
SPEILET
Beyoncé Knowles er siste stjerne ut til Michael Jackson-
hyllestkonserten 8. oktober. Men hun blir kun å se per satellitt.

1612: Ved Kringen ble skotske leietropper angrepet 
av en norsk bondehær. 1883: Krakatoa, vulkan i 
Indonesia, eksploderte. 1910: Mor Teresa, katolsk 
nonne av albansk herkomst født (død 1997). Nav-
nedag for Øyvind, Eivind og Even: alle kanskje av 
vender (folkeslag fra Pommern) eller av det urnor-
diske windir (stridsmann). Bildet: Øivind Elgenes.
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Vellykket: Det så ut til at fortellingen Rune Tylden (fra venstre), Guro Gaarder Stigen, Marthe Belsvik Stavrum og John Yngvar Fearnley serverte, fenget publikum.

Tantene holder seg godt

Mimret: Venninnene Cecilie Hveding (til venstre) og Yvonne Herz-
feld husker historien fra egen barndom.

Falt i smak: Torben Larsen og Oda Lauvstad Pedersen lot seg 
fenge.

EN NY generasjon fikk 
muligheten til å bli 
kjent med Elsa Beskows 
fortelling om «Tante 
Grønn, Tante Brun og 
Tante Fiolett».

ner, sier Herzfeld.
Dommen fra damene var, i 

likhet med Oda og Torbjørns 
dom, udelt positiv.

– Det var en glede, smiler 
Cecilie Hveding og legger til at 
hun synes denne musikkfortel-
lingen var et kjempebra 
arrangement.

NATHALIE STØLEN
nathalie.stolen@tk.no

Grønn, Tante Brun og Tante 
Fiolett», har vært kjente og 
kjære for barn siden de kom ut 
rundt forrige århundreskifte. 

– Det er min favorittsaga fra 
barndommen av, sier en rørt 
Yvonne Herzfeld etter endt 
forestilling.  

Herzfeld er på besøk fra Sve-
rige, og sammen med venn-
innen Cecilie Hveding besøkte 
de Kunstforeningen og så fore-
stillingen i går kveld.

– Dette vekte barndomsmin-

hun springer en runde rundt 
mor med Torben hakk i hel. 

Torben var kjent med Bes-
kows fortelling om tantene fra 
før.

– Vi leste boka i barnehagen, 
forteller han.

Oda la i tillegg merke til 
orkesterets talent og undrer på 
hvordan noen kan bli så flinke 
til å spille.

Vekte minner � Elsa Bes-
kows barnebøker, som «Tante 

der Stigen fremførte på kon-
trabass og Marthe Belsvik Stav-
rum spilte fløyte.

Fornøyde barn � Torben 
Larsen og Oda Lauvstad 
Pedersen er begge seks år og 
enige om at musikkeventyret 
var en bra forestilling. Begge 
satt rolig og fulgte med under 
forestillingen, og nå som den 
er over, er det tilsynelatende 
tid for å herje litt.

– Det var flott, sier Oda før 

I Kunstforeningens lokale var 
det i går premiere på musikk-
eventyret basert på Elsa Bes-
kows billedbok. Boka ble først 
utgitt i 1918, og i går fenget den 
barns oppmerksomhet på ny. 

Initiativtaker, fløytist og kom-
ponist Marthe Belsvik Stav-
rum, var i forkant av forestil-
lingen veldig spent på om de 
hadde truffet med fremfø-
ringen. 

– Det er jo spennende å se 
hvor lenge man barna klarer å 
holde fokus på det som skjer, 
men jeg tror vi fikk det til, sier 
hun beskjedent.

Skuespiller John Yngvar 
Fearnley var utkledd som 
Onkel Blå da han framførte 
historien om tantene, bildene 
fra boka ble prosjektert på 
veggen i bakgrunnen, og et 
miniorkester spilte. Orkesteret 
besto av Rune Tylden, som 
spilte på tangenter, Guro Gaar-


