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FRITJOF
FOMLESEN
er tilbake!

Best  
fra 

4 år !

BOKTIPS
PER GUSTAVSSON
Når prinsesser våkner om natten
MANGSCHOU FORLAG

Per Gustavsson er både forfatter og illus-
tratør. Den første boken het: Sånn gjør 
prinsesser. Utgitt i Sverige og Norge i 
2003. Datteren hans sa at det var kjedelig 
at prinsesser bare giftet seg og fi kk barn. 
Hvorfor ikke lage en kul og handlekraftig 
prinsesse, som slåss med røvere og dra-
ger. Så nå kan vi lese om en prinsesse 

som ordner opp og løser problemer, lett som 
en plett. Han har skrevet mange fl otte bøker om 
prinsessen og prinsen.  Min favoritt er Når prin-
sesser våkner om natten ... Her våkner prinsessen 
om natten og hører underlige lyder fra kjelleren 
... Det er noe som knurrer og stønner. Hva kan 
det være? Heldigvis er prinsessen modig og 
hun går ned i kjelleren, her møter hun fl ere som 

trenger hjelp og de er redde for kjellertrollet. 
Kjellertrollet har våknet og vil gjerne spise en 
knasende sprø og god prinsesse... Prinsessen har 
ikke lyst til å bli godteri i gapet på trollet, hun har 
en plan om at hun skal ned dit og passe på at 
han sovner igjen. Sammen med de andre hjel-
perne møter de trollet. Les boken så du får høre 
hvordan det går! Anbefales fra 3 år.

BOKTIPS
P
N
M

P
t

Biblioteket anbefaler hver uke 
bøker for barn, unge og voksne
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En pelsje-
ger søker 
hevn når 
sønnen blir 
myrdet av 
r e i s e f ø l -
get deres.
Leonardo 
DiCaprio 
er strålende i denne fi lmen. 
Karakteren hans blir skadet 
og etterlatt til å dø i vill-
marken, for så å søke hevn 
på en som representerer alt 
man kan hate her i verden. 
En oppskrift som fungerer 
svært godt.Kameraarbeidet 
er mildt sagt fantastisk. 
Kloke tanker har fanget 
vidunderlige scener på fi lm. 
Vi starter med en intens 
krigsscene som minner om 
landsettingen i Normandie. 
Så ender vi opp med fan-
tastiske perspektiver, som 
for eksempel blikk for vide, 
snødekket fjell- og vinter-
landskap. The Revenant er 
en fi lm som tar seg god tid 
i fortellerstilen. Med drøye 
to og en halv times spille-
tid, får man tid til å fordøye 
hele pakken. Jeg trives med 
tempoet, som lar oss bli 
godt kjent med karakterene 
i fi lmen. Filmen er allike-
vel intens. Den Ville Vesten 
har natur som er preget av 
et nådeløst klima og dyreliv 
som dreper på et øyeblikk. 
Om ikke det skulle vært 
nok, så er det også fi endtli-
ge grupper, både i form av 
indianere og hvite skurker. 

Stemningen forblir 
like intens og spennen-
de gjennom hele fi lmen. 
Fra en skrøpelig og ned-
brutt hovedperson, føl-
ger man det eneste som 
holder ham oppe, hevn. 
Overlevelseinstinktet er 
mild sagt imponerende, 
og manus leverer godt. 
Det er også artig at regis-
søren, Alejandro González 
Iñárritu, er mindre kjent på 
vår del av kulen. Samtidig 
er det tydelig at fi lmskape-
ren bruker mange kreative 
og kunstneriske grep.

Konklusjon
Suverene 
Leonardo 
DiCaprio i en 
hevnhistorie 
verdt å oppleve (omtalt ved 
SF kino)

KRIS MUNTHE
 Byavisa 

The Revenant
UKENS FILM

Ungdom i Øvre Eiker invite-
rer ungdom fra Nedre Eiker 
og Drammen til Ragnarokk. 
Dataspill fra fredag kveld til 
søndag, frister det?

BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto

Det er ungdomsskoleelever 
som arrangerer helgen til inn-

tekt for en tur de skal ha med 
Toleransereiser til konsentra-
sjonsleire. Hokksund ungdoms-
skoles niende trinn har deltatt 
på slike reiser i 20 år. Målet ved 
reisen er å motvirke ekstreme 
holdninger, samt å lære og kjen-
ne sin historiske arv. Tidligere 
reiste elever, lærere og foresatte 
med de Hvite busser, men i de 
siste årene har en prosjektgruppe 

i kommunen etablert et prosjekt 
ved navn Toleransereise.

For å fi nansiere turen har 
elevene i år valgt å arrangere en 
kulturkveld, et LAN-party og en 
sponsormarsj i juni.

LAN-partyet er åpent for 
ungdom mellom 13 og 18 år, 
og er åpent fra fredag etter-
middag til søndag formiddag. 
Ungdommene overnatter på 

ungdomsskolen, og spiser mat i 
kantina. Det er strenge regler og 
høy sikkerhet under helgen, sånn 
at foreldre skal føle seg trygge.

I skrivende stund var det fort-
satt igjen 50-60 plasser, og arran-
gøren håper det kommer ung-
dommer fra nabokommunene. 
Mer info på: http://ragnarok-lan.
no/

bente@byavisadrammen.no

Dataspill hele helgen
INVITERER: Hokksund-ungdom inviterer distriktets øvrige ungdommer til spillhelg. Fra venstre: Jonas Velle (13), Ive Strand (14), Hedda Victoria Løvold Mørk (14) og 

Onsdag er det folkefest i 
Drammen, med skisprint og 
masseliv i gatene. 

Dette betyr også at det myl-
drer av liv på byens utesteder, 
og på Dickens er det den lokale 
musikeren Tor Erik Fredheim 
som underholder.

Tor Erik Fredheim har til tross 
for sin unge alder lang fartstid 
i norsk musikkbransje, og mer 
rutine enn de fl este. Med erfaring 
fra prosjekter som Fortunate 
Sons, Shoot the Breeze, Aces, 
OAK og the Boys named Sue er 
allsidighet et stikkord, og som 
trubadur kommer han med et 
repertoar som er både rocka og 
bredt.

Med gitar, munnspill og kraf-
tig røst presenteres rocka ver-
sjoner av låter fra artister som 

Creedence, Elvis, Eagles, Johnny 
Cash, Springsteen, Cat Stevens, 
Morten Abel, CC Cowboys, 
Marius Mueller og Di Derre mm.

Med allsanggaranti og rocke-
fot er denne musikeren absolutt 
verdt å sjekke ut.

red@byavisadrammen.no

Fredheim på Dickens

ROCKER: Tor Erik Fredheim spiller 
opp på Dickens på onsdag etter 
skisprinten.  FOTO ROGER HENNUM


