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AKTOR:
Jo Bjørner
Haugom.

REGIASSISTENT:
Maja Bergebakken Sundt
fulgte oppmerksomt med på
spillet.

HUSVERT OG
DOMMER:
Per Ivar Lundli.

torstopp»

KONTRASTER: Erlend Johannesen, kona Neva og sønnen Adriel nyter en rolig stund i ei hektisk
Røros-uke. Lørdag går Gatelys-konserten av stabelen i Røros kirke, til inntekt for Johannesens senter
for gatebarn i byen Tacloban på Filippinene.

Ønsker flere i
Gatelysfamilien
Bergstaden Teaterlag
i Storstuggu:
M O T O R S T O P P - en svart
komedie i 2 akter
av Friedrich Dürrenmatt, oversatt av Arnt Erik Bukkvoll
Regi: Rulle Smit
Skuespillere: Vegar Brandal, Per
Ivar Lundli, Jo Bjørner Haugom,
Stig Arvid Leinum, Berit Leinum
Prytz Hanssen, Rolf Feragen,
Astrid Tronsmoen, Olav Bukkvoll, John Erlien.
Andre medvirkende: Maja
Bergebakken Sundt, Aina Engan
Døhl, Marit Mikkelsen, Laila
Kvithyll Wisth, Ingrid Blomvik,
Hilde Bergebakken, Eli Wintervold
Lyd og lys: Røros Teknikk
Prosjektleder: Stig Arvid Leinum
Spilletid: 80 minutter.
Premiere: i går kveld. Forestillinger fredag og lørdag.
LYSTIG OG SCHNØVLET: Stig
Arvid Leinum.

RØROS: - Bidra på den
måten du har lyst, sier
Streetlight-gründer
Erlend Johannesen i forbindelse med Gatelyskonserten i Røros kirke
lørdag kveld.
Gjengen som står bak Gatelys har
tatt oppfordringen på alvor, og har
satt seg tre hovedmål for Gatelysaksjonen.
- For det første ville vi flytte
Erlend Johannesen og Streetlight
fra å være en lokalhelt i Trondheim
til å få nasjonal interesse, sier Kai
Holmberg, utflytta rørosing.
- Det har vi nå gjort et anslag for
gjennom en reportasje på TV2, og
neste ukes informasjonsturne med
Erlend hos mange bedrifter i Oslo
og Østlandsregionen.

Et helt års drift
Holmberg og resten av Bårdstufamilien fra Røros har videre som
mål å samle inn nok midler til et
helt års drift av Johannesens
barnehjem i Tacloban.
- Dette målet på 600.000 kroner
har vi litt igjen på å nå, så nå opp-

fordrer vi folk til å gå på nettsiden
til Gatelys og bli givere, sier Holmberg.

Unik kirkeopplevelse
For det tredje ønsker Gatelys å
skape en helt særegen opplevelse
i Røros kirke lørdag kveld.
- Vi har 160 billetter ledige og
oppfordrer folk på Røros til å gå på
Turistkontoret eller Billettservice å
kjøpe billetter. Dette blir en aldeles
unik, emosjonell og stemningsfull
konsert- og underholdningskveld,
lover Kai Holmberg.

Kontraster
Innimellom slagene gjennom ei
travel uke på Røros får den lille
familien fra Filippinene likevel tid
til å rusle i gatene, leke ved
Doktortjønna og nyte kontrasttilværelsen fra gatene i
Tacloban.

0 Marie Bakås

marie.bakas@retten.no
Tlf.: 901 34 259

Blitt Røros-venn
Streetlight-gründer
Erlend
Johannesen ankom Røros fra
Filippinene sammen med kona
Neva og sønnen Adriel (1,5 år)
mandag kveld.
Familien er blitt betatt av bergstaden og nyter hvert minutt de har
på fjellet.
Johannesens opphold fikk imidlertid et brått avbrekk, da han onsdag på 30 minutters varsel måtte
kaste seg på toget til Oslo for å være
gjest på TV2’s God Morgen Norge.
Tilbake igjen på Røros etter
svippturen til Oslo har Johannesen
holdt flere foredrag, både for
bedrifter og for 150 elever og lærere
ved Røros videregående skole.

Gatelys
En frivillighetsorganisasjon
spesielt for, men frittstående fra,
Streetlight. Streetlight driver
barnehjem og studiesenter for
nærmere 100 gatebarn i
Tacloban på Filippinene . Gatelys’ formål er å skape langsiktig
engasjement og samle inn
midler til ett års drift av barnehjemmetGatelys er et langsiktig
initiativ med fokus på kulturelle
arrangementer til inntekt for
Streetlight. Styringsgruppa
består av Kai Holmberg, Jan B.
Bårdstu, André Bårdstu og
Nenna Eline S. Skretting.

