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Trykk
Amedia Trykk Lillestrøm

Onsdag 30. mars blir det 
formiddagstreff på menighets-
senteret. Magne Mjærum 
kåserer over temaet «Misjon 
krysser grenser». Betelmusik-
ken spiller og synger. Det blir 
bevertning, åresalg og andakt. 
– Alle er velkomne, sier Johnny 
Bakke.

Treff på menig-
hetssenteret

Annonser og annonsemateriell         Frister
Annonsemottak: 33 77 84 45 
annonser@sandeavis.no

Privatrubrikk: 852 33 275

Bestillingsfrist mandag kl. 12.00 

Ferdig materiell kan leveres til 
bestilt plass innen tirsdag kl. 10.00

OVERRASKELSER: Det ble mange morsomme innslag med gode sketsjer og gode aktører på Seilet.  ALLE FOTO: SVEIN-IVAR PEDERSEN

Sanderevyen impro-
viserte og ga publi-
kum en god latter på 
Seilet Sportsbar 
lørdag kveld. En god 
erstatning for revyen, 
hvor aktørene dette 
året tar en liten pause.
SVEIN-IVAR PEDERSEN
Lena.Malnes@sandeavis.no

Improteater gir både overras-
kende opplevelser og god un-

derholdning.
Med Bente Knudsen som in-

struktør måtte jo dette bli bra. 
Skuespillerne fremførte både 
fra eget reportoar og etter øn-
sker fra publikum. Morsomme 
korte scener med impro fra ak-
tørene og utfordringer fra in-
struktøren, fikk åpnet latterdø-
ra hos både publikum og delta-
kerne selv.

Gode innspill
Med drikke i glasset og godt hu-
mør, lot gjestene på Seilet seg 

rive med og kom med mange 
gode forslag til Sanderevyens  
skuespillere. Det tok ikke lang 
tid før toveis kommunikasjon 
var opprettet og både aktører 
og publikum frydet seg over re-
sultatet.

Forslag som Bamsemums  
med harselering over rimelige 
godterier, Sang om kua, De for-
elskede eller vinmonopol på 
Sandetun gjorde stor lykke. 

Hva kommer nå ?
Improteater skaper spenning 

blant publikum. Noen fryder 
seg, andre gremmes, men tea-
teropplevelsen er forskjellig og 
publikum viktig. Alle, både pu-
blikum og skuespillere leter et-
ter svaret, hva kommer nå ?  In-
gen vet utfallet, derfor er det 
viktig med instruktøren som 
styrer i bakgrunnen. Det er vik-
tig å ikke dra fortellingen for 
langt, og det er viktig å avslutte 
med et morsomt poeng. 

Dette klarte de til fulle på Sei-
let lørdag kveld. Vi gleder oss til 
neste gang.

En kulturopplevelse utenom det vanlige:

Annerledes teater

POPULÆRT: Det var god oppslutning på Seilet Sportsbar da 
Sanderevyen avla besøk med improteater.

VILT: Gjestene på Seilet lot seg rive med og kom med mange gode 
forslag til Sanderevyens  skuespillere.

Logg deg inn 
med din 

aID 
og følg oss 

også på 
sandeavis.no


