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Datter vil have den
forkerte mand
DILETTANT: Godset Birk-
holm danner ramme om
årets dilettantforestil-
ling »Greven ud af Luf-
ten« fra Ringstedegnens
Folkedanserforening.

af Ivan Wagnholt og hand-
ler om Grev Birkholm, der
elsker at bruge penge på
spil, selvom han aldrig har
heldet med sig. Hans kone
Alvilda er også uden hæm-
ninger og deler glædeligt
ud af sine penge.

Folkekomedien«Greven ud af luften« byder på mange un-
derholdende episoder.

Derfor er godset Birk-
holm stærkt forgældet og
den eneste udvej er at få
afsat datteren til sønnen på
nabogodset.

Det er datteren Gilda dog
ikke interesseret i, da hun
hellere vil giftes med god-
sets altmuligmand Svend
Petersen.

Heldigvis er der tale
om en folkekomedie, hvor
hjælpen er tæt på, når nø-
den er størst.

Caja Knudsen spiller
Grev Birkholm og Ben-
te Staal Hansen giver den
som konen Alvilda.

Hanne Gravesen spiller
rollen som datteren Gilda,
mens Svend Petersen, der
kaldes James for finhedens
skyld, spilles og John Gra-
vesen. Nabogrevens søn
med det knapt så flatte-
rende navn Orla von Styr-
tenhjelm spilles af Leon R.
Johansen.

Grethe Holst er sufflør,

Folkedanserne øver ihærdigt i den store sal i Pavillonen frem mod premieren lørdag den
23. januar. Fotos: Jens Wollesen

Kjeld Kastrup er sceneassi-
stent, Leif Knudsen og Tim
Andersen fra Teater Teknik
Ringsted styrer lys og lyd.

Det er 33. gang, at de
lokale folkedansere indby-
der til dilettantforestilling,
der denne gang varer cirka
halvanden time. .

Der er premiere i Pavil-

Ionen (tidligere Anlægs-
pavillonen) lørdag den 23.
januar klokken 19 med
efterfølgende kaffebord og
folkedanserbal til musik
af Midtsjællands Spille-
mandslaug.

Foreningens instruktø-
rer, Hanne Troen og Poul
Møller, leder dansen. Des-

uden opføres forestillin-
gen søndag den 24. januar
klokken 14 med efterføl-
gende kaffe, te, boller, lag-
kage og fællessang.


