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FOLK I FANA

fredag 3. januar 2014

Folk i Fana

» Vi kommer til å få nok å gjøre i år.

Anders Riple, assisterende daglig leder i Tidsreiser AS

KRIG: Det var full krig på Hordamuseet lørdag 21. desember. 

Foto: Kent Roar Nybø

Spår tidenes spill-år

HORDAMUSEET: Tidsreiser AS tror 2014
blir det travleste året for eventyrspill
siden oppstarten i 2007.

– Vi håper og tror det. Vi kommer til å arrangere to eventyrspill for Fana og Ytrebygda kulturkontor til våren. I tillegg skal vi
arrangere en rekke spill i Arna, og to store
rollespill for konfirmantene i Human-Etisk
Forbund. Vi kommer til å få nok å gjøre i år,
sier assisterende daglig leder Anders Riple.

Samles hver måned

Lørdag 21. desember var over 70 barn samlet ved Hordamuseet på Stend, da årets julespill gikk av stabelen. Utkledd som vikinger,
troll, hekser og dronningens livgarde spilte
de rollespill og kriget i timevis ute i naturen.
– Jeg er med for sjette gang, og synes det
er veldig kjekt, sier tolv år gamle Herman
Lavik Andreassen fra Søreide.
Han står med pil og bue i hånden, og er
klar til å kaste seg inn i den tillagte krigen.
– Hvert år arrangerer vi julespillet her på
Hordamuseet. Ellers samler vi mellom 60 og
120 deltakere ved Langeskogen én lørdag i
måneden, sier Remi Vikøren, som er lagleder for vikingene.

– Hensikten er å lage et show som barna
synes er gøy, sier han.

Underholdningen er viktigst

Det er liten tvil om at de har lyktes med det.
– Vi har hatt en forsiktig, men jevn vekst i
antall deltakere. På den spede starten høsten
2007 hadde vi rundt 20 barn på det første
spillet. Høsten 2013 rundet vi over 100 spillere, sier Riple.
For hvert spill er det en ny historie, men
det er alltid en kamp mellom det gode og det
onde.
– Resultatet av krigen er ikke viktig. Det
er underholdningen som er viktig, sier Vikøren.
Mye av hensikten med eventyrspillene er
å få ungene ut i den frie natur.
– Eventyrspillene er organisert utendørslek med rammer som gjør at deltakerne får
utfolde seg fysisk og øve på å planlegge,
overtale og forhandle, sier daglig leder Sindre Titlestad Westgård i Tidsreiser AS.

– Noen er glade i historie, mens andre er
glade i spill, sier Vikøren.
Tolv år gamle Shakil Khan fra Sandsli er
ikke i tvil om hva han synes er kjekkest.
– Det er skikkelig gøy at vi får lov til å
være andre enn oss selv. Jeg har vært med
tidligere, og har vært kriger med to sverd ti
ganger. Nå er jeg trollmann for første gang.
Trollmenn er mektige. De kan bruke skjold
og magi, og oppgraderes i spillet, sier han
spent - før han går i gang med siste del av
julespillet.

Se flere bilder og videoreportasjer på fanaposten.no

UTKLEDD: Kostymene er det ingenting å si på. Foto: Kent
Roar Nybø

Av Kent Roar Nybø

kent@fanaposten.no

Deltakerne er 8-50 år

Og utfolde seg får både barn og voksne. Deltakerne i eventyrspillene er fra åtte til over
50 år.
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INNLEVELSE: Spillerne kler seg ut som vikinger, troll og
hekser, og kriger i timevis. Innlevelsen er det ingenting
å si på.
Foto: Kent Roar Nybø

