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MAGIKERE: Dr. Anthony Darkstone var invitert til gruveshowet av sin kollega fra Norge, Kristine Hjulstad. Darkstone er verdenskjent for sitt underholdende show og uforklarlige illusjoner.
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Magi i gruvemørket
Trylling i verdensklasse ble en stor
suksess i Sølvgruvene.
| IRENE MJØSENG
redaksjonen@laagendalsposten.no

Over hundre mennesker
opplevde magien

Over hundre barn og voksne tok
turen inn i gruvene for å oppleve trylleshowet fredag kveld.

Darkstone. Darkstone er verdenskjent for sine underholdende og uforklarlige illusjoner.

Morsom magi

En gammel drøm

Det var morsom magi for de
minste, og seriøse illusjoner fra
magikere i verdensklasse for de
voksne.
Kristine Hjulstad fra Kongsberg var en sentral del av showet, sammen med den amerikanske magikeren dr. Anthony

Kristine Hjulstad er Norges
eneste kvinnelige tryllekunstner, og har vunnet flere nasjonale og internasjonale mesterskap i scenemagi.
– Sølvgruvene er i seg selv en
magisk arena for fremføring av
tryllekunst. Det er kjempespen-

GODE ARTISTVENNER: De som underholdt var fra venstre Herman Berthelsen
(buktaler), Ray Speedy, dr. Anthony Darkstone, Kristine Hjulstad og klovnen Knut.

nende å kunne spille sammen
med så anerkjente kunstnere på
en så fantastisk arena, mener
Hjulstad.
– Jeg har lenge ønsket å lage et
arrangement for hele familien,
inne i Kongens gruve. Det er et
sted som i seg selv er helt magisk, og at vi nå har fått det til er
rett og slett en drøm som har
gått i oppfyllelse, forteller hun.

Kjempespennende
Hun synes det er spennende at

TROLLBANDT BARNA: Tullebukken Ray
Speedy bergtok mange av barna.

Bergverksmuseet ønsker å ha
arrangementer som er litt annerledes inne i gruvene.
– At de ville ha et trylleshow
denne helgen og har invitert
prinsesse Märtha til å lese eventyr neste helg, synes jeg er helt
fantastisk.
Det var utrolig gøy å se
barna som ble
helt bergtatt
av klovnene,
samtidig som
de
voksne
fikk underholdning som
passet dem, mener Hjulstad.

verks-museet også invitert de
erfarne
underholdningsartistene klovnen Knut, tullebukken Ray Speedy og buktaleren Herman Berthelsen. De satte rammene for kvelden som ble
morsom for både store og små.
Halvor Sælebakke
ved
Bergverksmuseet er også
svært fornøyd
med det utradisjonelle
shoKristine Hjulstad wet.
– Det er moro
å kunne tilby et
sånt arrangement inne i gruvene. Vi er glade for at så
mange kom og fikk en annerledes opplevelse, mener han.

– Å lage trylleshow
i gruvene er en drøm som
har gått i oppfyllelse.

Klovne-streker
I tillegg til et spennende trylleshow for voksne, hadde Berg-

KOSTE SEG: Både voksne og barn hadde det gøy på trylleshowet.

