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Magi vekket eldres smil
Entreen på Nygård
Sykehjem var stappfull med forventningsfulle eldre.
I spenning ventet de
på at magien skulle
sette i gang.
Jørgen Brynhildsvoll

Det var 10-årsjubileum for samarbeidet mellom Sandefjord kommune og Bjørn Haldor show da
oppsetningen merket premieren
for årets magiske turné. Showet
er en årlig begivenhet, som etter
responsen å dømme er til enorm
glede for beboerne på eldresentre
og sykehjem rundt om i byen.
Smilene sier alt!
Tryllekunstneren Bjørn Haldorsen har lang erfaring med slike
opptredener, også før Sandefjord
kommune viste interesse for et
samarbeid. Men støtten fra kommunen bidrar med å gjøre opplegget bedre organisert.
– Det er en akkurat like stor
oppgave å opptre foran et slikt
publikum, sier Bjørn Haldorsen,
som understreker at det er like
mye nerver under en premiere på
et sykehjem som på Hjertnes.
«Haldor» synes at det er viktig å
gi en slik glede til et slik publikum, som ikke alltid har det så
veldig godt.
– Å stelle i stand en skikkelig
gla’ kveld som dette er ypperlig
medisin, sier han.
Foruten tryllekunster spilte
også bandet Tin Roof Jazzband
gamle slagere som rørte liv i minner hos sykehjemsbeboerne. Dessuten opplevde de to talentfulle tenåringer utføre klassisk ballet av
ypperste klasse.
– Når man ser på alle de smilende ansiktene, så sier de alt om
hvor nødvendig dette faktisk er.
Smilene sier alt, legger han til.
Fra Las Vegas til Nygård
Haldorsens magiske talent kjenner få grenser, og han beviste akkurat dette da han tryllet en due
om til en kransekake til ære for
Kjell Riise, en av beboerne og tilskuerne. Kjell fylte 75 år, og et fortryllende jubileum som dette vil
han nok ikke glemme.
Men Haldor var ikke den eneste av kveldens opptredere som
kunne forbløffe med trylletriks.
Kristine Hjulstad klarte også å forhekse beboerne med illusjoner så
avanserte at tilskuerne ble nødt
til å spørre seg selv om de hadde
sett feil.
Kristine kom rett fra Las Vegas,
her hun deltok på verdens mest
prestisjetunge magimesterskap.
Hun er blant verdens 10 beste
kvinnelige tryllekunstnere, og
foruten henne besto også mes-

Kristine Hjulstads magi imponerer like mye på Nygård Sykehjem som
på Orleans Hotel and Casino i Las Vegas. ALLE FOTO: JØRGEN BRYNHILDSVOLL

Martine Oustorp og Natalie Remøe Hansen i med klassisk ballet.

terskapet av verdensnavn som for
eksempel David Copperfield.
Gjør sitt beste
– Det er jo en vesentlig kontrast
mellom å opptre i Las Vegas og
her, men jeg gjør mitt aller beste
for enhvert publikum, sier Kristine.
Hun mener at målet hennes er
nådd når hun er i stand til å gi
publikum en trivelig kveld.
– Dette er folk som ofte har det
vanskelig, noe som gjør et slikt arrangement desto mer betydningsfullt. Tryllingen motiverte
og hjalp meg selv i vanskelige tider, innrømmer hun.
Og med kombinasjonen av
tryllekunst, dans, god musikk og

Den stakkars duen visste ikke at
Bjørn Haldorsen snart skulle
bruke den som kransekakedeig.

flotte premier til alle, kunne alle
si seg enige om at dette virkelig
var en magisk hendelse.

