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SIDE 20-23

Seieren glapp
da bakhjulet
løsnet

To unge menn ble pågrepet og siktet for skadeverk i forbindelse med 
at det brant i et hus på Jevnaker i går. Huset var overtent da brann-
vesenet kom til stedet. Politiet holder kortene tett inntil brystet 
fordi =ere vitner skal avhøres. I går kveld var det uklart om mennene 
ville slippe ut etter avhør. 
SIDE 6 LESERFOTO: BJØRN HASSELBY 

Ingen var hjemme da Jevnaker-bolig ble totalskadet

To pågrepet etter 
brann i bolighus

SIDE 16

INN I JUNGELEN
PÅ BYSCENEN

Flere har reagert på 
stillstand i anleggsarbei-
dene, men snart får 
Steinsåsen ny påkjøring 
til E16. 
SIDE 4

 ● NYHETER

E16-rampe
snart ferdig

Do mi ni ca Rozanska (15) 
fryk ter for li vet for seg 
og hes ten, på grunn av 
hen syns lø se bi lis ter.
SIDE 2–3

 ● NY HETER

- Far li ge 
bi lis ter

HBK serverte publikum 
årsbeste i 2-3-tapet mot 
SandeSord. Men margi-
nene mangler.
SIDE 24–25 

 ● SPORT

Leverte 
årsbeste
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Kulturakademiet vis te «Jun gel apen Lulu» på By sce nen: 

Dyr isk moro på sce nen
By sce nen ble i går 
om skapt til en jun gel 
med snil le og far li ge 
dyr med uli ke ku lø-
rer. 

FORE STILL ING

AYNA LILE

ayna.lile@ringblad.no 916 52 043

S
tak kars lil le Lulu får gjen-
nom gå når hun skal 5n ne 
sin egen plass i en ver den 

fylt av dyr is ke skik kel ser.
Kulturakademiets fore still-

ing «Jun gel apen Lulu» var dra-
ma tisk og godt sam men satt 
med yp per lig sang og dans fra 
små og litt stør re ar tis ter, til 
stor gle de for et be geist ret pub-
li kum i en nes ten full satt By-
sce ne.

Gjen nom lø vens gap

De unge fra Mini Kom pa n iet, 

ArtKompaniet, Beat og Tea ter-
kom pa n iet, som alle er en del 
av Sent rum kir ken, had de god 
kom mu ni ka sjon seg imel lom 
på sce nen.

Re gis sør Ton je Chris ti ne 
Hallsteinsen står også bak det 
gode ma nu set, som had de en 
rød tråd om at det går 5nt an å 
være an ner le des selv om det 
kan være en kamp å bli god-
kjent.

– Jeg er alt for li ten til å be-
kym re meg, sa jun gel apen Lulu 
da hun 5kk vite at hun måt te 
«gjen nom lø vens gap for å 
kom me ut til sa van nen».

Sti li ge fla min g oer

– «Mobb ing er det vers te jeg 
vet!» sang grup pen med sti li ge 

Pa min g oer uten å mis se så mye 
som et step. 

Det var vel dig bra fram ført, 
og både mor somt og sjar me-
ren de ko reo gra fert.

– Du er an ner le des og du er 
an ner le des! Det er det å være 
an ner le des som gjør oss uni ke! 
sang den lil le jun gel apen, i vel-
dig Pin ke Edda Djøn ne-Dahls 
skik kel se, et ter å ha blitt mob-
bet for de rare øre ne sine.

Fore still in gen var svært bar-
ne venn lig lagt opp, med litt 
spenn ing og slem het og mye 
moro og snill het.

Ori gi nalt og bra

Det er ikke ofte å opp le ve en 
ori gi nal fore still ing på en lo kal 
sce ne som ikke er en velbrukt 
klassiker, så det te skal Sent-
rum kir ken ha all ære for. 

SE FLE RE BIL DER                 
PÅ RINGBLAD.NO

SE VI DEO PÅ RING BLAD. NO

FLA MIN G OER: Kulturakademiet vis te fore still in gen «Jun gel apen Lulu» på By sce nen i går et ter mid dag, med Qa min g oer som det te og alle jun ge lens dyr.

Jeg er alt for 
li ten til å be-
kym re meg!

JUN GEL APEN LULU

!

VEL DIG FLINK: Jun gel apen Lulu i Qin ke Edda Djøn ne-Dahls skik kel-
se. 

AR TI GE: Pub li kum Xkk opp le ve en vel inn øvd fore still ing hvor sang 
og dans satt som det skul le.


