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ar beid i å for nye «Et ju le øns ke» 
hvert år. 

Både hand ling og sang re per to ar 
byr også i år på mye nytt, sam ti dig 
som man får møte kjen te og kjæ re 
rol le ka rak te rer og san ger fra tid li
ge re år.

85 barn og unge fra Mini Kom pa
ni et, ArtKompaniet og Beat dan ner 
sam men med 20 voks ne san ge re 
grunn stam men i det mu si kals ke, 
og det hele ak kom pag ne res av pro
fe sjo nel le mu si ke re fra det lo ka le 
kul tur li vet i Rin ge ri ke.

I «Et ju le øns ke», som også bi drar 
til inn tek ter til «Bry seg om»ak sjo
nen hvert år, for mid les den nos tal
gis ke, gode ju le stem nin gen fra 
barn dom mens jul, sam ti dig som 
man øns ker å løf te fram ju le bud
ska pet med nye og krea ti ve vink
lin ger. 

Det be tyr en mu si kalsk rei se 
blant ju le san ger, både av gam mel 
år gang og ny ere dato, og selv føl ge
lig med det gla de bud skap som 
grunn stam me.

Snart klart for nytt varmt ju le øns ke

Med ny vri på his to ri en
Hvert enes te år for mid
les ju le bud ska pet i ny 
inn pak ning i «Et ju le
øns ke».

et ju le øns ke
Anne Gro ChriStenSen
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Så også i år, med noen nye og 
noen gam le be kjent ska per. 
For hvis vi ikke hus ker helt 

feil, så duk ket Fru Juul opp al le re
de i 2013 med en svært så hek tisk 
til nær ming til ju le høy ti den og alt 
som skul le gjø res.

Den ne gang hand ler det om to 
jen ter som beg ge går en litt an ner
le des ju le fei ring i møte. Den ene 
har nett opp mis tet bes te fa ren sin, 
som også var hen nes bes te venn. 

Hun lu rer på om hun noen gang 
kom mer til å bli glad igjen.

Den and re jen ta skal fei re jul hos 
tan ta si, «Fru Juul», og hun ten ker 
at det kom mer til å bli kjem pe kje
de lig.

Men det vi ser seg gan ske snart at 
det blir det ikke.

De to jen te ne mø tes, og sam men 

kom mer de på spo ret av en hem
me lig het i bu tik ken til den skum le 
leketøyforhandleren i byg da, 
«Herr Vin kel sli per.»

Kulturakademiet i Sent rum kir
ken med Ton je Chris ti ne Hall stein
sen (ma nus), Ada Forsberg, Ton je 
Hall stein sen (regi) og Ing vild 
Linds jørn (ko reo gra fi), leg ger mye 

Fru Juul: Duk ket opp i «et ju le øns ke» i 2013, spilt av Bir git te jacobsen.

I år hand
ler det om 
to jen ter 
som får en 
an ner le des 
jul.

!
Et Ju lE øns kE: Gla de vinterbarn. Foto: AnEt tE M. HAll quist
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«et juleønske» 
legger mye vekt 
på å fornye seg 

hvert år, men beholde 
det glade budskap.


