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Molly & Partner, kjent 
fra NRK Super, starter 
sin turné på Notod-
den lørdag 5. septem-
ber med en musikalsk 
og tøysete barnefore-
stilling. 
Beate evensen
beate.evensen@telen.no
932 34 218

– Vi er kjempespent og håper 
det kommer masse barn og 
barnslige voksne, sier Karoline 
Herlofsen, som sammen med 
Marianne Krogness utgjør Mol-
ly & Partner. 

Musikalsk barneshow
Karoline er fra Notodden og sy-
nes det er ekstra morsomt å få 
lage show i hjembyen sin. 

– Jeg har jo ikke opptrådt på 

Notodden på mange år, så det 
blir litt rart, sier hun. 

Forestillingen «Jeg vil heller 
danse» med Molly & Partner vi-
ses i Telemarksgalleriet og er 
basert på deres nye plate, som 

de presenterte i sommer. 
Sammen har Marianne og Karo-
line skapt et eget univers for 
sine figurer: 

 Molly & Partner har ikke bil, 
men de har både sykkel og tril-

lebår. Klokke klarer de seg uten. 
De har ikke penger heller, men 
det pleier alltid å ordne seg. 
Nesten hver dag raser det nem-
lig ut masse godteri fra et hull i 
veggen bak sofaen. Godteriet 
bruker de til å bytte til seg alt de 
trenger. Seks egg og en liter 
melk for eksempel, for en pose 
seigmenn, en kålrabi for fire 
sure skrikerunger, og en gang 
fikk de en stålampe for en pose 
ostepop og tre melkesjokola-
der.

Humor for liten og stor
Og så synger de. Masse. Med 
tekster som «Vrange Vegard vri-
ompeis, med veslevoksen side-
sveis, var vanskelig og nokså 
vill. Ville heller være vrang en 
snill». 

– Sangene handler om mye 
forskjellig. Barn og voksne opp-
fatter dem nok morsomme på 

hver sin måte. Og noen ganger 
ligger det litt alvorligere temaer 
bak også, slik som sangen om to 
sladrete duer som sladrer og 
skravler ustanselig om en kråke 
som ikke er som alle andre. Og 
sangen om en mamma som er 
så mye på Facebook at hun 
glemmer helt datteren, fortel-
ler Karoline. 

I en kreativ bransje
I 15 år har Karoline livnært seg 
som frilans artist, manusforfat-
ter og regissør i hovedstaden. 
Mye takket være Notodden bar-
neteater og Torhild Moen. 

– Jeg lærte utrolig mye i bar-
neteateret, så det har dannet et 
godt grunnlag for meg, sier Ka-
roline, som den dag i dag regner 
Notodden som «hjemme». Så 
det blir show på hjemmebane.

Telemarksgalleriet 5. september: 

Show for liten og stor

BArneFOreSTIllInG: Molly & Partner med Marianne Krogness og Karoline G. Herlofsen fra Notodden har gitt ut plate og laget barneforestilling som de nå drar ut på turné 

GODT SAMArBeID: Karoline G. Herlofsen og Marianne Krogness 
møttes for 11 år siden og fant tonen umiddelbart. 
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Kanalbåtene inviterer alle telemarkinger til å 
være «hemmelige gjester» (se artikkel neste 
side) om bord i neste uke og selv vurdere 
kvaliteten på tilbudet. For nesten en 
fjerdedel av prisen kan man velge mellom 
strekningen Dalen-Lunde tur/retur eller 
Skien-Lunde t/r. Det er dog ikke mulig å reser-
vere billetter på forhånd, så gjestene møter 
på kaia og viser til koden «Stolt telemarking» 
for å få billett til rabattert pris. 

HeMMelIGe GjeSTer: 

På kanalbåtene


