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Kan bli tilknyttet Whitneys død

Tre års mellomrom: Den tidligere sangerinnen Whitney
Houston og datteren Bobbi Kristina Brown døde med tre års mellomrom.

Los Angeles: Storjuryens
gjennomgang av Nick Gordons
rolle i Bobbi Kristina Browns
død kan bli utvidet til også å
omfatte dødsfallet til Browns
mor, Whitney Houston, melder Radaronline.
Gordon, som var kjæresten
til avdøde Bobbi Kristina
Brown, er anmeldt for å ha gitt
henne en «giftig cocktail» før
hun falt i koma og døde seks

måneder senere den 26. juli i
fjor. Etter det Radaronline erfarer antyder kilder i rettssystemet at det også kan bli åpnet
en ny etterforskning av Whitney Houstons død, dersom det
reises nye anklager mot Gordon.
– Det er tydelige likheter
mellom hvordan begge var dopet, preget av blåmerker og
funnet i badekar, uttaler kil-

den til nettstedet.
Gordons beste venn, den angivelige
narkotikalangeren
Max Lomas, har ifølge nettstedet også gått med på å vitne
mot ham, hvis storjuryen sikter Gordon for drapene.
Anmeldelsen mot Gordon
ble opprinnelig levert til en
domstol i delstaten Georgia
den 24. juni i 2015.

Partnere i humor
setter opp nytt familieshow

NOTODDEN: Karoline
Herlofsen fra Notodden har samarbeidet
med sin barndomsheltinne i snart 13 år.
Lørdag har «Molly &
Partner» premiere på
et nytt familieshow.
Anne-Lise Surtevju
anne-lise.surtevju@ta.no
915 90 607

«Ikke syng opera mens du fiser»
er tittelen på forestillingen duoen skal ha på Klubben i Tønsberg. Karoline Gregersen Herlofsen og Marianne Krogness
planlegger senere å dra på turné med showet. De er kjent
blant annet fra NRK Radio Super, og har fartet landet rundt
for å underholde de yngste.
Over 30 konserter fra Svalbard
til Larvik er tilbakelagt, med
stopp i Porsgrunn og Karolines
hjemby Notodden.

Fortsatt litt råner
Karoline G. Herlofsen er frilansartist, manusforfatter og regissør med base i Oslo.
– Men jeg er ekte telemarksjente – og råner også! Min første
kjæreste kjørte rundt på Notodden i en hvit, stylet Opel Manta.
Jeg må liksom kjøre gjennom
Storgata når jeg er hjemme og
kjenne litt på den følelsen, ler
Karoline G. Herlofsen.
Når teppet går opp i Tønsberg, er det med et nytt show
som passer for både voksne og
barn.
– Vi stiller med masse god
musikk fra de to siste platene
våre, bundet sammen av tøys
og tull, men også noe til ettertanke, forteller hun.
«Molly & Partner» er to figurer som disponerer et hemmelig godterihull i veggen.
– De lever i et byttesamfunn,
og bytter godteri mot mat eller
kanskje en stålampe de trenger.
Duoen tar opp ulike temaer i
tekstene. I «Mamma på Facebook» synger de om en mor
som bruker så mye tid på det
sosiale mediet at datteren må si
godnatt via internett. I «Mannen som samlet på tid» hører vi
om en fyr som er veldig opptatt
av å spare tid, men plutselig

BARNLIGE: Karoline G. Herlofsen og Marianne Krogness utgjør duoen «Molly & Partner». – Det er veldig gøy å jobbe med barn. Når man først
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treffer, er de et fantastisk publikum, sier Karoline.
oppdager han at ungene har
flyttet ut og kona giftet seg med
naboen på hytta.

Møtte «Shell–dama»
Når man skriver sanger for
barn, konkurrerer man med alt
fra Youtube til Disney Channel
om oppmerksomheten deres,
sier Karoline.
– Det er viktig å ta barn på alvor og forsøke å skape kvalitetstekster for barn. Vi har et
ansvar for at de blir glad i det
norske språket.
Hun møtte Marianne Krogness for snart 13 år siden. Karoline skulle sette opp en revy for
Shell, og de ville ha et innslag
med selveste «Shell–dama».
– Jeg regisserte henne i revyen, og hun tok kontakt med
meg uka etterpå, forteller Karoline. Siden har de samarbeidet.

– Hun er jo min barndomsheltinne fra Tramteatret, utbryter
Karoline, som er 44 år og 20 år
yngre enn kollegaen.
– Marianne er vimsete og
fryktelig morsom, mens jeg er
mer strukturert. Jeg må taue
henne inn i blant.
Å sitte alene og skrive humortekster funker dessuten
ikke bra. Det er bedre å dele og
få respons der og da fremfor å le
seg ihjel alene, mener Karoline,
som fikk sitt første møte med
scenen hos Notodden barne–
og ungdomsteater. Hun var livredd den gang, men senere
drømte hun om å bli popstjerne. Hun deltok i MGP som 22–
åring. Karoline synger fortsatt i
band og gjendikter Joni Mitchell til norsk. Nå er den store
drømmen å få opptre på Kongsberg jazzfestival.

FRILANS: Karoline G. Herlofsen fattet interesse for sang og teater
under oppveksten på Notodden. En gang jobbet hun i Telenor, men
sluttet etterhvert i «vanlig jobb» for å skrive og produsere for scenen.

