
 
  



JULEDRYSS 2022 

PROGRAM TORSDAG, 1. DESEMBER 
 
 
Gruppe 1 og Gruppe 2 
Instruktør Gruppe 1: Pia Emilie Nome   
Instruktør Gruppe 2: Mathilde Strønen Damm 
I tett samarbeid skal Gruppe 1 og Gruppe 2, sammen, vise et lite, musikalsk 
juleinnslag. 
Det hele innledes med en scene hvor vi møter en vennegjeng som har mistet 
både det ene og det andre, og som sammen prøver å finne ut om hvem det 
egentlig er som kanskje står bak. 
 
Gruppe 4 
Instruktør: Yvonne Algrøy 
Gjengen i Gruppe 4 viser eit utdrag av skodespelet «Om natta» av Mari Rustad 
Kaalaas. Under eit overnattingsbesøk får Bortskjemte Bodil, Tiril og Thea besøk av 
nokre nokre merkelege vesener som heiter Molle og Trolle. Desse vil sette opp eit 
show for jentene. Molle og Trolle er nemleg avhengig av å samle på smil for å 
overleve. I løpet av natta kjem dermed mange artige typar inn på soverommet for 
å vise sine kunster. Får dei jentene til å smile slik at Molle og Trolle overlever? 
 
Gruppe 6 (også kalt «Croissant de Lune») 
Instruktør: Julie Couaillac  
«Plastelinabrann og skyldklump i magen» av Maria Petronella Muri Nygren. 
Det er flere år siden Lilos bror døde i en plastelinabrann. Broren har etterlatt seg 
store hull og hullene har Lilo fylt med skyldfølelse.  
I dette stykket får publikum sjansen til å følge eventyrene til Lilo i et absurd 
drømmeunivers bestående av fantasi og overraskende møter, der Lilo lærer å 
sørge gjennom en ekte innvielsesreise. I utdraget som presenteres på Juledrysset 
oppdager publikum Lilo og noen av de utrolige karakterene som befolker denne 
reisen. 
 
TU – Teater Ung 
Instruktør: Yvonne Algrøy 
Teater Ung presenterer eit utdrag av stykket «Ord mot ord» av Ameli Eikner som 
dei også skal opptre med i DUS (Den Unge Scenen). Stykket tar for seg elevar i vgs 
og rykter om ein situasjon som hende på ein fest der mange var fulle. Har Eva blitt 
utsatt for eit overgrep av Viktor eller har ho ikkje? Venskap knakar i kantane. Kven 
trur ein på? 
 
 
Alle:  Felles avslutningssang «Vi tenner våre lykter» 
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PROGRAM FREDAG, 2. DESEMBER 
 
 
Gruppe 3 
Instruktør: Janne Christine Regin Nordstrønen 
Elevene i gruppe 3 har denne høsten jobbet med åpningsscenen i den kjente 
historien «Trollmannen fra Oz». Sammen blir de tornadoen som fanger Dorothy 
og frakter henne til landet Oz! 
 
Gruppe 5 
Instruktør: Line Stokland Røthing 
Gruppe 5 vil gjerne vise dere et utdrag fra «Drømmefabrikken - kampen mot 
tyvene» av Karoline Meyer og Sara Scheen. Dette er stykket vi har valgt til 
Teaterdrysset våren 2023. I dag skal vi lage drømmeaktig stemning med sang og 
skuespill. Dere får hilse på noen unike typer på drømmefabrikken ... og kanskje 
flere karakterer vil vise seg? 
 
Gruppe 7 
Instruktør: William Drevassbukt Myrmellom 
I år har Gruppe 7 hatt fokus på improvisasjon, bevissthet rundt dissosiasjon på 
scenen, stemmebruk og relasjonsarbeid. Elevene fikk stemme over hvilke type 
manus de ville spille, og landet på fantasy. Teksten de har valgt forgår under vann, 
med reverserte roller mellom fisker og mennesker; fiskene spiser menneskene. 
Historien tar for seg en gruppe barn som liker å fiske, men som på mystisk vis blir 
dratt ned under vann (og kan puste her) og deres mål er å komme seg ut herfra. 

Gruppe 8 
Instruktør: Julie Couaillac 
«Å telle til null» av Kristofer Grønskag er bygd opp nesten som en bombe. En rå 
bombe. Den starter på scene ti og teller ned til scene null.  
I stykket møter dere en rekke ungdommer som er preget av andres handlinger. 
Ungdommer som bare vil en ting: å kjenne at de lever, sånn helt på ordentlig. 
Gruppe 8 presenterer her prologen til nedtellingen, samt korte utdrag av scenene. 

TU – Teater Ung 
Instruktør: Yvonne Algrøy 
Teater Ung presenterer eit utdrag av stykket «Ord mot ord» av Ameli Eikner som 
dei også skal opptre med i DUS (Den Unge Scenen). Stykket tar for seg elevar i vgs 
og rykter om ein situasjon som hende på ein fest der mange var fulle. Har Eva blitt 
utsatt for eit overgrep av Viktor eller har ho ikkje? Venskap knakar i kantane. Kven 
trur ein på? 
 
Alle:  Felles avslutningssang  «Vi tenner våre lykter» 
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