
Familieprogran Frostafestivalen lørdag 15.07.06 kl 10!
Heksagon og Elvis
Heksagon er en familieforestilling med elementer for alle al-
dere. Festivalen har gleden av å introdusere Christin Grilstad 
og Pål Prøys som har mange forestillinger bak seg både på 
barnetv, radio, festivaler og scener av ymse slag. Det finnes 8 
bøker om heksagon med fortellinger som kan være både spen-
nende, skumle, morsomme og triste og passer for alle aldre, 
de er ført i pennen av Christin Grilstad Prøis og illustrert av Lill 
Ann Prøis. Ekstra gøy er det at Christin stammer fra Frosta-
familiene Grilstad og Tvete. Vi møter Heksagon og Boboz som 
bor i den store skogen som lager et stort show med masse 
forviklinger, sang og musikk, klovnetull og heksetryll.. En dag 
forleser Boboz seg på ukeblader og drømmer bare om å bli 
Elvis. Kan Heksagon hjelpe Boboz med drømmen? Men hva 
hvis hun tryller feil og Boboz i stedet blir til en saltstøtte, eller til 
kaptein Snabelmann..... Vil du ha med deg hele forestillingen 
må du passe på å være i festivalteltet til klokka ti!
Stjørdal og Frosta kulturskole
Frostafestivalen åpner igjen scenen for unge talenter fra 
distriktet, og under ledelse av Hans Melhus opptrer unge 
musikere som synger og spiller på mange ulike instrumenter i 
flere konstellasjoner. Truls Barnung introduserer Randi Magda 
Morken fra Stjørdal, mens Olav Alstad, Karl Martin Viken, Erik 
Rosø, Hege Jensen, Jan Helge Rygh, Martin Svean, Andreas 
Hagerup, Joacim Mollan, Mikael Skogen (+ flere) stiller fra 
Frosta. En blanding av blues, folk og reggae med improv-
isasjon som nøkkelord preger mye av det vi får høre fra disse 
talentfulle musikantene. Alle har spilt i mange år, og bruker 
forsommeren til å spikre årets festivalprogram. 
Andreas Hagerup (bildet)har laget flere låter han vil framføre i 
lag med Mollan/Skogen. Foto Ida Caroline

Kaptein Rødskjegg
Sjørøverkapteinen kommer tilbake til Frosta 
etter to års reise på de store hav. Kanskje har 
han gravd ned en skatt et sted rundt Trond-
heimsfjorden, kanskje er skatten nettopp på 
Frosta og i Småland, hvem vet? Som den 
fryktelige sjørøver han er forteller han nok 
ingen hvor han har gjemt skatten, og skal vi 
vri ut av ham et kart eller noe slikt må vi være 
veldig lure. Han kommer med hele mannskapet 
sitt i år også, og om sceneshowet lørdag er en 
dekkoperasjon for et større plott kan man jo 
spekulere i. Det er nok best å vokte på gullet 
sitt når denne karen kommer. Så er det det at 
han har så fine sanger som Torbjørn Egner har 
laget, og alle gutta ombord er så herlige på 
scenen, de danser, synger og spiller på instru-
menter de sikkert har røvet et sted.

Du vil møte Vesle Hoa og alle Dyrene i Afrika, Folk i Kardemommeby og små og store dyr fra 
Hakkebakkeskogen. Sjørøverne, som foruten Kapteinen selv, består av klassiske sjørøvere under 
navnene Kalle Kanon, Jern-Harry og Mystiske Max. De er stadig på jakt etter nye skatter og mat.


