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DEl oG FiNN FrEM i kulturEN  
Ringblad.no ønsker å samle kulturen  
i hele regionen. Gjør kulturkartet komplett  
ved å legge inn ditt arrangement i  
«Det skjer»-kalenderen på ringblad.no.  
Her kan du også dele opplevelsene.  
DEl DE GoDE opplEVElsENE  
Legg inn tekst, bilder og video fra arrangementer 
du har vært på ring-kultur.origo.no  
Er du tidlig ute, kan saken din også  
komme på trykk i papiravisen.
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I år handler Et 
juleønske om å 
gjøre gode gjer-

ninger 

Snart er over 100 aktører klare for å spre det gode budskap

Et varmende juleønske
«Et juleønske» har 
blitt forestillingen 
mange MÅ ha med 
seg for å få den gode 
julefølelsen. 

JuLEønsKE
Anne Gro CHriStenSen
anne.gro.christensen@ringblad.no

916 52 042

Også i år har 100 små og 
store aktører forberedt 
seg på å innfri nettopp 

det. I helgen spiller de fem 
forestillinger, to på lørdag, to 
søndag og en mandag. I fjor var 
over 2.000 innom for å oppleve 
den varmende julegleden og 
julebudskapet.

kulturakademiet
Det er unge skuespillere fra 
Kulturakademiet i Sentrumkir-
ken som spiller hovedrollene i 
et juleønske, som er skrevet av 
Tonje Christine Hallsteinsen 
og regissert av Ada Forsberg.

Rundt 80 barn og unge fra 
MiniKompaniet, ArtKompa-
niet og Beat danner sammen 
med 20 voksne sangere grunn-
stammen i det musikalske, og 
det hele akkompagneres av 
profesjonelle musikere fra det 
lokale kulturlivet på Ringerike.

I orkesteret sitter Per Christi-
an Aurdal (kapellmester/pia-
no), Remi Fagereng (trommer), 
Jan Ekornrud (bass), Fredrik 
Hallsteinsen (gitar), Fredrik 

Øie Jensen (saksofon) og Mari-
us Haltli (trompet). 

Nytt manus
Om budskapet er det samme, 
så er historien alltid servert 
med en ny vri. I år følger vi ei 
ung jente som har fått et skole-
prosjekt der hun skal finne 
noen å gjøre en god gjerning 
for i førjulstida. Hun kommer i 
kontakt med en familie som 
ikke har all verdens av materi-
ell velstand, men som lærer 
henne noen viktige ting om det 
å sette pris på hva man har, ta 
vare på hverandre og være 
takknemlig.

Fornyelse
- Det legges mye arbeid i å for-
nye Et juleønske hvert år, sier 
Jørn Syversen i Sentrumkir-
ken.

Både handling og sangreper-
toar byr også i år på mye nytt. 
Samtidig får man møte kjente 
og kjære rollekarakterer og 
sanger fra tidligere år. Det blir 
snø og vinterbarn i alle aldre, 
og ikke minst pepperkaker i 
alle fasonger. 

Og julebudskapet er som 
vanlig den røde tråden som det 
hele forestillingen bygger på og 
tar utgangspunkt i. 

julEstEMNiNG: Et juleønske byr på vakre stemningsbilder.

Det legges 
mye arbeid i å 
fornye Et jule-

ønske hvert år
Jørn  SyverSen
        

!

julEbAkst: Pepperkaker hører 
med.

julEsNø: Vintergleden er også 
på plass.


