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Frost inntar Broadway
Det blir ismagi på scenen
når Elsa og Anna – og hele
«Frost»-universet – går til
scenen.
Den amerikanske animasjonsfilmen, som har hentet inspirasjon
fra et H.C. Andersen-eventyr
samt norsk natur, gjør seg klar
for et nytt publikum. Nå skal det
iskalde universet reise seg på
Broadway.

Arbeidet med musikalen har
pågått lenge, men nå begynner
også en plan for spilledatoer å ta
form, melder Disney.
Alex Timbers skal stå for
regien, mens Peter Darling, som
har vunnet Tony-pris for
innsatsen med «Billy Elliot», tar
seg av koreografien.
«Frost» rulles ut på Broadway
en gang i løpet av våren 2018, og
sommeren 2017 skal det kjøres

en testforestilling, melder
amerikanske medier. Filmen
«Frost» er blitt en enorm suksess
verden over etter premieren i
2013. Den har vunnet Oscar for
beste animerte film, og også
beste originalsang for storhiten
«Let it Go». Det er niende gang at
en Disney-film får innpass på
Broadway. Den mest berømte er
nok «Løvenes konge», som i år
feirer 20 år. (NTB)

Til scenen: Animasjonsfilmen «Frozen» er blitt en heidundrende
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suksess – som nå går til scenen.

Til filmen: Det foreligger planer om en Hollywoodfilm om
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Knausgårds «My Saga».

VisTe leker: Søsknene Bendik (10) og Agnes Sørbø (13) fra
Drammen ønsket velkommen med Bojesen-leker på trappen.

Knausgård-reise
til filmen
Karl Ove Knausgårds
skriverier har nådd langt
ut. Nå har den gresk-amerikanske regissøren
Alexander Payne fattet
interesse.

slO GJennOm: Først i 1930-årene slo Kay Bojesen gjennom med
sine underfundige leketøy i tre.

enfor Danmark

orening
etterspørselen har ført til at en
rekke av Kay Bojesens produkter igjen er satt i produksjon.
Produktene i sølv og stål forvaltes av Kay Bojesens yngste
barnebarn.

inspirerende innblikk
Folk som besøker utstillingen
vil få et lærerikt og inspirerende innblikk i dansk designhistorie og Kay Bojesens lekne
univers. Utstillingen varer helt
fram til 22. mai.

Et stort utvalg av danskens
mest ikoniske objekter blir presentert.
– Publikum får se et stort utvalg av Bojesens mest ikoniske
objekter. Her kan du oppleve
hans sjarmerende og originale
univers av brukskunst i sølv og
tre. I tillegg kommer hans populære dyr, leketøy og andre
trefigurer – med røtter i den enkle danske tretradisjon, sier Åsmund Thorkildsen.

Det er Dagbladet som melder
at det skal lages film basert på
et verk av Knausgård.
Dagbladet, som siterer IndieWire, melder imidlertid at
det ikke er storstilte «Min
kamp» som skal få filmatisk
liv. Derimot er det reiseessayet «My Saga», som i fjor fikk
bre seg stort ut i New York Times Magazine, som skal til
pers på den hvite duken.

norsk bosettere
I essayet følger vi forfatteren
når han legger ut på en reise
fra Newfoundland, nordøst i
Canada, til Minnesota og går i

fotefarene til de første norske
bosetterne i Nord-Amerika.
Det skal være produsenten
Albert Berger som først fanget
interesse for reisen, da han
kom over essayet på et fly til
Skandinavia. Han sier om valget av regissør:

kulturkrasj
– Alexander er den perfekte
regissøren til å lage en komedie om kulturkrasj.
Alexander Payne svinger
seg med celebre skuespillere
og har vunnet to Oscar-priser
som manusforfatter med filmene «Sideways» og «The Descendants».
Som regissør er han også
nominert flere ganger. Ifølge
Dagbladet har han «flere» norske planer. Han ønsker nemlig
å spille inn en film med Matt
Damon i Norge. (NTB)

Oasis-piano
under hammeren
kaJ BOJesen
■ Sølvsmed. Født 1886. Død

1958. Allsidig og flittig
kunsthåndverker.
■ Tegnet over 2.000
gjenstander i sølv, tre, bast,
glass, tinn, bambus og
melamin.
■ Laget sølvbestikket Grand
Prix i 1938. Det lever fortsatt
i beste velgående.

Er du en stor Oasis-fan? Da har
du en sjelden sjanse. Du kan
nemlig sikre deg pianoet som
prydet omslaget til bandets
debutalbum,
«Definitely
Maby», fra 1994.
Pianoet skal nemlig selges
på auksjon og har en utropspris pålydende 12.000 kroner,
melder NME.
Pianoet kan også ses på album-plateomslaget til «Supersonics», og har dessuten
vært flittig brukt i studio av

band som The Charlatans,
Manic Street Preachers, Stereophonics og Black Sabbath.
Slår man til og blir pianoets
nye eier, kan man glede seg
over diverse riper, bulker og
rødvinsflekker, alt er inkludert i prisen.
– Vi selger pianoet da det nå
har spilt ut sin rolle som studioinstrument, skriver selgerne på nettauksjonen eBay sine
sider. (NTB)

