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hurra på brygga

skrevet forestillingen sammen,
og både tekst og musikk er mo-
derne.

Scenen plasseres oppå spellet
i båten, og presenning skal sørge
for at forestillingen går sin gang
uansett vær. 

En strøken Opel Olympia vil
stå rett ved siden av båten.

– Veteranbilen, som vi låner av
Harald Helgesen, skal sette publi-
kum i stemning og ønske velkom-
men, forklarer Lohne.

Hvalfangergutta
Hvalfangerne Gunnar Kristian-
sen og Svein Rolstad har fått til-

delt små roller i forestillingen. De
vil også vise folk rundt på båten
og fortelle om hvalfangerlivet. 

– Da vi kom om bord på Sout-
hern Actor fikk vi umiddelbart
god kontakt. Med guttene, sier
Lohne. 

Kristiansen forteller at det lå
100 hvalbåter i Sandefjordsfjor-
den da aktiviteten var på sitt stør-
ste. Han synes det er bra at det
blir liv på båten.

– En sånn forestilling skulle
vært satt opp for lenge siden.

Han undrer seg over om folk i
Sandefjord husker hva som
skjedde på 40-, 50- og 60-tallet.

– Hvalfangsten var og er hele
Sandefjords styrke, mener Kristi-
ansen.

Lohne og Krohn viste forestil-
lingen under Vestfold Festspil-
lene i 2006. Påtrykk fra flere sand-
efjordinger har ført til
sommerens oppsetning.

– Hva tenker dere om publi-
kumskonkurransen her i byen?

– Det er helt topp at byen lever
om sommeren. Vi som lager fore-
stillinger har alle forskjellige ting
på hjertet, sier Krohn.

– Å gå inn i det som er spesielt
for Sandefjord og ta Vestfoldpul-
sen, det er veldig moro.

Lohne og Krohn har intervju-
et mange hvalfangere i forkant
av forestillingen. Selv har de beg-
ge også god kjennskap til hva det
vil si å være familie til en hval-
fanger.

– Min farmor var hvalfanger-
kone, forteller Lohne. 

Krohns far var ute et par se-
songer.

– Noen forestillinger kalles fa-
milieforestillinger, der man kan
ta med seg små barn. Vi lager en
forestilling for generasjoner, for-
di voksne kan ta med seg foreldre
som selv har vært hvalfangere 
eller «hvalenker», sier Lohne. 
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Hege Støtvig

Billedkunstner Heidi Fosli fra
Sandefjord har det travelt. 16. juli
åpner hun utstilling på Sommer-
akademiet, Galleri Frøya i Kalvåg,

mens hun mandag 21. juli stiller
ut i Langesund.

«Bohemian Rhapsody on the
Wall» heter utstillingen på Lang-
esund Bad Gjestegård.

– Tema for utstillingen er mu-

sikk, og da må det bli abstrakt i
min verden. Derfor er de fleste
maleriene denne gangen abstrak-
te, forteller Fosli.

Hun bruker titler fra kjente lå-
ter som titler på maleriene sine,

og under noen av maleriene skal
hun henge strofer fra låttekstene.

– Det er politisk samfunnsde-
batt som går igjen i nesten alle
bildene, forteller hun.

Henger musikk på veggen

I kveld er det  Fransk Aften
på Clarion Hotel Atlantic.
Arrangementet er en del
av «Mozart på byen» som
er den årlige konsertseri-
en med klassisk musikk
som arrangeres av Kultur-
elt initiativ. Frankrike skal
hylles med både mat, vin
og musikk i kveld. 

Vive la France

Ina Christine Wroldsen
(24) fra Oslo og Sandefjord
har sin første låt ute på
radionettet i England.
Wroldsen flyttet til 
London tidligere i år for å 
jobbe som låtskriver, og
nå kan hun altså høre sin
popsang « If this is love»
som hun har skrevet for
jentegruppa The Satur-
days på radioen. Her hjem-
me kan vi høre «If this is
love» på The Saturdays
side på Myspace. 

Ina debuterer
på engelsk radio

I den gamle kiosken på 
Østre Bolærne har det nå
blitt galleri. Den første
kunstneren ut er Anne-
mor Strøm fra Sandefjord.
Hun stiller ut glasskunst
og malerier.

– Galleriet er populært,
mange tar seg gjerne et tur
innom. Og det er jo så flott
å være her, folk er i ferie-
modus og synes det er hyg-
gelig å komme inn, fortel-
ler Strøm til Tønsbergs
Blad.

Ifølge daglig leder på
øya, Bjørn Skogland, vil det
på sikt bli lagt opp til at
kunstnere skal få benytte
galleriet på rundgang i lø-
pet av sommersesongen. 

Sandefjording
første utstiller

OSLO (NTB): I september
åpner folkets TV-kanal.
Ideen er at hvem som
helst skal få lage TV.

For ett år siden møttes
representanter fra 117 fri-
villige organisasjoner til
stiftelsesmøte av Frikana-
len, en gratis TV-kanal for
frivillige organisasjoner
og andre ikke-kommersiel-
le aktører. Om snaue tre
måneder blir kanalen å
finne i det digitale bakke-
nettet, skriver Aftenpos-
ten http://www.aftenpos-
ten.no/kul_und/arti-
cle2536987.ece

Den erfarne TV-mannen
Finn H. Andreassen, som
var med å starte TV 2, er
ansatt som daglig leder 
av kanalen. 

Starter folkets
TV-kanal


