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EKTE KJÆRLIGHET: Eystein og Mari, spilt av Kasper Skovli Botnen og Ingebjørg Buen, kjemper for kjærligheten mellom                 fattiggutten og rikmannsjenta.  ALLE FOTO: BIRGIT ESPEDALEN

Marispelet im ponerte igjen
I ledende roller som storbon-
den Ulf og den korrupte Pre-
sten finner vi Stig Henrik Hoff 
og Espen Beranek Holm, som 
begge gjør glimrende rolletolk-
ninger. Latteren sitter løst hos 
publikum over Beranek Holms 
sprell og stadige anledninger til 
bestikkelser. Og det er nesten 
så en skulle ønske at Presten 
kunne være enda mer ond og 
korrupt enn det han allerede er, 
fordi Beranek Holm fyller rollen 
så godt.

Ekte og inderlig
Som debutant i spelet, var den 
kjente skuespilleren et friskt 

innslag som publikum visste å 
sette pris på. Men de «erfarne» 
gjør også jobben godt. Stig Hen-
rik Hoff er med for 5. gang, og 
storbonden Ulf sin kamp om å 
tøyle den viljesterke datteren 
Mari, er troverdig. Kjærlighets-
historien mellom Mari og Ey-
stein, spilt av henholdsvis In-
gebjørg Buen og Kasper Skovli 
Botnen, oppleves ekte og inder-
lig, og man heier på at de skal få 
hverandre til siste slutt. 

Mye artig
Motstykket Bjønn, et mer pas-
sende gifte for Mari, tilfører 
spelet mye humor, glitrende 

spilt av Sten Bjørge Skaslien 
Hansrud. At skuespilleren had-
de skadet benet, og karakteren 
Bjønn haltet rundt på krykke, 
ga det hele bare en ekstra artig 
dimensjon. Regissør Ida Høy 
har gjort nok en god jobb med 
Marispelet også i år. 

Det er 13. gang historien blir 
fremført, men den er like fengs-
lende ennå. Forestillinger fram 
til og med 27. juli.

b Birgit Espedalen

b LONDON Boris Johnson har 
lenge tumlet med planer om 
en Shakespeare-biografi, men 
potensielle lesere må nok vente 
ganske lenge.

Onsdag morgen meldte 
Johnsons forlegger, Hodder & 

Stoughton, at boken – som etter 
flere utsettelser var meldt til 
april 2020 – nå er utsatt på ube-
stemt tid.

Det var snakk om «en enkel og 
lesbar bok», der Boris Johnson 
skulle utforske «et ekte britisk 

ikon» og plassert ham i en samti-
dig kontekst. Boken er ikke ferdig 
skrevet, har forlaget medgitt 
ifølge The Guardian.

Boris Johnson er tidligere jour-
nalist, og forfatter av en bestsel-
gende biografi viet Churchill, kalt 

«The Churchill Factor» (2014) 
– så vel som av en mer kontro-
versiell roman kalt «Seventy-two 
Virgins – A Comedy of Errors» 
(2004), kalt «sexistisk og rasis-
tisk udiplomatisk» av samme 
avis. NTB

Boris Johnsons Shakespeare-biografi er utsatt på ubestemt tid

Skiens-gitaristen Bjørn 
Vidar Solli kom hjem til sine 
egne under Parkjazz num-
mer nitti og sørget for herlig 
jazzkos i varmen. 

b SKIEN

Siden 2008 har ildsjeler, riv-
jern og lokale musikere sørget 
for at amfiet i Brekkeparken 
fylles opp hver eneste torsdag 
hele sommeren.

Denne torsdagen ønsket 
André Kassen velkommen til 
Parkjazz nummer nitti. Men 
på spørsmål om hvilken artist 
eller band som kommer for å 
feire konsert nummer ett hun-
dre ble Kassen perpleks.

Favoritter
– Ehh, det har jeg ikke tenkt 
på, gitt, humrer han og klør 
seg i hodet.

– Men det må jo bli noe skik-
kelig bra. Det blir i så fall den 
siste konserten neste sesong, 
så da passer det jo bra med et 
skikkelig jubileum, sier Kas-
sen.

Skikkelig bra var også det 
Bjørn Vidar Solli leverte fra 
scenen sammen med det han 
selv beskriver som «favoritt-
musikere». 

Musikkleksjon
Han hadde med seg amerika-
neren Randy Ingram på piano. 
Ingram spilte blant annet et 
stykke som heter «Nicky». Det 
er en hyllest til den engelske 
pianisten Nicky Hopkins som i 
sin tid spilte på en rekke popu-
lære sanger til Rolling Stones. 
Både stykket til Ingram og den 
lille musikkhistorieleksjonen 
om Hopkins gjør det verdt å 
ta en tur innom musikkstrøm-
meren din for å søke dem opp 

begge to.
I tillegg til Randy Ingram 

på piano hadde Solli med seg 
Julian Haugland på bass og 
Amund Kleppan på trommer, 
og publikum forsto beskrivel-
sen «favorittmusikere».

 På neste Parkjazz spiller Jo-
nathan Kreisberg Quartet.

b Fredrik Nordahl
fredrik.nordahl@varden.no

Har ikke tenkt 
på nummer 100

HJEMTRAKTER: Bjørn Vidar Solli hadde med seg et knippe skikke-
lige gode musikere da han kom «hjem» til Brekkeparken.

FULLT PÅ AMFIET: Drøye 350 
var på plass i Brekkeparken.

UTTRYKK: Solli har ikke bare et 
tydelig musikalsk uttrykk.


