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ytre enebakk: At 
grunnloven feires i 
år går heller ikke bar-
nehagene i Enebakk 
forbi.
Det sørger Kjell Matheussen for. 
Han startet denne uka en turné 
rundt i samtlige tolv, med fore-
stillingen «Hurra for  grunnlo-
ven!». Starten var i Mari mandag, 
og avslutning blir på Bergskaug 
og Fjellknatten 24. og 25. mars.

Tirsdag strømmet bortimot 
80 barn fra ett til seks år fulle av 
forventning inn i salen da Nylen-
de barnehage i Ytre Enebakk fikk 
besøk av Dårekisten Teater. For-
ventningsfulle, men noen også 
kjent med dukkene fra før, kunne 
vi se. Kanskje var det forestillin-
gen Salto noen hadde sett?

Flott kommunikasjon
Det ble en halvtime preget av 
mye kontakt mellom den lille 
teaterscenen og det unge publi-
kummet. Matheussen lager mor-
somme lyder, pludrer i vei inni-
mellom klar tale, mens ungene 
roper og ler og er engasjerte fra 
første stund. 

Så startet han også med en 
god prat med barna, tøyset, viste 
dukker og høynet humøret på 
alle før han entret, rettere sagt 
dukket ned bak scenen.

at barn skal ha det bra
Elementet grunnloven i forestil-
lingen var vanskelig å unngå.
Om barna fikk med seg hva den 
er og betyr er vi usikre på. Neppe 
de minste. Kanskje de store? Vi 
spurte Leah, 6 år, på avd. Milla og 
og Lucas, 4 år på avd. Albert.

– Har dere hørt om grunnloven 
vår?

– Nei, svarte Lucas.
– Lærte du noe om det her da?
– Egentlig ikke. Men jeg kjen-

te igjen Buster. Jeg så teateret da 
jeg var tre år. Det er veldig mor-
somt. Jeg husker ikke hva det he-
ter, men har sett teater før.

– Jeg har hørt om grunnlo-
ven, sa Leah.

– Ja, vet du hva det er?
– At alle barn skal ha det bra, 

svarte hun.
– Hva er morsomt med teater?
– Å se på det, og det er mor-

somt med de dukkene. Det var 
jo derfor han skulle gjøre det, sa 
hun om Kjell, som hun mente var 
flink.

– Pappaen min har prøvd å 
lage dukketeater, men han klarer 
ikke, men han gjør så godt han 
kan, kunne Lucas fortelle før de 
gikk.

Dugnad for lokalsamfunnet
Stykket er en omarbeidet utgave 
av Salto, noe Matheussen valgte 
å gjøre fordi å bygge opp en helt 
ny forestilling ville ta for lang tid, 

fortalte han.
– Hvordan kom dette i stand?
– Jeg er spurt av kommunen 

om jeg kan lage noe på grunnlo-
ven. Det har barnehagene reagert 
positivt på. Nå får alle muligheten 
til å se ved at vi reiser rundt. Jeg 
synes det er flott, sa Matheussen.

Dårekisten Teater har selv tatt 
ansvaret for produksjonskostna-
dene. 

– Hvorfor gjør du det?
– Det oppleves fortsatt inn-

spirerende å drive dugnad for lo-
kalsamfunnet, slik veldig mange 
andre enebakkinger også gjør, 
forklarte Matheussen.

De to første opptredenene, 
etter at turnéen i Enebakks tolv 
barnehager er gjennomført, blir  
torsdag 27. mars på bibliotekene 
i Sel kommune i Gudbrandsda-
len, opplyste Matheussen.

Styrer i Nylende, Lalla Melbye, 
fortalte at det var kulturskolen 
som hadde henvendt seg til dem 
om forestillingen. 

– Vi synes alltid det er ålreit å 
få teater inn i barnehagen, da får  
barna en nærhet til det.

– Kjell er flink ved at han be-
gynner med å introdusere duk-
kene og si at det er han som pra-
ter. Det gir en annen opplevelse 
og skaper trygghet for ungene, 
sa hun.

populære dukker: Mange ville hilse på Buster og Pjoter etter forestil-
lingen.

aktivt publikum: Fem avdelinger i Nylende barnehage.
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teater i barnehagen: Nesten 
80 barn i Nylende barnehage fikk 
se «Hurra for grunnloven» spilt av 
Dårekisten Teater tirsdag denne 
uka.

skapte latter: Dårekisten Tea-
ter med norske flagg på scenen.
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