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ANNONSE

Sven Henriksen (t.v.), Hilde Hefte og Ole Geir Feste holdt fredag en hyllestkonsert for den avdøde regissøren Alex Scherpf. I
salen på Kilden satt mange av Scherpfs tidligere kollegaer og venner. På scenen sto også bandet som besto av Per Elias Drabløs,
Rolf Kristensen, Dene O'Neill og Vidar Bø.
FOTO: Sondre Steen Holvik
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- En verdig hyllest til Alex
Lørdag ble avdøde regissør Alex Scherpf hyllet med en konsert i Kilden. Enken
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Lørdag ble avdøde regissør Alex Scherpf hyllet med en konsert i Kilden. Enken
Reidunn Gøthesen Scherpf tror ektemannen ville ha vært stolt over
forestillingen.
ERLEND OLSBU





- Jeg synes det
var helt
fantastisk. En
verdig hyllest til den store kunstneren han var. Jeg
tror Alex ville vært stolt, sier Reidunn Gøthesen
Scherpf til Fædrelandsvennen.
LES OGSÅ

Hyller Alex Scherpf med konsert

Lørdag ble hennes avdøde ektemann, regissøren
Alex Scherpf, hyllet med en konsert i Kilden. På
scenen sto Alex Scherpfs gode venner Hilde Hefte,
Sven Henriksen og Ole Geir Feste.
- Det er fantastisk at de ville hylle
Alex på denne måten, sier
Reidunn Gøthesen Scherpf.
Kona til avdøde Alex Scherpf,
Reidunn Gøthesen Scherpf, satt
blant publikum i salen under
hyllestforestillingen. Hun og
komiker Rune Andersen, som var en
god venn av Scherpf, syntes det ble
en verdig hyllest til den kjente
regissøren.
Sondre Steen Holvik

- Sterkt å gjøre stoffet
Forestillingen «Kjære Alex» kom
i stand etter initiativ fra
jazzsolisten Hilde Hefte. Lørdag

var første gang hun, Henriksen
og Feste sto på scenen sammen siden 1991. Alle tre
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og Feste sto på scenen sammen siden 1991. Alle tre
har samarbeidet med Scherpf i flere sammenhenger i
løpet av karrieren.
- Det var en forløsning å endelig få fremført det. Det
var sterkt å gjøre stoffet, men gøy å være
gamlegjengen på scenen. Teatermessig holder jo
stoffet som et uvær fremdeles, sier Hefte.
Trioen fremførte materiale fra
Cornelis Vreeswijk-kabareten ”21
Cornelis rett fra levra”, Pam
Det var sanger Hilde Hefte som fikk
ideen til konserten.
Sondre Steen Holvik

Gems teaterstykke «Piaf», Jens
Bjørneboes ”Fugleelskerne” og
westernmusikalen ”Kuler i
solnedgangen”. Forestillingen ble

avsluttet med to låter fra Jaques Brel-kabareten ”20
Brel uten filter”, som var det siste Scherpf gjorde
som teatersjef i 2009.
- Han elsket den forestillingen selv. Det var fint å
avslutte i Alex' rebelske ånd, sier Hefte.
ANNONSE
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LES OGSÅ

- Det oppstår en menighetsfølelse

- En fin bursdagsfeiring
Scherpf fikk påvist hjernesvulst i 2011. Etter å ha
kjempet mot kreften i to et halvt år døde han i august
i fjor. 26. februar i år ville han ha fylt 60 år.
- Det ble en fin bursdagsfeiring. I stedet for at vi
hyller ham for at han ikke finnes lenger, så blir det
en takk for at han har vært her og gitt oss så mye.
Alle vi står her på scenen er i dyp
takknemlighetsgjeld til ham, sier Hefte.
LES OGSÅ

Alex Scherpf er død

Komiker Rune Andersen, som holdt minneordet i
begravelsen, syntes forestillingen var en flott og
verdig hyllest.
- Det var en forestilling Alex
kunne satt fingeravtrykket sitt på.
Jeg så ham sitte der på første rad
med capsen sin og fortelle. Jeg
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Knut Nærum var konferansier under
konserten. - Alex var et godt
eksempel for de som sliter med
konfliktskyhet, sier Nærum, som
også var en nær venn av Scherpf.
Sondre Steen Holvik
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kjente igjen grepene i regien. Det
var enormt flott og verdig, men
jeg gikk i knestående mange
ganger, sier Andersen, som var
tydelig beveget etter konserten.

Noen sinte sanger
Konferansier Knut Nærum mener forestillingen ga et
godt tverrsnitt av Scherpf sitt virke.
- Sangene er jo noe av det flotteste som finnes i seg
selv, men som i tillegg vi og mange andre mennesker
forbinder med Alex. Det ble vemod og moro om
hverandre, sier Nærum.
I sin introduksjon trakk Nærum fram at en
hyllestforestilling til Scherpf også omfatter noen
sinte sanger.
- En av de gode tingene med Alex var at han ikke var
redd for å legge seg ut med folk. Han syntes kanskje
også at det var en glede, sa Nærum til de 200 som
satt i salen under den første av to forestillinger som
ble holdt lørdag.
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