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Satt som
ei kule

7 2 2 4 H U M O R K A N A L E N

Farmen Storting i dukketeaterversjon. Fra venstre: Lars O. Løvseth somTrygve SlagsvoldVedum, Hilde Dragset som Knut Arild Hareide,Terje Øyan somTrond Giske, Unni
Skånøy som Olaug Bollestad, Ruth Hege F. Havdal som Erna Solberg og MarianneWesterlund som Siv Jensen. Programleder Gaute ble spilt av Svein Hongrø.

AV HEGE WILLADSEN
Når du ser folk massere

kjevene sine etter å ha vært
publikum på revy, da kan det
være på grunn av to ting.
Enten for at de har gjespet
mye eller for at de har gaps-
krattet. I dette tilfellet er det
det siste som gjelder. De
hadde vært på revyen 7224
Humorkanalen av Melhus re-
vylag. Publikum hadde høye
forventninger, og det syntes
revylaget var litt skummelt da
Gaula snakka med dem ei
stund før premieren. Men alt
ble imøtekommet. De leverte,
og publikum koste seg.

Revylaget bød på alvor og
humor. De pirket på politiske

avgjørelser, og de trakk fram
markante personer i bygda
vår. De snakket om ting pu-
blikum nesten ikke turte le av
til å begynne med, men pub-
likum lo med til slutt. Det er et
tøft og modig Melhus revylag,
og i tillegg er de gode aktører
og musikalske.

Takk for denne gang, og re-
vylaget kommer sikkert ikke
til å senke skuldrene og flyte
med. Publikum håper det blir
en ny revy om to år, og for-
ventningene blir ikke lavere
med åra…….

Det revylaget kan siteres på i
åra framover er den nydelige
setningen: Det er lov å ta seg
sammen!

Noah prøver å kysse sin fru, men hun er ikke mottakelig for kyss
ettersom hun nylig hadde sprøytet restylane i leppene. Noah skulle
bygge båt på oppdrag fra Gud, men fruen valgte å gå fra han til en
hun følte var litt på tilbudssiden. Da skrinla Noah båtbygginga.

Orkesteret under revyforestillingene besto av Halvor Bonesvoll, Svein Joar Enodd, kapellmester
Bjørn Ola Ramfjord Johansen og Hans Bollandsås.

En versjon av Bukkene Bruse som skal framføres ved hjelp av foreldrene i en barnehage. Fortelleren
(Eva Gundersen) er tilfeldigvis noe bedugget. Fra venstre Svein, Unni, Hilde,Eva og Helen.

Mye moro var
det da Melhus
revylag slo til
igjen.


