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Sanderevyen stakk av 
med to priser under 
Revyfestivalen i 
Langesund i helgen.
Lena MaLnes
Lena.Malnes@sandeavis.no

– Dette var moro! I år satt det, 
sier en fornøyd Else Sorkmo i 
Sanderevyen til Sande Avis.

For nummeret «Hold kjeft og 
skriv» fikk revygruppa prisen 
«Beste revynummer», mens 
sketsjen «Lykkelig som liten» 
tok «Galskapsprisen». Begge 
numrene er fra forestillingen 
«Bare ost er ost».

Langesund revyfestival er re-
gionfestival for Region Sør for 
Norsk revy som har hovedsete 
på Høylandet. Festivalen ble ar-
rangert i 2011 for første gang og 
arrangeres hvert andre år.

Faglig vurdering
Sorkmo forteller at de hadde et 
stort håp om å få pris for «Hold 
kjeft og skriv».

– Stemninga sto helt i taket 
under nummeret, så vi tenkte 
kanskje vi ville få publikums-
prisen, sier hun.

Men så ble det altså «Beste re-
vynummer».

– Hva betyr det for dere å få 
disse prisene?

– Den utrolige responsen vi 
får fra Sande-publikummet, er 
det som inspirerer aller mest. 
Men det å få en faglig vurde-
ring, er jo veldig gøy. Dette er en 
kunstart, det er ikke bare å ta på 
seg rød nese og rar bukse og 
stille seg på scenen. Man skal 
skrive gode tekster, skape figu-
rer, ha fin flyt og dramaturgi, 
sier Sorkmo.

Medvirkende
Medvirkende på «Hold kjeft og 
skriv», var Ingrid Bjørge Aue-
stad, Arnfinn Johansen, Else 
Sorkmo og Anne Kristine Søn-
dervik. Tekst var det Ingrid 
Bjørge Augestad som sto for.

Jann Øverland er skuespiller i 
«Lykkelig som liten»og han er 
også tekstforfatter på stykket 
sammen med Bente Knudsen.

Langesund revyfestival:

To priser til Sanderevyen

god reSponS: Sanderevyen fikk «Galskapsprisen» for «Lykkelig som liten» der Jann Øverland spiller dvergbjørk.  alle Foto: ta

ble Satt priS på: Nummeret «Hold kjeft og skriv» fikk prisen 
«Beste revynummer».

på Scenen: Begge numrene er fra revyen «Bare ost er ost».
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