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ÅRNES: Med over 70 aktører i
sving er det ikke akkurat noen
miniforestilling Nes Miniteater
drar i gang denne helgen. 

«Romeo og Julie» er en stor-
oppsetning der flere grupper fra
Nes kulturskole deltar. Regissør
Kjersti Vatnan Ekman kaller
forestillingen en romantisk ko-
medie med et snev av galskap.

Det er Årnes-mannen Stein
Larsen som har skrevet manus,
relativt fritt etter William Sha-
kespeare. Larsen har også lagd
det meste av musikken. Blant an-
net har han lagt inn elementer av

Balkan-inspirert ompamusikk.
Nes Miniteater er en gruppe i

kulturskolen i bygda og består av
barn og ungdom i alderen 11 til
16 år. I denne storsatsingen er mi-
niteatret også supplert med an-
dre grupper fra kulturskolen,
Mikroteatret og Kudra Mudra,
slik at drøyt 70 personer deltar i
skuespillet.

Hvis du har felt en tåre eller tre
i den triste sluttscenen i Shakes-
peares original, blir det pur glede
i Larsens versjon av kjærlighets-
dramaet. Mer vil vi ikke røpe.

Miniteater med Romeo og Julie
UNGT: Unge og ivrige skuespil-
lere i Nes Miniteater. Første rek-
ke Alexandra Marie Norland,
Hanne Drøpping, Aurora Bjerke
Nilsen, Silje Sofie Heglum og Ås-
ne Kjeglum Langaas. Andre rek-
ke Ida Chanett Ravatsbakk,
Christina Marie Jahren, Tobias
M. Anseth, Frida Vige Helle og
Elisabeth Krohn-Hansen. Tredje
rekke Jenny Indiane Schøyen,
Guro Kirkholt Melhus, Kristine
Schi Nordvold, Lone Andreassen
og Marianne Tollhaug. 
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■ ASK
Arkitektenes presentasjon av
forslaget til nye Ask sentrum
markerte slutten på en uke lang
plansmie i Gjerdrum. Innbyg-
gerne har vært hørt hele veien. 

– Det bygger helt og fullt på
innbyggernes innspill, forteller
Susanna Grimsæth fra Arkitekt-
firmaet Tegn 3, som torsdag var
blant de som presenterte det en-
delige forslaget.  

– Som fagfolk har vi tolket
mange innspill. Mange har vært
kortsiktige. Mange har vært
langsiktige. Det er de langsikti-

ge vi tar med i kveldens presen-
tasjon. Forslaget viser helheten
i utviklingen av det nye sen-
trum. Du kan si vi trekker opp
de store linjene. De kortsiktige
og mer detaljerte løsningene
kan vi så se nærmere på ved en
senere anledning. De vil ikke bli
glemt, understreker Grimsæth. 

Vil ha møteplasser
Det endelige forslaget om en ny
sentrumsgate og tverrgater
langs fylkesvei 120 ble presen-
tert i torsdagens utgave av RB.
Utviklingen av et levende sen-
trum samt flytting av barnesko-
len til der hvor ungdomsskolen
ligger i dag, har vært viktig for
folk. Mange vil også erstatte bus-

sparkeringen med en park. 
– Vi trenger et ny og større

møteplass, mener Are Egner
Kaupang, som hadde tatt turen
til folkemøtet torsdag. Han var
også på workshop mandag. 

– Jeg håper vi kan ta vare på
kvaliteter som kjennetegner
Gjerdrum i dag. Men samtidig
trenger vi et mer urbant sen-
trum og fortetting. Vi er en kom-
mune som vokser i innbygger-
tall, sier han videre. 

Oddmund Hansen synes også
flere møteplasser og kafeer hø-
res spennende ut.

Stort engasjement
De 200 som deltok på sammen-
komsten mandag satte standar-
den for resten av uka. Salen på
herredshuset var også full tors-
dag kveld. 

– Jeg er gledelig overrasket

over at så mange engasjerer seg.
Det har også vært stort trykk på
plankontoret hele uka, forteller
Gjerdrums ordfører, Hanne Bak-
ke von Clemm. 

Ordføreren tror flytting av

barneskolen blir den største ut-
fordringen for å realisere visjo-
nene om Ask i år 2040. Nå skal
forslaget gjennom en politisk
prosess. 

STORT ENGASJEMENT: Ordfører Hanne Bakke von Clemm innledet folkemøtet torsdag da forslaget til Ask sentrum ble presentert. Hun er glad for oppslutningen rundt plansmia.
FOTO: STIAN BJERKEFLÅTA 

Framtidens Gjerdrum – visjonen er nesten fullt og
helt bygget på innbyggernes innspill.  

SAKENS GANG

PLANER: RB i går. BESVÆR: RB 3. februar.
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