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ange ansikt

Byrjar med observasjon
Myklebust håpar sho-

wet vil gje han eit gjennombrot som
underhaldningsartist. Men skal han
leve av det, treng han gode publikumstal. Premieren blir i Samfunnshallen i Måløy i slutten av februar,
og då vil dei morosame poenga stå
tett i tett.
– Dersom ikkje folk ler gjennom
heile showet då har eg gjort noko
feil, konstaterer han.
Presset for å vere morosam er
sjølvsagt stort, men det betalar seg
for kvar latter han får.
– Og dess meir dei ler med magen,
dess betre er det, smiler underhaldaren.
Karakterane hans startar som regel
med ein observasjon av ein artig dialekt eller ein morosam måte å gå på.
Så pønskar han vidare på karakterane til han har laga eit lite univers
for kvar enkelt.
Ein av dei andre karakterane vi truleg får møte er Kåre Jonny frå Vartdal. Ein avdanka skiløpar med brei
dialekt.
– Han trur han er litt «Don Juan»
men eigentleg er han ein litt uskuldig type og ein mislukka kvinnebedårar som alltid går i utvaska
ski-tights,
ler
Myklebust.

Tek med Gudvald: Roy Aron vil
introdusere den pensjonerte
trappesnikkaren Gudvald som
konferansier for sitt nye soloshow som har premiere i februar.

Speler ikkje: – Karakteren Bjarne Skjøllberg pratar så mykje at
han aldri får spelt, noko som er
bra sidan eg ikkje kan spele fele,
ler Roy Aron. (Arkivfoto)

Hekla-Kari: Roy Aron som Hekla-Kari (t.v.) og Inge Tvinnereim i
revy. (Foto: privat)
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Inspirert av Eckbo
Roy Aron satsar helst på å nå dei frå
midten av 20-åra og opp i 60-åra og
showet skal vere i det lune, humørskapande hjørnet. Myklebust ser på
seg sjølv som ein relativt snill humorist som har fått ei merkevare med
sine parodiar og snodige karakterar.
– Eg er stor tilhengar av den enkle,
folkelege humoren. Enkelte har ein
tendens til å gjere det for djupt, seier
han og konstaterer at ein ikkje vil sitje igjen med

djupe refleksjonar etter å ha sett showet.
Av parodiar blir det både eit treff
med Ari Behn, Arne Johannessen,
Odd-Bjørn Hjelmeset og Stein Erik
Hagen, fortel han.
Myklebust er ein stor tilhengar av
Espen Eckbo og meiner han treff
godt i måten han byggjer karakterane på:
– Han er utruleg flink til å byggje
både levande og truverdige karakterar, seier Myklebust.
Han er ikkje så begeistra for Otto
Jespersen sin humorstrategi.
– Han går til tider litt for langt. Eg
har ikkje særleg sansen for stand-upkomikarar generelt som baserer humoren sin på å slenge drit.
Roy Aron lever difor etter ein tommelfingerregel for parodiering som
seier at framføringa skal vere like
god sjølv om den parodierte faktisk
sit i salen.
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helgane etter nyttår og kan hende får
vi sjå Måløy og andre deler av Nordfjord som bakteppe for dei underfundige karakterane.
For dei som har sett showet «Klypa», som har vore ein publikumssuksess, minner det tekniske opplegget
mykje om det Roy Aron skisserer.
Men han understrekar at showet
ikkje blir likt innhaldsmessig:
– Eg vil ha ei større breidde på karakterane og parodiane mine, seier
han.

møte

John Ivar
Olsen

Kjent parodi: Roy
Aron er ein av
fleire i landet
som kan å
parodiere
H.M. Kong
Harald. (Arkivfoto)

Ryddar opp: Roy Aron kan kunsten å halde og rydde opp etter
ein fest. (Arkivfoto)

Sommargal: Roy
Aron under
øving på
showet
«Sommargale Stryn»
i 2005.
(Arkivfoto)

Engasjert: Roy Aron har
vore måløyværing i fem
år og aktiv som arrangør
av Måløydagene. (Arkivfoto)

