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Lørdagens forestilling 
«20 år med Cirkus» 
var intet unntak. Med  
morsomme sketsjer, 
sang og musikk , ble 
publikum bergtatt fra 
første til siste innslag.
Svein-ivar PederSen
redaksjonen@sandeavis.no

De har gjøglet og underholdt 
for det lokale publikum gjen-
nom to desennium med latter 
og lek. De har spøkt med lokale 
politikere og de har gitt noen 
stikk også til våre nasjonale po-
litikere i storting og regjering. 
Aldri noe vondt, men utrolig 
morsomt.

Også lokale hendinger har 
fått noen stikk fra scenekanten 
av dyktige skuespillere, denne 
kvelden var intet unntak.

Full trøkk
Det var også tittelen på Sande-
revyens første forestilling i 
1999, «Full trøkk».

Siden den gang har det vært 
mye trøkk, da mener vi mange 
morsomme revyer med godt 
spill og sjelegod latter fra publi-
kum. Året etter ble det gjen-
nomført to revyer i løpet av året 
med «Trøkk te tusen» og «O 
trøkk med din glede».

Det har vært mange herlige 
stunder å glede seg over gjen-
nom 20 år med terapi fra scene-

kanten. Noen sketsjer huskes 
bedre enn andre, men totalen 
er fullkommen galskap satt 
sammen av Tor Befring og Else 
Sorkmo første gang i 1999. 

Else Sorkmo er fortsatt med 
og gjøgler fra scenekanten, hun 
er bare seg selv med et overflod 
av spilleglede og dyktig som 
tekstforfatter. Smittsomt er det 

også, for nå er datteren Martine 
leder for Sanderevyen.

– Beste til nå
– Fantastisk moro og god gjen-

20 år med terapi for folket

Klubber og lag
Vi oppfordrer dere til å sende inn kampresultater og bilder fra små og store  kamper og idrettsarrangement. Ingen nedre eller øvre aldersgrense.
Send det inn til redaksjonen@sandeavis.no
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kjennelseseffekt.
– Morsomme poeng og godt 

spill av aktørene.
– Den beste forestillingen til 

nå.
Ordene satt løst hos publi-

kum. Vi møtte Kari Nyork og 
Therese Beckstrøm Kleven et-

ter forestillingen, de var strå-
lende fornøyd med revyen.

– Veldig bra og morsomt med 
mange lokale momenter i fore-

stillingen, sier Therese.
– Jeg har ekstra sans for «Tom 

Ronny» spilt av Vidar Moen, det 
var godt å se ham tilbake på sce-
nen, sier Kari, og berømmer 
skuespillerne for å gjennomfø-
re 28 sketsjer uten pause eller et 
kjedelig øyeblikk.

Gode poeng
Det er ikke bortkastede penger 
å besøke Sanderevyen og «20 år 
med Cirkus».

Poengene haglet fra første 
sketsj med «Faktabasert»  til 
den flotte avslutningen hvor 
alle deltok med sang og musikk 
i «Cirkus i 20 år».

Vi skulle gjerne omtalt hvert 
innslag, men vil heller rose alle 
skuespillere, musikere, lyd- og 
lysmann og ikke minst tekstfor-
fattere og instruktør Andreas 
Gregersen, for en herlig og godt 
gjennomført forestilling med 
mye latter og mange gode po-
eng, dette var godt for hjerte og 
sjel.

Til alle nye huseiere og nyinnflyttere:
Abonnér på lokalavisa di og følg med i alt som rører seg i nærmiljøet ditt, både på nett og papir.
Epost: abonnement@sandeavis.no - eller på nett: sandeavis.no


