PROGRAM TORSDAG, 2. DESEMBER
Gruppe 2: Klasserom-tryllestøv
Instruktør: Yvonne Algrøy
"Tiden går sakte" - ein liten førjulshistorie om å sitte i klasserommet og vente
på juleferie. Kanskje kjem ferien fortare ved hjelp av litt magi?
Gruppe 6: Alice – veien blir til mens du går
Instruktør: Kristin Saltkjelvik
Disse 14 teaterglade guttene og jentene i 11-12 års alderen jobber i år med en
musikkteaterforestilling basert på Alice i Eventyrland av Lewis Carroll.
Det er bursdagen til Alice. Hun blir 13 år og derfor samles familie og naboer til
te-selskap i hagen for å feire henne. De skåler for et veiskille i livet. Er man stor
eller liten når man er 13 år? Alice vil leke gjemsel. Alice teller. Plutselig befinner
hun seg i Dronninghagen og må finne meningen sin hvis hun ikke skal dømmes
til å være i Eventyrland for alltid.
Gruppe 5: Spøkelseshistorier
Instruktør: Janne Christine Regin Nordstrønen
Elevene i gruppe 5 har i løpet av høsten arbeidet med ulike måter å lage
historier på. Dette har resultert i et lite knippe med «skumle» historier. I kveld
får dere møte en gjeng på telttur som forteller historier rundt leirbålet.
Gruppe 3: Vår gode klode
Instruktør: Jeanette Magnussen Kjær
Vår gode klode handler om at vi, MENNESKEGRISENE, må ta bedre vare på
jorden vår. Hvis vi ikke skjerper oss så vil BÆSJPYTONENE, som livnærer seg av
menneskenes forurensing, gjøre jorden om til en ordentlig drittplass. Hvordan
kan STASMINISTEREN, redde verden når hun bare er opptatt av fjas og mas ...
og aller mest seg selv?
Gruppe 4: Julenissen på månen
Instruktør: Marijana Barbu
Gruppe 4 har dette året lært hvordan man lager ulike karakterer på scenen, og
bestemte seg for å utvide til neste steg - skyggeteaterkarakterer til Juledrysset!
Det er en helt selvlaget historie om Julenissen som skal til månen. Hvorfor, og
hva skal han gjøre der?
Alle: Felles avslutningssang
«Vi tenner våre lykter»
JULEDRYSS 2021

PROGRAM FREDAG, 3. DESEMBER
Gruppe 1: Drømmer og fantasier
Instruktør: Mathilde Strønen Damm
Gruppe 1 skal vise et lite innslag fra forestillingen de jobber dette skoleåret.
Temaet er drømmer, og nummeret gruppen skal framføre handler om nettopp
dette. Vi reiser inn i drømmenes verden, et univers skapt av barns livlige
fantasi.
Gruppe 9: Driving home for Christmas
Instruktør: Yvonne Algrøy
"Driving home for Christmas"- ei historie om ulike menneske og ulike
stemningar. Alle skal dei på bussen som skal frakte dei heim til jul.
Ikkje for sarte sjelar.
Gruppe 7: Squid Game/Den nye kongen?
Instruktør: Janne Christine Regin Nordstrønen
Elevene i gruppe 7 har i løpet av høsten jobbet med improvisasjon. De har latt
seg inspirere av Squid Game og middelalderen. Gjennom improvisasjon har de
laget startpunktet til forestillingen med arbeidstittelen «Den nye kongen»?
Her møter dere søsknene Todd, Pete og Alice som må gjennomføre ulike tester
for å se hvem av dem som blir den nye kongen?
Gruppe 8: Alice – drøm i drømmen
Instruktør: Marijana Barbu
Gruppe 8 presenterer en kort scene fra vårens forestilling, som skal baseres på
"Alice i eventyrland". Ikke tenk at dette blir barnslig, historien blir fortalt fra en
helt ny innfallsvinkel, og blir litt filosofisk og som i en drøm. Gruppe 8 er
reflekterte unge mennesker som vil fortelle dere en helt ny historie om Alice.
Håper dere koser dere med denne drømmeaktige scenen!
Gruppe 10 – Teater Ung: Generasjoner
Instruktør: Jorunn Lullau og Steinar Thorsen fra K:13
Teater Ung er med på et prosjekt dette skoleåret, som ledes av K:13
scenekunst. Prosjektet heter GENERASJONER, og består av deltagere både fra
Teater Ung og seniorer fra Bergen. Sammen forteller de historier fra eget liv,
knyttet sammen rundt det å være ung, før og nå.
Alle: Felles avslutningssang
«Vi tenner våre lykter»
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