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Grieg og kjente verk
fra operalitteraturen

Viser mangfoldet
på Christiegården
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Fylkestinget har vedtatt
kutt som går kraftig utover
busstilbudet i fylket.
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Kutter bussruter
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Kommunen sliter med å få
solgt flere gamle skolebygninger.
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Skolene ingen vil ha
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Mangfoldfestivalen på
Christiegården fortsetter i
dag. Kl 1000-1300 er det igjen markedsdag
og masse underholdning på dagsenteret
like ovenfor Brann Stadion. Kvalitetsdesign,
kultur og kunst produsert av personer med
nedsatte funksjonsevner finner du på markedsplassen. Og selvsagt også kafé.

AL
IV

Dette er en oversikt over noen av
sakene du finner i de ulike seksjonene
i dagens utgave av Bergensavisen.

Travel sommer
Redningsselskapet har hatt
en travel start på sommeren. Dårlig motorkunnskap
blant båtførerne får skylden.

Språkdebatt
Språkdebatten raser i
Norge. Les hva Inger-Lise
Nyheim i Riksmålsforbundet
skriver.

Bergen kalte
Det var selvsagt mange
svarte t-skjorter på Koengen
i går, men også et og annet
rosa hørselsvern.

Nesbø-krim
BA har anmeldt den nyeste
boken til Jo Nesbø. Sjekk
hva vår anmelder mener
om den.

Mareritt-debut
Branns eliteseriedebutant
Lars Grorud tabbet seg ut
da Aalesund scoret utligningsmålet.

Perfekt avslutning
Voss Cup ble avsluttet i går.
Frøya-jentene fikk en drømmeavslutning på turneringen.
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Lunsjen tilbringes
hjemme hos Grieg

Også turlagsseniorene drar til Os

Har du anledning, så anbefales en tur til Troldhaugen
og Troldsalen i formiddag. Kl 1300 er det på
ny lunsjkonsert i hjemmet til Edvard Grieg.
Hele sommeren igjennom stiller pianistene
Ingunn Ådland, Rune Alver, Signe Bakke og
Audun Kayser og deler på spillingen. Det er
gratis adgang for barn.

I likhet med så mange bergensere før dem har gjort i
helgen, drar også seniorene i Bergen Turlag
til Os i dag. Mandagsturen av den tunge sorten går fra Søtafjellet til Midtsæter og videre
til Lønningdal. Start fra Bergen busstasjon
kl 0830 og det er buss på linje 600/74.

spørsmål demOnstrasjOn mOt FattigdOm?
Når politikerne kommer
tilbake til Gamle Rådhus
og bystyresalen i ettermiddag, blir de møtt med
banner og protester?
– Ja, da stiller vi mannsterke for å gi klar beskjed om
hva vi mener om politikernes håndtering av fattigdom
i Bergen.
Demonstrasjonen har
vært plaglagt i lang tid?
– Ja, egentlig skulle «Statusrapport om sosialtjenesten 2010» opp til behandling
denne mandagen, men er
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bergen i dag
Til og med 27. august blir
det «Grieg in concert» i
Korskirken. I kveld kl 1930 er turen kommet
til sopranen Alessandra som sammen med
pianist Marco Ciampi tar for seg sanger av
Grieg og kjente verk fra operalitteraturen.
De to er tilbake fredag kveld med kjente
arier fra den italienske operalitteraturen.

Tom R.
Hjertholm

blitt utsatt. Vi holder deKirkens Bymsjon, Fellesormonstrasjonen likevel, fordi
ganisasjonen pluss partiene
det er på tide å markere
SV og Rødt.
saken, og for å oppDet kan fort bli
fordre politikerne
mange på fortil å lese rapporten
tauet utenfor kl
før den skal opp
1530?
til behandling i
– Det er jo dte vi
september.
håper på, og det
Hvem står bak
vil holdt appeller og
Bente
demonstrasjodelt ut løpesedler.
Simonsen
nen?
Kravene våre er bl.a.
– Aksjonsgruphandling, ikke flere
pen mot sosial nød, som jeg
rapporter. Mange betaler
tilhører, Robin Hood huset,
prisen - gjenninnfør 80
Miljøpartiet De Grønne,
prosent-regelen.

Hva er det med
disse damene?
ll Vi har vært velsignet med et mer

eller mindre herlig regnvær nærmest
kontinuerlig gjennom hele mai-måneden. Paraplyen har vært min klart
beste følgesvenn gjennom såvel nasjonaldag som andre røde maidager, og
grunnet et ikke altfor morkent skinnlag utenpå mitt robuste XXL-skjelett
har jeg stort sett holdt med tørr – innvendig.
ll Paraply, ja. Hvorfor har damer
mindre paraplyer enn vi menn? Regner det mindre på jentene? Eller er de
fornøyd så lenge bare håret er tørt?
ll Eller er det det evig tilbakevendende damesyndromet som går ut på
at man kler seg etter slik man ønsker
å se ut, og ikke etter geografien, liksom...?
ll I min omgangskrets for flere tiår
siden hadde vi en røslig tantefigur som
presset sine størrelse 40-41-føtter ned i
sko størrelse 37-38. Ikke tale om at hun
ville gå i pailabber med størrelsesnummer som startet med 4!
ll Dermed ble det til at hun kjempet
hver dag med sine vonde føtter, og ga
høylytt uttrykk for sine pinsler. Hennes tålmodige mann holdt klokelig
kjeft. Nå har de begge vandret herfra,
uten sko på den siste gangen...
ll Men altså paraplyen. Forleden
dag fikk jeg en midlertidig forklaring
på fenomenet. «Det er fordi vi skal få
plass til den i vesken»!
ll I vesken, ja! Som om det ikke er
mer enn nok rot i en dameveske fra
før av!!??
ll Jeg slutter aldri å bli forundret
over damer som kan stå et kvarter og
vente på bussen, med vesken hengende over skulderen, og så, når de er vel
innenfor bussdøren og skal betale, stuper på hodet ned i rotet og endevender hele dritten – her ikke minst medregnet en søkkvåt dameparaply – før
de etter mye om og men triumferende
lokker frem det saliggjørende busskortetm, og får gjort unna det nødvendige
plinget.
ll Er det så forbannet vanskelig å leite frem det sorgens kortet mens dere
står og venter på bussen!!!??????
ll Ikke det at jeg har noe imot damer. Men jeg skjønner bare ikke at det
MÅ være sånn!!!
ll Og sånn går nå dagene. Skulle
noen kjenne seg igjen, så er det vel
unt.
ll Skulle noen kjenne
MEG igjen, så vennligst
ikke bruk paraplyen til
noe annet enn det den er
laget for...
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