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FOTO: TRINE JØDALFjorårets skolerevy på Nadderud fkk terningkast fem fra Budstikkas anmelder. Årets revy er avlyst og blir i stedet flm.b

Avlyser skolerevy,
lager heller flm
Planen å sette opp Nadderudrevyen i 
Bærum Kulturhus. Nå blir det flm i ste-
det. – Bedre enn ingenting, sier revysje-
fen.

Skolerevy
aNina Abrahamsen
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Nesbrurevyen 2020 het terningkast 2, men fkk en femmer av Bud-
stikkas anmelder og avisens revypris. Årets revy har premiere etter 
påske.

b

av smittefrykt. Flere skoler har
allerede avlyst sine revyer, blant
andre Asker, Rud, Valler og Sta-
bekk.

På Eikeli øves det fortsatt. Pre-
mieren er satt til påske i lånte
lokaler i Stabekk kino, siden sko-
len er under ombygging.

– Triste greier
– Det er viktig i disse dager at ele-
vene har noe sosialt og får holde
på med revyen. Vi har jo flere gan-
ger vært på rødt nivå, med mye
begrensninger. Da får de heller
ikke gått på skolen. Det er triste
greier, sier rektor Dag Brustad.

Koronarestriksjonene har gjort at
styret i Nadderudrevyen, i likhet
med Valler, har besluttet å avlyse
sin planlagte forestilling i Bærum
Kulturhus 1. mars.

– Siden Kulturhuset er stengt
helt frem til dagen før vår pre-
miere, så vi oss nødt til å avlyse,
sier revysjef Alexander Delotis
(18).

En stund var planen å strømme
forestillingen, men det ble drop-
pet siden kun fem kunne være på
scenen samtidig. Mange har også
mistet motivasjonen på grunn av
usikkerheten. I vinterferien vil
skuespillere og musikere sammen
med instruktørene i stedet lage en
film.

– Det er ikke riktig så gøy, men
bedre enn ingenting. Det hadde
vært synd om de ikke får vist det
de har jobbet med i flere måne-
der, sier Delotis, som har vært
med på to revyer før.

– Vi har pleid å ha hytteturer og

Også på Sandvika videregående
og Nesbru i Asker er planen å
gjennomføre skolerevyen. Nesbru
har foreløpig lagt sin premiere til
etter påske. Men her er øvingen
satt på vent, fordi skolen er på
rødt nivå.

– Vi håper veldig det blir noe
av. På grunn av det sosiale miljøet
på skolen er revyen ekstra viktig i
år. Selvfølgelig vil vi ta de nødven-
dige hensyn og eventuelt gjen-
nomføre med begrensninger, sier
revysjef på Nesbru, Maria
Ambjørndalen (18).
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fester, noe som heller ikke har
vært mulig. Derfor har vi dess-
verre ikke fått til det gode revy-
samholdet i år.

Lånte lokaler
Kommunikasjonsansvarlig Karin
Sigrid Bugge i Bærum Kulturhus
beklager også situasjonen.

Det hadde vært synd 
om de ikke får vist 
det de har jobbet 
med i fere måneder.
ALEXANDER DELOTIS, REVYSJEF PÅ NADDE-
RUD VIDEREGÅENDE SKOLE.

– Det hadde vært så kult å ha
revyer hos oss. Dansere, musikere
og skuespillere fortjener å stå på
en ordentlig scene, i stedet for i
trange gymsaler, sier hun.

Som Budstikka tidligere har
omtalt har flere skoler slitt med å
skaffe lokaler, siden Viken fylkes-
kommune ikke leier ut på grunn
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Avslag på
leiespørsmål
Et reklamebyrå har henvendt
seg til Bærum kommune med
spørsmål om å leie Haslum kre-
matorium til filmopptak. I søk-
naden fremgår det at de skal
lage reklame for Farris, og vil
bruke krematoriet på grunn av
byggets arkitektur. Til dette
svarer kommunen at en slik
utleie vil «fortrenge tid for
gravferdsseremonier i lokaler
som i utgangspunktet er pres-
set på tider fordi det er knapt
med livssynsnøytrale lokaler i
Bærum». Som mulige alterna-
tiv foreslår de Kulturhuset i
Sandvika eller rådhuset i
Asker.

«Bettan» vil rive
og bygge nytt
Artisten Elisabeth Andreassen,
bedre kjent som «Bettan», har
søkt Asker kommune om å få
rive et uthus på fritidseiendom-
men sin på Brønnøya. Uthuset
er på drøyt 22 m² i grunnflate,
og ønsket er å bygge opp et
nytt som er på 15 m². Ifølge
søknadspapirene består fritids-
eiendommen i dag av en hytte
på 77,7 m² i grunnflate, et båt-
hus på 13,9 m² og det nevnte
uthuset på 22 m². Bettan har
eid eiendommen på Brønnøya
siden 1992 og har tidligere
omtalt stedet som sitt «paradis
på jord».

Tix spiller under
spellemann-slipp
Med hjelp av blant andre
MGP-aktuelle Andreas «Tix»
Haukeland fra Gjettum, Musti,
Bjørn Eidsvåg, Else Kåss Furu-
seth, Mads Hansen og Silya får
vi presentert hvem som har
preget musikkåret 2020 og er
nominerte til Spellemann-pri-
sen 2021. De nominerte offent-
liggjøres på nrk.no, fredag 12.
februar kl. 12.30 på nrk.no.
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