt teaterlag,
som var plassert på ulike steder
langs Per Gynt seterveg; som
huldrer, huldrebrurefølge og
småtroll.

Ragnar Øvrelid fikk overrakt Vehl-Per statuetten under seterstemnet på
Fryvollane i går.
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Velsmakende Heksebrygg
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Heksa er død av sjokk. Hvem skal da gjøre den forheksede prinsen i isbjørnskikkelse om til prins igjen?

hvordan hun så ut. Den ene eventyrfiguren etter den andre dukket opp, og
en stund ble det nesten litt vel mye,
syntes GDs utsendte som ble litt lei et
sted i midten av andre akt, og klarte
ikke helt å få med seg alle figurene
som stadig dukket opp. Også barna
som satt like ved falt ut en stund, og
begynte å prate høyt om helt andre
ting enn stykket. Men så kom de tre
eller fire bukkene bruse tilbake, også
var de med igjen.

Sterke prestasjoner

ve som spilte Birk i fjor, var Lille
Trollet i år. Et lykkelig valg, ikke
minst ut fra ansiktsuttrykkene til barna ved siden av å dømme. De var helt
oppslukt når han var fremme ved publikum. Også Helena Klarén gjorde
en troverdig heks, mens Silje Bergheim Dahl som Nåsågrevet virket
mer uerfaren, men gjorde en solid
jobb. Også Ole Christian Holm Dahl
bekledde sin husmannsrolle mesterlig. Ellers gjorde Thale Marita S. Lysgaard og Ola Tangen velfortjent stor
lykke som brevduer. Alt i alt absolutt
verdt et besøk de kommende sju forestillingene.
Av Kine Søreng
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KINO

Cafécabareten
Vera! - Marlene!

Kjente og kjære melodier fra
Vera Lynn og
Marlene Dietrich´s karriere.
Sanger som Well meet again og
Unforgettable m. fl. av og med:

E. Lundby, K. Kittelsen,
I. E. Hulleman
på

Skibladner, den 17. aug. fra

Hamar ............. kl. 17.30 - 20.45
Nes.................. kl. 18.00 - 21.20
Kapp................ kl. 18.30 - 22.00
Gjøvik .............. kl. 19.15 - 22.45
Pris voksne: 250.-,
barn: 100,- (4-11 år)
Åpen restaurant

18:45: FUGLER I FLUKT [0936]
fr. alle. Egn. u/v. T.kast 5 VG,
Dagbl. Siste dag torsdag.
18:50: ADAPTATION [0927]
am. 15 år. Egn.v. T. kast 6
Aftenp. 5 VG.
19:00: BRUCE ALMIGHTY
[0908] am. 11 år. Egn. u/v.
Siste dag torsdag.
20:45: NADA [0928] cu. 7 år.
Egn.v. T. kast 5 VG. Siste dag
torsdag.
21:15: 2 FAST 2 FURIOUS
[0924] am. 15 år. Egn. v. Siste
dag torsdag.
21:15: TERMINATOR 3 - RISE
OF THE MACHINES [0933] am.
15 år.

KINO

Skibladner, den 17. aug. fra

18:45:3 FUGLER
I FLUKT [0936]
dager døgnbestilling
00 Egn.
01 55u/v.
(krT.kast
4,- pr.5t.skritt)
fr. 82
alle.
VG,
www.filmweb.no
•
kino@lillehammer.no
Dagbl. Siste dag torsdag.
18:50: ADAPTATION [0927]
am. 15 år. Egn.v. T. kast 6
Aftenp. 5 VG.
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[0908] am. 11 år. Egn. u/v.
Siste dagmesterskap
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i Brumunddal
Egn.v. T. kast 5 VG. Siste dag
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torsdag.
00
kl. 13
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21:15:
2 FASTbegge
2 FURIOUS
[0924] am. 15 år. Egn. v. Siste
dag torsdag.
21:15: TERMINATOR 3 - RISE
OF THE MACHINES [0933] am.
15 år.

Pris voksne: 250.-,
barn: 100,- (4-11 år)
Åpen restaurant

3 dager døgnbestilling
82 00 01 55 (kr 4,- pr. t.skritt)
www.filmweb.no • kino@lillehammer.no

Ta kontakt med Skibladnerkontoret
for bestilling og info.

Cafécabareten

Jernbanegt.
2, Gjøvik
Vera! - Marlene!

Tlf. 61
14melodier
40 80
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og kjære
fra
Fax:
14 40
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og 81
E-mail: karriere.
Marlene Dietrich´s
skibladner@online.no
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som Well meet again og
Gavekort sendes
Unforgettable
m. fl. avi posten
og med:
eller kjøpes på kontoret.

E. Lundby, K. Kittelsen,
I. E. Hulleman
på

Hamar ............. kl. 17.30 - 20.45
Nes.................. kl. 18.00 - 21.20
Kapp................ kl. 18.30 - 22.00
Gjøvik .............. kl. 19.15 - 22.45

Traktorpulling

