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Topp 5
Ikke alt er like morsomt, og humor er subjektivt. Her er fem omdiskuterte humorforsøk fra de siste årene.

Sitatet

Det er humor i alle kanaler når revyfestivalen
på Høylandet i helgen setter mellomgulvene i
bevegelse. Uttrykket for humor og glede ernoe
de aller fleste av oss setter stor pris på. Men
kan latter konkurrere med sin erkemotstander
(i enkelte tilfeller: avløser), gråten?
Let’s Gooooogle!

Sudoku
H

«Humor er en alvorlig
sak. Det er vårt eneste
vern mot fortvilelse og
depresjon.»

1. Langrennsjentenes Skiippagurra-video.
2. Bård Tufte Johansens kyllingstunt (bildet).
3. Shabana Rehmans Mullah Krekar-løft.
4. Jaglands «Bongo fra Kongo»-utspill.
5. Sponheims fikenblad kommentar.
Latter:356 000

Lynsudoku
sud_sl1180.tif

Googleduellen
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Bakpå

Mandag 13. juli 2009

Fyll ut de tomme
feltene slik at
både de
loddrette og
vannrette
radene, samt
hver av boksene
med 2x3-felter,
inneholder
alle tallene
fra 1 til 6.

H

Lett sudoku

H

Vanskelig sudoku

Gråt:234 000

Vinner: Latter
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Nettet lærte oss at: Gråt er en emosjonell
betinget atferd hos mennesket, som har en
kommunikativ funksjon, er delvis viljestyrt og
består av en kombinasjon av tåreavrenning fra
øynene, spesielt pustemønster.(…) Gråt framkalles framfor alt av negative følelser, eksempelvis sorg og fortvilelse, men kan også framkalles av grensesprengende lykke eller andra
sterkt opplevde følelser. (…) Slik som latter og
gjesping tenderer gråt være sosialt «smittsomt». Kilde: Wikipedia.

Tor Åge Bringsværd

Litt for mye fest
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Sjefen for Frostafestivalen
er fornøyd med et teknisk
prikkfritt arrangement og
artistenes innsats. Da var
det verre med fylla lørdag
kveld.

Hva føler du nå,
Hallbjørn Stenhaug?

– Jeg er veldig tilfreds med det arrangementstekniske, som var prikkfritt.
Dessuten innsatsen til 200 frivillige, og
artistpakken vi presenterte. Jeg føler at
vi ikke brukte penger på artister som
ikke burde vært der, og kan ikketenke
meg noen som burde vært der som ikke
var der. Men på ett område gikk vi et
par skritt tilbake.

Fyll ut de tomme feltene slik at loddrette
og vannrette radene, samt hver av boksene med 3x3-felter, inneholder alle
tallene fra 1 til 9. Løsningene finner du
nederst på tv-siden.

Utbrudd

Hva tenker du på?

– Etter kanonbra stemning torsdag
og fredag, var det for mange berusede
lørdag.Det overrasker og skuffer meg.
Målet mitt er å lage en familiefestival
for et musikkyndig og lyttende publikum, men da ble det for mye fest. Jeg registrerer at mange som hadde kjøpt billettfor alle tre dager tok et hvileskjær da
SivertHøyem og Katzenjammer gjorde
kjempekonserter fredag, men heller
sparte seg til enskikkelig fest på lørdag.
Jeg er inspirert av familiefestivaler i
Danmark med et lyttende publikum,
som Skagen og Tunø – kanskje jeg har
for store forventninger? Jeg vil gi folk
en musikalsk opplevelse og det må
gjerne være festlig – men jeg er ikke interessert i å skape fest.
Hvor mange besøkende hadde dere?

– Fem og et halvt tusen fordelt på tre
dager. Torsdag og lørdag var godt besøkt, men på fredag kom bare de ekstremt musikkinteresserte. Men jeg har
kanskje vært litt for ambisiøs, vi ligger
tross alt på Frosta og det er neppe basis
for en tredagers festival. Vi testet en
grense, men til neste år blir detganske
sikkert to dager.
Men konseptet ligger fast?

– Ja, vi har sett at det fungerer. Misjonen er fortsatt å skape musikkopplevelser folk ikke helt forventer. Jeg angrer

Sommerferien oppskrytt?
I alle fall litt…
En dag for mye

Alle sier hele tiden når sommerferien nærmer
seg at de gleder seg så mye. Jeg gjør jo det jeg
også, men er sommerferien egentlig SÅ bra..?
Jeg kjeder meg faktisk en del dager, der jeg
har absolutt ingenting å finne på. Er jeg den
eneste her som føler det slik!?
Hundre

Frostafestivalens sjef Hallbjørn Stenhaug mener
tre dager var én for mye, og varsler todagers

festival neste år. Foto: ØYSTEIN JOREM

ikke et sekund på at vi valgte å bruke fullt band fredag. Det viser verdien av å
penger på Sivert Høyem, og det er mest ha et kontaktnett og å tenke langsiktig.
synd på dem som ikke var der selv om
Les flere utbrudd på
de hadde betalt for det. Jeg har ikke VEGARD ENLID 951 98 728
vegard.enlid@adresseavisen.no
kortsiktige motiver, og
opplever at Frostafestivalen har høy gjen((18)
Nidarvoll - Moholt - Valentinlyst - Melhus 9-22 (20) Stjørdal 9-20 (18
kjøpsprosent.

Og ellers?

– Nå skal jeg få denne
festivalen ut av kroppen, så er det Vanylvsfestivalen, der jeg også
er festivalsjef, som
gjelder til helga. Jegsatt i Danmark sammen med Hanne Boel
da jeg fikk høre at vokalisten i Hellbillies –
headlineren
vår
–hadde brukket begge
hendene. Jeg spurte
om hun ville steppe
inn, og hun stillermed
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