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Dansk ros til Knausgård
Mens det reiser seg nye bølger rundt Karl Ove
Knausgård (bildet) og hans «Min kamp»-pro-
sjekt her hjemme, får den tredje romanen svært
god mottakelse i Danmark. 

Danske anmeldere begeistres av «Min kamp.
Tredje bok», melder Forlaget Oktober. 

Tirsdag denne uka ble forfatterens Tredje bok
– i det mye omtalte romanverket – lansert i
Danmark. Samme dag sto tre lange og svært
positive anmeldelser på trykk i tre av de største
avisene. 

Politiken kvitterer blant annet med: 

Ny «Bodyguard» på gang
Whitney Houston og Kevin Costner gjorde stor suksess med filmen «The
Bodyguard» i 1992. Nå skal Warner Brothers gjøre en ny versjon av filmen,
skriver Hollywood Reporter. 

I «The Bodyguard» spilte Whitney Houston en verdensberømt sanger 
som ble tvunget til å hyre en sikkerhetsvakt (Costner) etter 
å ha blitt truet på livet. 

Den nye versjonen skal oppdateres en anelse, blant 
annet skal sikkerhetsvakta være en krigsveteran som 
tjenestegjorde i Irak, meldes det. 

Men det er foreløpig ikke klart hvem som skal spille 
hovedrollene i den nye filmen – eller når den 
skal opp på kino. (ANB-NTB)

– Deltakerne vil
bli kjent med sine
kreative sider.
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NAVN: Ann Ellsie Morger

ARRANGEMENT: Kurs-
kvelder på Kolvereid

– Du skal besøke Kolver-
eid i månedsskiftet
mars/april. Hva står på
programmet?
– Ettersom jeg har bodd
og jobbet i Nærøy tid-
ligere, synes jeg nå det
er på tide å ta en tur. Jeg
har utdannet meg som
kunstterapeut og jobber
som det i Fredrikstad.
Jeg vil ta utgangspunkt i
at det er vanlig for men-
nesker å være skapende
og kreative. Deltakerne
vil bli kjent med sine
kreative sider og det
handler om kunstterapi
som sjølutvikling. Det
kreves ingen forkunn-
skaper for å delta på
mine kurs.

– Du skal ha tre sam-
linger. Hva skjer på de
to andre?
– På det andre kurset vil
jeg legge vekt på inspi-
rativ maling som fore-
byggende helsefaktor.
Den siste dagen vil jeg
holde et foredrag i
biblioteket fra ei pile-
grimsreise jeg hadde 
i India i januar. Til de to
kurskveldene er det 
bindende påmelding og
det er plass til 20 delta-
kere. Påmeldinga kan
skje til lokallaget for
psykisk helse eller til
helsesøster i Nærøy. Det
er et par hundrelapper i
deltakeravgift.

Slik slapp myggen ut

NAMSOS: Forestillinga Saavje-sitje
fascinerte barnehageungene som
hadde møtt opp. Forestillinga tok
for seg den gamle samiske histori-
en om hvordan myggen slapp ut i
verden.

I fortellinga får vi se at Gud ska-
per myggen, og deretter stapper
hele svermen ned i en sekk. Han gir
så sekken til Elle og Krihke, for at
de skal passe på den.

Myggene summer rundt i sek-
ken, og det blir aldri stille. Elle og
Krihke bestemmer seg for å slippe
ut et par av dem, slik at de får fred.
I stedet for bare å slippe ut et par
stykker, fyker hele svermen ut. 

Vi får oppleve merkelige

krumspring, nydelig joik, såpe-
bobler og andre overraskelser i
løpet av forestillinga.

– Forestillinga er i hovedsak
tenkt for barn mellom 0-3 år, sier
produsent Elisabeth K. Gabrielsen. 

Hun forteller også at i løpet av
de to forestillingene i Namsos,
kommer det hele åtte barnehager
for å se på. 

– Dette er aller første gang vi er
i Namsos. Siden det er vinterferie
ville vi ha forestillinger her også,
sier Gabrielsen. 

Åarjelhsaemien Teatre reiser
rundt på en liten turné, og skal
videre til Steinkjer for nye forestil-
linger. 

– Det er bare såpebobler som
skal til, sier Gabrielsen smilende. 

Ungene har nemlig fått lov til å
gå fram på scenen for å ta en nær-
mere titt på alle de fascinerende
såpeboblene.
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Ved hjelp av joik, lys og
såpebobler greide 
Åarjelhsaemien Teatre 
å trollbinde ungene 
i salen.

NYDELIG JOIK: Elle Sofie Henriksen og Kristin Holand joiket under store
deler av forestillinga.

FRA EGG TIL DANSENDE LARVER: Elle og Krihke danser rundt som nyklekte larver. FOTO: BJØRN TORE NESS


