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Nok en gang kunne 
sandes befolkning 
more seg når det 9. - 
11. mars endelig var 
duket for årets Sande-
revy, «Latterlig Ab-
surd». Med fire fore-
stillinger og fullt hus 
på samtlige viste 
Sanderevyen at de 
fortsatt «har det».
Elin JohannEssEn
redaksjonen@sandeavis.no

Martine Sorkmo er leder for 
Sanderevyen og er personlig 
svært fornøyd med resultatet, 
men innrømmer at det har vært 
mye jobb. 

– Det har vært et hektisk re-
vyår, og alle har jobbet hardt for 
å komme i mål. Personlig syns 
jeg dette er en av de bedre revy-
ene vi har satt opp. Det var et 
ordentlig gjennomført produkt, 
men det har mye å gjøre med 

den gjengen vi er nå. Castingen 
var vellykket og tekstene pas-
set veldig godt til aktørene, for-
teller en engasjert revyleder. 

– Det å være leder for denne 
gjengen, har rett og slett vært 
gøy, sier hun. 

Politisk (u)korrekt 
Som vanlig får de lokale politi-
kerne «kjørt seg» i Sanderevy-
en, og under årets revy var det 

ingen unntak. Tårene trillet hos 
publikum da vi fikk se Kasper 
som Jan Fredrik Vogt sammen-
ligne Sande med USA, og bli 
furten da han ikke fikk «Trum-
pet» gjennom med forslagene 
sine.  

Også ordfører Elin Wegges-
rud og Tove Ødeskaug var «re-
presentert» under årets revy. 
Saken som skulle opp i kommu-
nestyret var latterlig absurd: 

det skulle nemmelig avgjøres 
om helga skulle komme på star-
ten eller slutten av uka. 

allergihysteri 
Nå til dags er det et strev å stelle 
i stand mat. Det finnes folk med 
alle mulige slags allergier og 
matvaner. 

Det gode poenget kom frem 
gjennom sangen matvareallergi 
med Mari Johannessen i rollen 

som husmor som skulle stelle i 
stand til barnebursdag. Det ble 
et såre strev for husmoren da 
ett barn ikke tålte gluten, ett 
ikke tålte melk. Andre kunne 
ikke spise svinekjøtt og noen 
måtte ha lett-brus. Sangen satte 
ord på det mange tenker om 
mathysteriet. 

Forkledd som Batman 
Selvfølgelig er det egne regler 
for Batman. Politiet i Sande me-
ner også det skal være slik. Når 
batmobilen suser gjennom 
Sande sentrum langt over farts-
grensen er det vel helt innafor 
siden han skal ut å redde ver-
den. Saken blir imidlertid en 
annen når det er gamle ordfører 
Haslestad som gjemmer seg 
bak maska. 

Det kom overraskende på alle 
i salen da Haslestad i egen per-
son plutselig ble en del av un-
derholdningen, forkledd som 
selveste Batman. 

Sanderevyen imponerte

Spilte for fire fulle hus

På Scenen: Stykket «Balladen om Olav Grande» gjorde suksess. alle Foto: chriStoFFer Winther

morSomt: Sketsjen «Innbrudd». Stykke: «Abrakadabra».

På Scenen: Vil du prøve deg som musiker? Da bør du ta turen til 
Stasjonsgaarden påskeaften.  arkivFoto

Stasjonsgaarden Kafe og 
Bar gjentar fjorårets 
suksess med påskejam.
lEna MalnEs
Lena.Malnes@sandeavis.no

– Vår første jam var en 
knallsuksess, så på selveste 
påskeaften er gutta tilbake, 
skriver Stasjonsgaarden på sin 
Facebook-side.

Husbandet består av fire 

menn med lang fartstid i mu-
sikkens verden: Per M. Gjærde 
(bass og sang), Trond Asmyhr 
(trommer), Stig Vikan (gitar og 
sang) og Arnt Knutsen (gitar og 
kor). 

Vil du prøve deg på scenen, 
så  har du muligheter på på-
skeaften, lørdag 15. april. Ban-
det rigger opp og spiller et sett, 
deretter kan de som vil opp på 
scenen. Man kan være med og 

kompe, synge eller spille et in-
strument. 

Per, Trond og Arnt kommer 
fra bandet FRIENDS og Stig 
spiller i duoen Oss 2.

Puben oppfordrer trommi-
ser til å ta med trommestikker. 
Gitarister, bassister, saksofo-
nister, trompetister, fiolinis-
ter, etc tar med egne instru-
menter. Keyboard blir satt 
opp.

Påskejam på Stasjonsgaarden


