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KonGsVinGeR: Da 
Dårekisten Teater 
besøkte Kongsvinger 
bibliotek varmet Tuva 
og søskenbarnet 
Herman opp med eget 
dukketeater hjemme.
erik mæhlum
em@glomdalen.no

Søskenbarna Tuva Emilie 
Strandseter Heiberg (8) og Her-
man Fleitscher (4 ½) var ikke 
alene om å glede seg til dukke-
teater på Kongsvinger bibliotek 
lørdag formiddag. Rundt et 
30-talls barn var på plass for å 

oppleve en av landets eldste fri-
teatergrupper: Dårekisten Tea-
ter.

Tuva og Herman gledet seg 
imidlertid så fælt at de måtte 
sette opp dukketeater for far-
mor hjemme før de skulle på 
forestilling.

lagde teater for farmor
– Jeg syns dukketeater er veldig 
gøy. Jeg og Herman lagde tre 
forestillinger for farmor, fortel-
ler Tuva (8).

Tuva forklarer videre valg av 
karakterer og handling.

– Vi lagde en med bamser, en 
med politibamser og en med 
dukker. Vi brukte en panda-

bamse som politi, sier Tuva.
Tuva avslører at noen ganger 

låner de ting fra andre eventyr 
og noen ganger finner de på alt 
selv.

– Jeg liker dukketeater best, 
for man kan på en måte gjem-
me seg litt selv når man styrer 
en figur, forteller Tuva.

Kanskje var det slik for Dåre-
kisten Teater når det tradisjons-
rike eventyret «Rødhette og ul-
ven» skulle framføres, med 
Kjell Matheussen bak spakene.

eneste aktør på scenen
Matheussen har stort sett vært 
eneste aktør på scenen siden 
1981. Serien «Lille Blå» ble blant 

Med kjærlighet for dukketeater
TeaTeRVenneR: Tuva Emilie Strandseter Heiberg (8) og dukkemester Kjell Matheussen har begge en lidenskap for dukketeater. Tuva hadde til og med satt opp teater hjemme før forestillingen på Kongsvinger bibliotek. 
 foTo: eRiK mæhlum

one-man-show: Kjell Matheussen har stort sett vært eneste 
aktør på scenen for Dårekisten Teater siden 1981.

ulVefan: Iver Enger Arnestad (5) syns Rødhette og ulven var 
veldig spennende. Han hadde også et lite håp om at ulven spiste alle.

populæRT: Kongsvinger bibliotek er dyktige til å arrangere 
barnevennlige aktiviteter på lørdager og dokketeater var intet unntak.



Gratis befaring/tilbud: 815 00 570 • kjellsmarkiser.no
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SøndaGSfrokoSt: ... i godt selskap på en lørdag... Foto: Hege 
døhli.

Vakker februardaG: ... på søndag. Hilsen anita.

HVa ScHera? Foto: Ståle opberget.

daGenS leSerbilder

leSerneS bilder
Del dine bilder med  
Glåmdalens lesere:
MMS: GlleserbilDe til 2005 (3,-)
epost: leserbilde@glomdalen.no
last opp dine bilder på 
glomdalen.no/leserbilder
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følG oSS!

Har du et dyr som har 
rømt, eller funnet et dyr 
som savner eieren sin? 
legg inn en annonse helt 
gratis på vår sone på 
dyridrift.origo.no  
Mange dyr og eiere er 
blitt gjenforent i løpet av 
de siste årene.

kjæledyr:

Dyr i drift
flere nyHeter:
Logg deg inn og les dagens Ekstra
Glåmdal/neS: logg deg inn på mobil, nettbrett eller pc og les 
Glåmdalen og ekstra når du vil og hvor du vil!

Ny utgave av e-avisen ekstra, som er en riksavis du får med på kjøpet 
når du er abonnent hos Glåmdalen, er tilgjengelig samtidig med 
Glåmdalen kvelden før. er du abonnent er alt du trenger å gjøre for å 
kunne lese ekstra, å registrere deg som AiD-bruker. 

Oppskriften til hvordan du gjør det finner du på 
nettsiden til Glåmdalen, www.glomdalen.no.

Med kjærlighet for dukketeater
teaterVenner: Tuva Emilie Strandseter Heiberg (8) og dukkemester Kjell Matheussen har begge en lidenskap for dukketeater. Tuva hadde til og med satt opp teater hjemme før forestillingen på Kongsvinger bibliotek. 
 bilder: jenS HauGen

annet spilt over 1000 ganger på 
scenen og gikk på NRKs Barne-
TV i 1983.

– Jeg har vært her på Kongs-
vinger endel ganger. Det virker 
som om dette biblioteket er et 
samlested, og det er jo slike ste-
der gjøglerne oppsøker, fortel-
ler Matheussen.

Matheussen har i over 30 år 
hatt orkesterplass til teaterut-
vikling. Dagens samfunn og til-
hørende underholdning snur-
rer rundt TV- og dataskjermer. 
Matheussen slår et slag for duk-
keteater og dens betydning.

– Jeg opplever at det er ingen 
forskjell i dag. Fra jeg begynte 
til nå har teatrets død blitt 

spådd en rekke ganger, men det 
har ikke slått til ennå, forteller 
Matheussen.

– kan ikke erstattes
Den enkle forklaringen? Men-
nesker liker det levende og 
håndfaste.

– Direkte kommunikasjon 
kan ikke erstattes. Jeg tror duk-
keteater vil være like aktuelt 
om 30 år, sier Matheussen.

Matheussen blir et enmanns-
show der han monterer en duk-
ke på hver hånd, trer ulvemas-
ken foran ansiktet sitt og det 
trehodede teaterinstrumentet 
fanget barnas oppmerksomhet. 
Gjøgleren av den gamle skolen 

brukte blant annet hvite figurer 
for å fange kontrasten når Rød-
hette endelig får på den ikonis-
ke hetta. Brødrene Iver (5) og 
Jonas (2 ½) Enger Arnestad gle-
det seg lenge til å se ulven.

– Jeg syns Rødhette er spen-
nende. Kanskje ulven spiser 
Rødhette også denne gangen? 
spør Iver.

Matheussen klarer ikke å se 
for seg en hverdag uten dukke-
teater, selv etter over 30 år.

– Jeg klarer ikke å la være, en-
kelt og greit. Det er skuespill og 
dukker i kombinasjon. Ved å 
bruke dukker klarer én person å 
formidle mye mer, sier Mat-
heussen.


