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gare
ekke. Temperaturen steg og
aluta for pengene, for denne
aller, aller argaste. I kveld er

Latter blir til alvor under blom-
steroverrekkelsene. Lattertårer
blir til tårer av den andre sor-
ten. Med gråten i halsen tar Ter-
je Øvstedal offisielt farvel med
en god og trofast revykollega
gjennom mange år.

Bandet må ikke glemmes.
De leverer varene, og består av
Knut Ivar Bøe, Hallvar Djup-
vik og Bernt Hansen.

For opplagt
Det er vanskelig å velge seg

ut en favoritt, og si at den var
best. Som personlig favoritter
velger jeg meg to. «Hatt kaill»
og «Miljøplan» er knakende
gode begge to. Hatt kailln er
Terje Øvstedal, som går inn i
flere roller der samtlige har
adresse Tresfjord. Vi har sett
mange av rollene på farne re-
vyer, men det er minst like
moro for det.

I «Miljøplanen» er det Byg-
deblad-journalisten i Eldar Vil-
las skikkelse som stjeler showet.
Villa er veteran i revyen, og er
kjent for sine imitasjoner. I år
var det kirkelyden, legekonto-
ret og Bygdebladet som fikk de
kraftigste sparkene fra han.

Det som kan settes fingeren
på ved denne revyen er bruken
av både fornavn og etternavn.
Det er ganske synd at det i de
fleste numrene ble avslørt hvem
det var snakk om. Synd fordi
det dreper den lurende og pir-
rende nysgjerrigheten, og synd
fordi skuespillerne spiller så likt
«offeret», at det sannsynligvis
ikke hadde vært nødvendig.

Tresfjordingene bør absolutt
være fornøyd med årets revy.
Om den var ændå argare enn
Vestnesrevyen, får være opp til
hver enkelt å bedømme. Vi gle-
der oss allerede til neste års på-
skehelg!

Vakker sangstemme: Rita Kjersheim si sangstem-
me var en fin gjenganger gjennom «Ændå argare».

Bygdedyret: Det var nesten skummelt å sitte på første rad da bygdedyret overtok scenen i en forrykende monolog. Kroppsspråk, tekst,
kreativ kostyme og innlevelse gjorde dette til en av de bedre monologene.

Farvel: Gunnar Ødegård takket for seg med en hyl-
lest til Tresfjord i «Siste viså».

boer på Dala, i Lasse Bruaset og Lasse Øvstedal sine skikkelser,
terer den nye innbyggeren, den spyttende lamaen til Terje.


