
SlORTRNES: Selv sa tidlig som pa leseprøvene stortrives aktørene pa scenen. Her sliter May-Us Stangeland, Heidi Børresen og Sølvi Ha land med a holde masken. (Foto: Rune 
Grønas) 
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Vårens morsomste eventyr? 
Et like sikkert 
vårtegn som . 
hvitveisen er det at 
Lurarevyen er i gang 
med å forberede 
årets revy. l år heter 
revyen «HuMor & Di 
- mot nye høyder!». 
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I disse dager pågår stadig mer in
tense øvinger på bydelshuset på 
Lura- flere dager i uken. 

Det ligger nemlig mye arbeid 
bak det som skal presenteres fur 
publikum i slutten av mars/be
gynnelsen a'\1: april. Tekster skal 
skrives - og Udæ. m,inst finpusses -

· sanger skal øves inn, sketsjer skal 
på piass, kulisser skal lageS, kosty
mer skal sys og så videre ... 

Gammel vane 
Det er blitt en vane at~ 
hver vår setter av to langhelger 
hvor publikum inviteres til lått og 
løye på Lura Bydelshus. Så også i 
år. 

Premieren er torsdag 24.mars, 
så er det . forestillinger fredag 

.. . 
· 2s.mars,.lørdag 26.mars, søndag 

~ 27.mars, onsdag 30. mars, torsdag 
31.q~.ars, fredag t.april . og siste 
fOrestilling lørdag 2.april. 

Det er allerede solgt en del bil
letter, så fi?r de som kan tenke seg 
å bruke et par kveldstimer og le 
litt, så gjelder det å komme seg til 
Statoilstasjonen på Lura - som sel
ger billettene til Lurarevyen. 

God kvålitet 
2010 var et ~vt år fur Lurare
vyen, med jubileumsrevyen (15 år) 
på vårparten, ·deretter priSdryss 
med~ på revytestivalen på Fit
jar og hele tre priser på den store 
Humomstivalen i Stavanger på 
høsten. Et av nummeme som vant 
i Stavanger gikk også videre til 
NM i revy på Høylandet i sommer. 

Tradisjonell revy 
Årets Lurarevy har ffitt navnet 

· •HuMor & Di - mot nye høyder!». 
bg blir en tradisjonell revy med 
m~ sang, monologer og sketsjer 
i lgent stil. Også i år er Trond Han
sen regissør. Han er en av de store 
navnene i norsk komiverden, og 
er også tidligere Komiprisvinner 

- (2008), han har levert tekster og 
musikk til en rekke av landets 
mest lgente komikere - og han er 
en av de mest lgente stand-upko-

GOM l GANG: Trond Dahl, Øyvind Brunvær og Tore Ue er godt i gang med å øve inn ett av innslagene 
til årets Lurareliy. (Foto: Rune Grønås) · 

milærne her i landet. litt av en 
kapasitet, med andre ord - som 
Lurarevyen har vært så heldige å 
ffi lov til å benytte de siste årene. 

·' 
Man trenger ikke være hjem- med seg poengene. Det er univer-

mehørende ·på Lura fur å kunne le sell humor det bys på i Lurare
på Lura.revyen.. Man trenger ikke vyen. 
en gang være fra Sandnes fur å få 


