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Kirken inviterer til
kino og andakt

brus», skriver arrangøren som

des av med en liten andakt.

Asker kirke inviterer alle 7.-
klassinger i kommunen til vis-
ning av filmen The Greatest
Showman på Askertun 7.
februar og ber om påmelding
innen 6. februar. «Vi står for
en usannsynlig mengde
popcorn og saft, men det er lov
å ta med ekstra godteri og

lokker med bli kjent-leker,
pizza og Kahoot-konkurranse
med premie. Det blir også sam-
talegrupper om filmen og bord-
tenniskonkurranse før det run-

Asker-jente til
Love Island

5. januar og går ut på at unge,

av nye mennesker som ankom

seth

TV2-programmet «Love
Island» hadde premiere på TV2

single skal finne kjærligheten i
Argentina. De bor sammen i en
idyllisk villa, og til slutt vil
seerne bestemme hvilket par
som vinner finalen. Denne
uken ble de opprinnelige delta-
gerne, blant dem Mie Mack
Cappelen fra Høvik, utfordret

villaen. Blant disse var Alex-
andra Mjør (bildet) fra Asker.
Programleder er Morten Heg-
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Skolerevyen på Asker vgs har tradisjon for å klare alt selv. Da hjelper 
det godt å få én hel uke fri fra skolen av rektor.

Siste fnpuss før revypremiere
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Bilder av elever med kulisser 
før premieren på skolerevyen 
Metafor torsdag. Planen er å 
involvere publikum som elever, 
mens en lærer forsøker å ha en 
best mulig time med klassen.

Skolerevy
aNina Abrahamsen

Jeg er litt stresset, 
men vi har kontroll
HENRIK STAVELI, REVYSJEF

sier Rammsfjell.

Bettina er best, smiler Hoff.

– Jeg bruker aldri sminke ellers,
men nå blir jeg kjempefin, altså.

sjene selv, i samarbeid med skue-
spillerne. I tillegg fungerer firklø-

det overordnede ansvaret.

Torsdag kveld er det premiere
for skolerevyen «Metafor» på
Asker vgs. Skolen har tradisjon for
å lage revy på egen hånd, uten
bruk av innleide krefter. Derfor
har revysjefene Hennie, Vibeke,
Henrik og Dina skrevet alle sket-

veret som instruktører og de har

det overordnede ansvaret.

Lager middag

Hennie Thoeneie (19).

– Det er en balanse, vi må sørge
for at alle gjør det de skal, samti-
dig som at alle skal ha det bra. Det
går ikke å trekke frem én enkelt
gruppe som flinkere enn de andre.
Alle er like flinke og står på, sier

– Jeg er litt stresset, men vi har

(18) fra Vettre.

kontroll. Forrige gjennomgang
var veldig bra, sier Henrik Staveli

ikke er synlig på scenen.

Dina Bøhmer Haave (17) påpe-
ker at mye av arbeidet som gjøres,

– Blant annet sørger kosegrup-

sier Vibeke Ellingsen (19).
pen for at vi får middag hver dag,

tina Rammsfjell sørger med lette

Mens bandet øver på scenen tril-
ler kost- og maskgruppen inn sta-
tiv etter stativ med kostymer. Bet-

svampetrykk for at Klara Hoff (19)
fra Bondi får et jevnt lag med
brunkrem i fjeset før det er full
gjennomgang av revyen.
brunkrem i fjeset før det er full

sier Rammsfjell.

– Kremen må være litt mørk,
fordi scenelyset er så sterkt. Nå
skal vi teste om dette fungerer,

Siste finpuss før revypremiere 



25kultur  Torsdag 30. januar 2020

Siste fnpuss før revypremiere
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Hennie Thoeneie (19) fra Vettre, Dina Bøhmer Haave (17) fra Nesbru, 
Vibeke Ellingsen (18) og Henrik Staveli (18) er revysjefer. – Det skjer 
mye her, men vi har kontroll, sier Vibeke.

b
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Korsjef Sofe Frantzen er blitt hes og får en kopp te av miljøarbeider 
Tommy Aashildrød. Jeg er blitt hes, men jeg håper det gir seg, sier 
hun.

b

en norsktime og publikum er ele-

form av en norskbok. Det er også

«pensum».

– Revyen «Metafor» foregår i

ver. Alle får utdelt et program i

sørget for leselys mellom sket-
sjene, så alle kan sette seg inn i

Hennie.

– Metafor-ideen slo ikke an i
fjor, men i år ville vi ha den, sier

Ifølge henne er en metafor «et

overført betydning».
språklig uttrykk som brukes i

– Nå legger jeg merke til
metaforer over alt. Særlig i reali-

Henrik.

metaforer over alt. Særlig i reali-
tyserier brukes de ofte feil, sier

Rektor er med

det faglige på et annet tidspunkt.

kommer med innspill. Flere kvel-

har Zandjani vært med.

Revysjefer og skuespillere har fått
fri hele uken mot at de tar igjen

Rektor Cathrine Zandjani hjelper
med gjennomlesing av sketsjer og

der, siste to helgene og i juleferien

– Skolerevy bygger et godt
miljø på tvers av alder og trinn. Vi

miljø på tvers av alder og trinn. Vi
har et overordnet mål i lærepla-
nen som handler om å mestre
livet og ta ansvar for fellesskapet,
noe revy bidrar til. Det er gøy å
bidra og jeg blir kjent med ele-
vene på en ny måte, sier rektoren.
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Camilla Lorentzen fra Heggedal i Asker er nominert til pris for sitt 
arbeid som influenser.
b

Viser kropp mot press
– nominert til pris

Skjermdump fra Camilla 
Lorentzens instagram-konto
b

Blogger Camilla 
Lorentzen fra Asker 
kan vinne pris for sin 
innflytelse i sosiale 
medier. Det samme 
kan psykolog Peder 
Kjøs.

Helse
aNina Abrahamsen

ser på sosiale medier. Men nå vet

de tankene som dukker opp, skri-
ver Camilla under magebildet.

– Også jeg påvirkes av det jeg

jeg at negative tanker kommer fra
et sted utenfor meg selv, og at jeg
ikke er nødt til å høre på. Jeg er
tross alt ikke alt hva jeg tenker.
Jeg er det jeg velger å gjøre med

Penger og psykologi
Vixen Influencer Awards deles ut

«Trening og helse», mens supers-
parer Lise Vermelid Kristoffersen

«Årets stjerneskudd».

til bloggere og andre som inspire-
rer med nye ideer og påvirker
holdninger og handlinger gjen-
nom sosiale medier og andre
kanaler. Også psykolog Peder Kjøs
fra Asker er nominert i kategorien

fra Stabekk er nominert som

Valen Utvik i en pressemelding.

– Det er et høyt nivå på innhol-
det som lages. Det er stort sett god
merking og høyt håndverksnivå
på alt fra bilder til video, lyd og
tekst. Ikke minst; det er høy fre-
kvens på produksjon av innhold,
spesielt fra de nyere blant de
nominerte, uttaler juryleder Astrid
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(30) fra Heggedal.

– Det er kjempehyggelig å bli
nominert av følgerne mine.
Det er de som betyr noe for
meg, sier Camilla Lorentzen

30-åringen er med i finalen
som «Årets Influencer» i kate-

deles ut i dag.
gorien Trening og helse som

med er til for å brukes, ikke til

satt høyt. Jeg vil inspirere til å

Lorentzen.

– Den kroppen vi kommer

å bli sett på. Vi lever i et sam-
funn der utseendet blir verd-

snu egen tankegang, sier

Kropp som kan

under planlegging.

Hun er utdannet personlig tre-
ner, men jobber full tid som
influenser og har 657.000 føl-
gere på Instagram. Nå er hun
aktuell med den lukkede Face-
book-gruppen #dennekrop-
penkan, med kvinner som mål-
gruppe og 7.000 medlemmer.
Lorentzen arrangerer også tre-
ningsturer til Geilo og Gran
Canaria. En ny podkast er også

delige videoer og bilder av seg
selv.

– Jeg velger å bruke kunn-
skapen min til å motivere og
inspirere damer til å gjøre posi-
tive endringer i livet, sier 30-
åringen som raust deler uhøyti-

mindre.»

På et magebilde har hun
skrevet følgende tekst: «Selv
om jeg vet at størrelsen min ikke
definerer min verdi, får mediene
meg til å føle at jeg burde vært


