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Årets folkefest i det grønne  osloby

Søk på f.eks «burger Grünerløkka» eller «Skur 33».

Årets folkefest i det grønne
120 000 storkoste seg på familiefest i parken: Odd Einar Dørum lekte hobbit. Ravi var i hundre.
Barna tegnet verdens lengste miljøtegning.
THORLEIF ANDREASSEN OLAV URDAHL (foto)
Oppdatert: 20.okt. 2011 14:04

På høylys dag og midt blant tusener av gapende publikummere, skiftet Odd Einar Dørum sporty til diger venstregrønn fløyelskappe midt i
hjertet av Frognerparken. Intet valgkampstunt dette, forsikret statsråden, som med Aftenpostens smule bistand forvandlet seg til hobbiten
Bilbo Lommelun. I kledelig kappe, men akk så trang rundt halsen, marsjerte hobbit Dørum i front for nær 100 eventyrlige figurer mot høstens
vakreste opplevelse: to timers konserten "The Lord of the Rings". Jeg har vært fan av Tolkien siden 1960tallet. Har lest bøkene og sett alle
"Ringenes Herre"filmene, hvor musikken til denne konserten er hentet fra. Dette har jeg virkelig lyst til å være med på, betrodde
justisminister oss, og la engasjert av sted som Lommelun.

Begeistring.
 Vakkert. Nydelig. Herlig. Slik lød publikums respons under OsloFilharmoniens konsert med Oslo Bachkor, Ensemble 96, Sølvguttene,
Sissel Kyrkjebø og Annbjørg Lien.  Flott å høre på. Behagelig og gjenkjennelig. God å tenke tilbake på filmene når vi hører musikken, sa
Sanne Lorentzen (22) og Stig Arve Abrahamsen (21), som hadde reist fra Grimstad for å oppleve konsertbegivenheten.I en sådan stund kan
munnen flyte over av hva hjertet er fullt av. På vegne av Oslos befolkning takket ordfører Per DitlevSimonsen for Hydros storslåtte
jubileumsfest med å si:  La oss gi en kjempetakk til Høyre.

Ravis dag.
I det gjennomgående fine været opplevde store og små en lang festdag i det grønne. Ravi, Ivar Johansen, fortalte Aftenposten at han syntes
det var kjempegøy med så mange mennesker på en utendørs folkefest i Frogneparken.  Dette er min største opplevelse. Utrolig ærefult å
varme opp for aha, Norges største popband gjennom tidene, og 1000 ganger større enn noe annet norsk band.

Barnas dag.
Første del av gårsdagen tilhørte småbarnsfamiliene. Det myldret av ballonger, barn i barnevogner, barn på skuldre, gående barn, løpende
barn, snublende barn.  Deilig å komme ut i det fine været og la Kristoffer (2,5) få løpe og få utløp for masse energi, smilte Sascha og Arild
Stålbrand.Barn gikk på stylter, hoppet i sekker, så teater med Blekkulfs miljødektetiver og gikk natursti. De aller mest engasjerte og
konsentrerte barna møtte vi i et langt telt, hvor de tegnet verdens lengste miljøtegning. Siden det aldri før er laget verdens lengste
barnemiljøtegning, ble det verdensrekord. Kl. 19. var tegningen 1200 meter, og køen av tegnelystne var fortsatt lang.  Miljøvern gir finere
natur. Det lukter bedre etter hvert også, fortalte Aina Veronika Lunde (9) og Kristine Pettersen Nystedt (9). De to venninnene fra Gjøvik
tegnet en stor, felles tegning med veldig grønne trær og høye fjell.
Publisert: 27.aug. 2005 23:06

siste fra nyheter

Far frifunnet for å ha
bestilt drap

I morgen skal solen skinne Vil fengsle Krekar før anke
(litt) i Oslo
avgjøres

Send inn ditt bilde av
snøkaoset

Vi følger snøværet minutt Ruter vet ikke om bussene
for minutt
vil kjøre i løpet av dagen

hva mener du?

Vi vil gjerne at du deltar i diskusjonen. Takk for at du bidrar på en saklig måte. Debatten er ikke forhåndsmoderert, men
blir moderert i etterkant. Sammen bygger vi Osloby!
Vennlig hilsen Oslobyredaksjonen

http://www.osloby.no/nyheter/Aretsfolkefestidetgronne6536981.html
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Publiser som Ingunn Vereide ▾

Kommenter

Sosial tilleggsfunksjon for Facebook

ﬂere bilder
FOTO: JAN TOMAS ESPEDAL

i dag må du få med deg...
Mar

26
To

Mar

27
Fr

Pietà
19:30 Oslo Nye Centralteatret
Vebjørn Sand: Individets valg
10:00 Galleri Fineart
Mummitrollet og det usynlige barnet
11:00 Oslo Nye Trikkestallen
Wilses Oslo
11:00 Bymuseet
Nordic B&W: Black, White and many shades of Grey
12:00 Shoot Gallery

se alle

sist anmeldt

Big Horn Steak House: Et horn i siden
1

2

3

4

5

6

Big Horn Steak House feirer 30 år med høye priser og middels mat.

Se flere anmeldelser

oslos beste...

Guide: Ti restauranter med gode drinker
http://www.osloby.no/nyheter/Aretsfolkefestidetgronne6536981.html
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Hva med en Pornstar til middagen?

siste ﬁlm
21:49 «Into the woods:» Underholdende eventyr med flott musikk
21:49 «Dirk Ohm:» Denne kommer du enten til å elske eller hate
21:49 «The Second Best Exotic Marigold Hotel:» Eldrefeelgood
21:44 Drømmen om å ofre livet

shopping

Test: Dette er det beste påskegodteriet
Uansett om man reiser på fjellet, til sjøen eller holder seg hjemme i påsken, er påskegodteriet en selvfølge. Våre eksperter har testet seksten typer i alle
prisklasser.

mest lest på osloby
09:31
07:40
19:48
19:25
19:01

Vi følger snøværet minutt for minutt
Politiet: Stopper flere biler på sommerdekk
Nå er MDG større enn Frp i Oslo
«Annie:» Radbrekking av klassiker
Disse elbil-fordelene lover Oslo-politikerne å beholde helt til 2019

siste nytt fra osloby
15:32 Far frifunnet for å ha bestilt drap
14:33 Her er smøretipsene for skituren gjennom sentrum
14:05 I morgen skal solen skinne (litt) i Oslo
12:30 Spellemannen vender tilbake
10:33 Vil fengsle Krekar før anke avgjøres
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