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Fjordenes Tidende

Namn: Kari-Lise
Solheim Bjørke
Alder: 42
Adresse: Nordfjordeid
Yrke: lærar ved
Eid vidaregåande
skule, dagleg
leiar i Eid Kino
og avtroppande
kultursjef-vikar i
Eid
Hobby: aktivitetar med familien
- har tre barn
som er med på
mange aktivitetar
på fritida
Aktuell med: har
fått inn rekordmange påmeldingar til UKM
2010

– Kor mange er påmelde til
Ungdomens Kulturmønstring i
år?
– Det er 134 personar som er
påmelde, fordelt på 29 sceneinnslag og om lag 40 arbeid
som skal stillast ut. Dette er ny
rekord.
– Det blømer godt innanfor kulturlivet i Eid,
altså?
– Det
blømer
voldsomt,
og
det er veldig
kjekt.
– Det
blir
første
gong
med UKM frå
scena i Operahuset
Nordfjord?
– Ja, det stemmer. Det blir ein rocka start med bandet Suspected, det blir akrobatikk frå ei
gruppe turnarar og avslutningsnummeret blir Michael Jackson
sin «Thriller». Det blir eit bra
spekter av innslag, men det er
mest musikk og dans det går i.
– Kva var di siste kulturoppleving?
– Eg var på kino og såg filmen
«Arthur og Maltazards hevn» saman med sonen min Jardar. Og
så gler eg meg til å sjå dei ti tenorane i operahuset fredag den
5. og UKM laurdag den 6.!
– Har du eit boktips?
– For dei som ikkje har lese Stieg Larsson-trilogien eller sett filmane, så kan eg anbefale desse
bøkene. Spennande!

Roy Arons m
Roy Aron Myklebust
skal snart debutere
med eit soloshow der
han introduserer
mellom femten og
tjue karakterar og
parodiar.
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Roy Aron Myklebust er kjent for så
m o t hmangt.
Måløyværingane kjenner han

Sesamfrøstekte
skinkebiffer
med couscous
(4 porsjoner)
Dette er rask mat som smaker. En eksotisk rett
som er inspirert fra forskjellige verdensdeler.
Sesamfrøstekt skinkebiff fra Japan med couscous fra Marokko. Og du kan kose deg med
god samvittighet. Retten er sunn og mager.
Dette trenger du:
4 stk skinkebiff á ca. 150 g
1 ts salt
½ ts pepper
4 ts sesamfrø
Ca. 2 ss olje til steking
1 stk lime
4 ss søt chilisaus
3 dl couscous
3 stk tomat
1 stk rødløk
3 ss hakket bladpersille
1 ts hakket frisk mynte
3 ss olivenolje
2 ss sitronsaft
Slik gjør du:
1. Lag couscous
etter anvisning på
pakken og bland inn
hakket tomat, løk,
urter, olje og sitron.
2. Krydre skinkebiffene og klapp på
sesamfrø. Stek på
god varme ca. 2
minutter på hver
side. La dem ettersteke på svak varme
1-2 minutter til de
er gjennomstekt.
Server biffene med
søt chilisaus, lime
og couscoussalat.
matprat.no

kanskje mest som arrangør for Måløydagane og genistreken med å få tak i Alexander Rybak, medan stryningane kjenner han nok mest frå revyshowet «Sommargale Stryn» der Myklebust har ein
sentral plass som arrangør og skodespelar.
No satsar den 31 år gamle humoristen,
som er busett i Måløy, på den store draumen. Han skriv i desse dagar på eit einmannshow som skal turnere rundt om i
fylket frå slutten av februar og fram til
påska 2010. I showet, som er rekna til ein
time og eit kvarter, vil Myklebust spele
mellom femten og tjue karakterar og parodiar. Som ein litt uhøgtideleg konferansier for kvelden har Roy Aron henta
fram Gudvald.
Galskap
– Han er ein pensjonert småbrukar og trappesnikkar på 78 år, røper Myklebust.
Han fortel at
Gudvald var ein
skreddarsydd
karakter til eit
julebord
på ein
trappefabrikk
i
Stryn.
D e i
hadde julebordet på fabrikken og under middagen
kom Gudvald trippande opp frå

Spikrar
soloshow
med
snodige
karakterar

produksjonslokala i kjellaren full av trespon og med øyreklokkene hengande
rundt øyra og var svært bekymra fordi
maskinene hadde gått i stå. Men pensjonisten er ifølgje Myklebust ein kar med
godt humør og det hender seg han er litt
kvikk i replikken.
Roy Aron har lenge drøymt om eit slikt
prosjekt, men han ser galskapen i å satse
på det for fullt:
– Det er jo ikkje ei sikker inntekt. Viss
du vil vere sikra det så er det tryggast å
satse på ein kommunal jobb eller noko
slikt. Men no har eg hatt tilnærma normale jobbar i mange år der underhaldninga berre har vore ein geskjeft på sida,
så no har eg bestemt meg for å gjere det
som eg har ønska lenge, seier den talentfulle 31-åringen.
Filmar karakterane
Myklebust vil ikkje røpe for
mykje av showet sidan han endå
er i skriveprosessen. Men han fortel at showet vil vere ei blanding av
sceneshow og videopresentasjonar av
karakterane.
– Då får eg vist meir miljøet rundt karakterane og kan gjere ting som eg ikkje
kan frå ei scene, samstundes som at eg
får tid til kostymeskift mellom alle karakterane, fortel han.
Opptaka til filmane har skjedd i

