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8 SANDNES 

Ikke nok med at spesial
kyrne lokker til seg damer, 
men Lurarevyen avslører 
også hvem som kom først: 
Høna eller egget. 

Tove 
M. E. Bjørnå 
tekst 

Lars Idar 

, , 

LURA: Tekstforfatter Trond Han
sen, kanskje mest kjent fra Lom-

BESTAR av 16 ildsjeler og har 
eksistert siden 1994. 

PREMIEREN er 11. mars. 

• 

pelandslaget, er for tredje året på 
rad flydd inn fra Oslo for å bidra 
til å finpusse årets Lurarevy som i 
år har blitt døpt «Klar ferdig gå». 

Tekstene er de siste månedene 
blitt sendt frem og tilbake mel
lom Lura og Oslo for å bli veid og 
justert. 

SPREKKER EGGET: -Dette kommer 
til å bli skvær gærent, sier Han-

• 

sen. På scenen er kappløpet mel
lom høna og egget i full gang. En' 
stund leder høna, men drama
tiske ting skjer i kulissene, og 
kommentatoren svetter av spen-
ning. Vil egget sprekke på op
pløpssiden? 
. En lokal variant av Hyacinth 

Bucket. (Damen som insisterer på 
at etternavnet uttales «Bouquet») 
dukker opp på scenen. Hun har 
blitt rammet av finanskrisen, noe 
som fører til at verken hunden 
eller mannen Hans, oppkalt etter 
Hans Kongelige Høyhet, får like 
godt stell. 

- Vi har med oss gjengangerne, 
som bonden fra Oltedal og Olga 
fra Russland. Det vet vi at publi-
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Vi har med oss gjen
gangerne, som bonden 
fra Oltedal og Olga fra 
Russland. Det vet vi at 
publikum vil ha . 
Primus motor Øyvind Brunvær 

kum vil ha, sier primus mot�r Øy
vind Brunvær. 

1500 , I fjor spilte Lura
revyen for fulle hus. 1500 billetter 
ble solgt fra Randaberg til Algård .. 
Revyen tar humor på alvor og 
hverdagsopplevelser på kornet. 

• 

Det er ingen lokal gapestokk. - Vi 
må nå ut til et bredt publikum for 
at det skal gå rundt, sier humor
isten som styrer et budsjett på 
500.000 kroner. 

- Hvorfor �e spille i større lo
kaler? - Mange har lurt på det, og 
nevnt kulturhuset i Sandnes, 
men vi føler at det er intimt og 
fint på Lura bydelshus. Her møter 
vi velvilje, har skjenkebevilling 
og kan tilby full pakke, sier han. 

- Vi mangler en skikkelig re
vyscene i Sandnes, mener Øyvind 
Brunvær. Lurabuene har solgt 
sketsjer som er vist på Chat Noir 
og senest på revyscenen i Sandef
jord, og vil gjerne nå ut til et 
større publikum. 

JAKTEN PA KJÆRLIGHETEN: I kampen om damenes gunst, Nina Andersen, t.v., Heidi Børresen, Gry Wittenberg og May-Lis Stangeland, og for å skaffe seg flest mulig parfymeluktende kjærlighets
brev, benytter bonden, Tore Lie, seg av sleipe metoder. 

• 


