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Drammens Tidende

Folkedypet – hvor er det
Anmeldelse

Tiril b Bjørkvold

Teater
«Folkedypet»
Brageteateret
Union Scene

I

følge Brageteatrets urpremiere på Union Scene i går kveld
kan du finne det i nettdebattene. Om du tør.
Et skrånende scenegulvskryss, svarte metallrammer og
lys. Det er alt og det er nok.
Med en forestilling som skal
besøke alle ungdomsskoler i
Buskerud må scenografien
være effektiv. Men det beste
grepet gjør lyden. Fire løse
mikrofonstativer. Korte, lange,
skrå – skuespillerne bruker
dem rått – ikke bare til å

snakke, men til å påstå mens de
poserer. Snart som den kåte, så
den kranglete. Sammen med
den dystre, rytmiske musikken
til Magnus Dahle Larssen gir
lydmikseren skuespillerne
metallstemmer, dobbeltstemmer, ekko. Alt gir ordene en
lodden pels av noe uoversiktlig
og noe du egentlig kanskje ikke
har bedt om. Og for å understreke falskheten, lureriet og
leken i det hele – profilnavnet
Askeladden jabber mannsjåvinistisk i vei, men står da
vitterlig på scenen med pupper
og vrikkerumpe.
Det starter med feminismedebatt. Plump og litt kjedelig.
Hørt det før. Så tar en av
deltakerne litt hardere i og
debattdeltakerne kjenner
blodet bruse. Hvem tør
formulere seg skarpere tilbake,
hvem tar det første sparket?
Hvem tør å SKRIKE med
capslocktasten på? Og når
griper egentlig moderator inn?
Nettdebatten framstår troverdig som en verden for seg selv.
Skremmende for dem som aldri
har vært der inne, gjenkjennelig for dem som er bitt av
debattbasillen.

Heftig: Dette er godt teater. Man for hvem? spør Drammens Tidendes anmelder. FOTO: Lisa Selin
Dette er godt teater. Men for
hvem? Premieresalen var
trekvart full, med voksne.
Hvordan vil det fungere på en
ungdomsskole? 40 minutter
sterke diskusjoner inklusive
elektrosjokkbevegelser,
erotisk, heftige flir, hån,
lugging, trusler og dødskram-

per? For dette er det andre,
gode grepet regissør Audny
Chris Holsen har tatt på stykket
til Marius Leknes Snekkevåg.
Det gjør fysisk vondt når
folkedypet ytrer seg. Det river
når «Solveig» i Martin Lotheringtons skikkelse lenge deltar i
debatten helt uten ord.

10.-klassingene vil det treffe.
Men trøkket er stort, nettet
bokstavelig talt snører seg
sammen. Debattantene spiser
og blir spist, lurt og bedratt,
lugga og spyttet på. Og det
fikser kanskje en elev på
videregående skole kanskje
enda bedre å få noe ut av?
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Superb

Nye Octavia

RASK
LEVERING

Octavia 3 Elegance 4x4 105 TDI stasjonsvogn
Black Magic Perle, ESP, sportsseter, 2- soners clima, inngang til I-pod, Bolero DAB + lydanlegg,
dieselvarmer med fj. kontroll, midtarmlene med kjøling, 4- eket multiratt, skiluke, Bi – xenon m/
AFS, led kjørelys og baklys, maxi-dot kjørecomputer m/farger, blåtann GSM 2 med stemmestyring, cruisecontrol, lysassistens inkl. regnsensor, avtakbart hengerfeste, el. foldespeil med dimming, mørke ruter bak, automatiske sidespeil med dimming, fjernlysassistent, driving mode selection, deaktivering av airbag foran, parkeringssensor bak med visning i skjerm, bad-road understell,
delingsnett, 16” alufelger, 343.900,Octavia 3 Elegance 4x4 105 TDI stasjonsvogn
Topaz Brown Met, Sportsseter, ESP, 2- soners clima, inngang til I-pod, Bolero lydanlegg DAB +,
dieselvarmer med fj. kontroll, midtarmlene med kjøling, 4- eket multiratt, skiluke, Bi – xenon m/
AFS, led kjørelys og baklys, maxi-dot kjørecomputer m/farger, blåtann GSM 2 med stemmestyring, cruisecontrol, lysassistens inkl. regnsensor, simply clever pakke, 230 v utgang, avtakbart
hengerfeste, el. foldespeil med dimming, takreeling i sølv, Bad-Road understell, mørke ruter bak,
automatiske sidespeil med dimming, fjernlysassistent, driving mode selection, deaktivering av
airbag foran, parkeringssensor bak med visning i skjerm, 16” alufelger, 334.900,Octavia 3 Ambition 4x4 105 TDI stasjonsvogn
Cappuccino Beige Met, ESP, 2- soners clima, inngang til I-pod, Bolero lydanlegg DAB +, 4- eket
multiratt, skiluke, Bi – xenon m/AFS, maxi-dot kjørecomputer, blåtann GSM 2, cruisecontrol, ,
lysassistens inkl. regnsensor, avtakbart hengerfeste, el. foldespeil med dimming, simply clever
pakke, mørke ruter bak, deaktivering av airbag foran, parkeringssensor bak med visning i skjerm,
16” alufelger, 314.900,-

ikring!
siering og fors
Gunstig finan
Nybilgaranti 5 år/100.000 km

Superb Business pluss stasjonsvogn 105 HK TDI
Brilliant Silver Met, ESP, skinninteriør, parkeringsvarmer med fjernkontroll, tretthetsvarsler, hill hold
for bakkestart, 2- soners climatronic, cruisecontroll, ryggesensor, Amundsen navigasjon, bi-xenon
lyspakke, multiratt for radio/tlf/, mørke ruter bak, foldespeil, blåtann GSM 2, inngang til I-pod,
maxi-dot kjørecomputer, kjøling i hanskerommet, hill-hold, automatisk avblendbart speil, regnsensor, mørke sideruter bak, solgardiner for sideruter, skiluke, avtagbart hengerfeste, 17” alufelger.
329.900,Superb Elegance stasjonsvogn 4x4 170 HK TDI m/DSG automatgear
Black Magic Perle, ESP, Alcantara Ivory skinnseter, el. seter med minne, el. styring av bakluke,
2- soners climatronic, cruisecontroll, Parkeringsassistent 2.0, Amundsen navigasjon DAB + , bixenon lys med AFS, Led kjørelys, 4-ekers multiratt for radio/tlf, mørke ruter bak, innfellbare speil
m/minne, blåtann GSM 2, inngang til I-pod, maxi-dot kjørecomputer, kjøling i hanskerommet,
parkeringsvarmer med fjernkontroll, automatisk avblendbart speil, regnsensor, mørke sideruter
bak, delingsnett , skiluke m/ skipose, avtagbart hengerfeste, parkeringsvarmer med fjernkontroll,
18” alufelger. 499.900,Superb Business stasjonsvogn 4x4 140 HK TDI
Brilliant Silver Met, ESP, Glamor skinnseter, 2- soners climatronic, cruisecontroll, parkeringssensorer foran og bak, Amundsen navigasjon DAB +, bi-xenon lys med AFS, Led kjørelys, 4-ekers
multiratt for radio/tlf, mørke ruter bak, innfellbare speil m/minne, blåtann GSM 2, inngang til I-pod,
maxi-dot kjørecomputer, kjøling i hanskerommet, parkeringsvarmer med fjernkontroll, automatisk
avblendbart speil, regnsensor, mørke sideruter bak, skiluke, avtagbart hengerfeste, parkeringsvarmer med fjernkontroll, 17” alufelger. 424.900,-

Velkommen til demonstrasjon og prøvetur!
Finansiering - Privatleasing - Innbytte.

LIER: Ringeriksveien 24,
Lier,Tlf. 32 24 09 00.
Prisene er ferdig levert forhandler. Drivstofforbruk bl. kjøring 0,39-0,68 l/mil. CO2 utslipp 89-177.
www.albjerk.no
Omfattende garantier: 5 år/100.000 km nybilgaranti, serviceintervall 30 000 km/2 år, fullfor-sinket karosseri,
12 års rustgaranti, 24 timers mobilitets-garanti.

