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BÆRUM: Teater. Dansk Danseteater kom-
mer på besøk til Bærum Kulturhus for andre
gang, etter suksessen i fjor. Denne gangen
er det Tim Rushtons nye produksjon som
består av ballettene «Kridt» og «Confessions».
Utgangspunktet er Peteris Vasks’ strykersuite
«Musica Adventus» og tekstene i Predikerens

Bok i Det gamle testamente. Danserne teg-
ner omrisset av et menneske som står ved
gravens rand. Stikkord er tvil, tillit, fellesskap
og ensomhet. «Confessions» spør hva som
skjer med følelser vi ikke makter å romme.
Forestillingen begynner kl. 19.30 og vises
både torsdag og fredag.

STABEKK: Klassisk konsert. Den
klassiske musikken står i fokus nårWolfgang
Plagge (bilde) på flygel og Annar Follesø på
fiolin holder konsert på Kulturhuset Stabekk
Kino torsdag kveld kl. 19.30. De to kjente
musikerne vil by på verker fra programmet de
blant annet har turnert i Kina med.

Freddy Nilsen

Annette Münch (25) går ikke
stille i dørene. Da hun ga ut
debutboken «Kaoskrigeren»,
ble det slåsskamp.

Riktig nok var «slåsskampen» en
del av regien, og hadde sin rele-
vans til bokens innhold. Og til
forfatteren selv, som har trent
kampsport de siste ti årene.

Handlingen i ungdomsboken til
Münch er lagt til Bærum. Annette
gikk på Dønski videregående skole
fra 1996 til 1999, og som et kuri-
osum var elever fra samme skole
spesielt innbudt til Sandvika bibli-
otek, til et frokosttreff, da boken
ble presentert.

Blant publikum satt hennes tid-
ligere klasseforstander og norsklæ-
rer, Berit Helene «Bitte» Dahl.

– Egentlig er jeg ikke så forun-
dret over at Annette nå debuterer
som forfatter. Som elev var hun
svært oppvakt, og skinte som et lys
i klasserommet. Hun var dessuten
svært morsom å spille ball med.
Dette er noe av det største en nors-
klærer kan oppleve, å se at en tidli-
gere elev lykkes, sa Bitte Dahl.

Spenning
«Kaoskrigeren» er en spennings-
roman hvor 16 år gamle Tobias
kjemper en hard kamp. Hjemme
er familien i full oppløsning. Det
blir derfor opp til Tobias og sto-
rebror Sondre å holde resten av
familien samlet.

– Selv om dette er en ungdoms-
bok, er den ment for et adskillig
bredere publikum. Men for all del,
ikke les denne boken på bussen.
Da vil du garantert glemme å gå
av på rett holdeplass, understreket
markedssjef Kristin Jobraaten.

Det er mye action i handlingen,
ikke minst relatert til forfatterens
interesse for kampsport. Så har
hun da også svart belte i 2. dan i
taekwondo.

– Det virker som om hun har
skrevet om meg, sa en av ung-
dommene, mens de forsynte seg
av fremsatte rundstykker. Anta-
gelig har Annette flere bøker i
ermet. Og for øyeblikket er hun
i ferd med å lage en skoleproduk-
sjon basert på spesialskrevne hip-
hop tekster, sammen med Alis fra
«Klovner i kamp».

66 77 02 43
freddy.nilsen@budstikka.no

Litterære svingslag

SPENNENDE: – Jeg har med vilje lagt bokens handling til Bærum, og
området rundt Sandvika, forteller Annette Münch fra Dønski.
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PÅ KNYTTNEVENE LØS:
Werner Lindgård og Philip Hauglin
fra Keum Gang Taekwondo
ga publikum en overraskende
innføring i nærkamp.

DELTAR:
Barna får selv
være med å
lage en histo-
rie. Her er det
Sanda Christin
Steidel (t.v.)
og Linnea
Farmen som
forteller til Leif
Fjelldal.

FULL
OPPMERK
SOMHET:
Det er sjel-
den å se alle
elevene så
engasjerte,
forteller
lærere ved
Hofstad.
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