
SCENE / SANG SANG HVEM HVA
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ALLE BARN (LIV 

RENATE)

Når dere løper da FRU SKRULLE roper "gå å legg dere". Løp 

frem og tilbake under hele denne musikksnutten. 
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Det blir skrik DANIEL & LIVR Veldig fint, men gå/snakk gjennom regien før forestilling i 

morgen, bare noen detjaljer. LR du vet når Hr Buldre skal 

klatre på bordet forså du tippe. 

Gutt til salgs DANIEL Før sangen, gå hele diagonalen bak, snu mot midten og finn 

timingen så du stopper midt bak før du skal synge. Stå, forså 

gå sakte fremover. Hold et godt grep i jakka på  Oliver, så litt 

for hyggelig ut å holde ham på skulderen. Sang slutt : Røsk 

ham med deg i sortie
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Din begravelse LARS, SIV & 

DANIEL

LARS : Ta Oliver frem fremfor kisten etter dere har oppdaget 

at han har krøpet ut av kisten. Gi ham fjær, lys, kors. SIV : Gi 

fjær, lys og kort videre til Hr.Buldre. DANIEL : Ta imot. Legg 

dette fra deg når du går ut.
JONATAN Mer motstand når du blir lagt i kista

NOAH & 

CHARLOTTE

Legg litt spekeskinke som Noah kan spise på bacontallerken. 

SCENESKIFT Bygg rommet til BEGRAVELSEBYRÅET i en slakk halvsirkel
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Plukke penger KETIL Når Simon og Olander stjeler tørklene fra deg, snu deg 

kjappere for å prøve å ta de tilbake. 

HAMPUS, 

MARINIUS & 

TOBIAS

Når dere henger opp tørklene igjen, se ut på 

sitasjonen/scenen som spilles. 

THORE Når du informerer at det er pause, si også at det er 20 

minutter pause.

SCENE

1

Fordi han trenger 

meg..

GRO J Forhold deg til midtteipen når du synger. Da treffer lyset bedre. 
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Kom å kjøp - del 1 REKVISITTER Melk i flaskene. Eller hvitfarget vann/vannmaling…

Kom å kjøp - del 1 DANIEL Se rett frem/ut i salen på lysekronen når Oliver kommer ut å 

synger. Dere ser ikke Olver. Dere er skikkelser i hans drøm 

eller no`… :)

OLIVER Legg rosen bak sengen når du legger deg, slik at den ikke 

sytnes fra publikum

THORE & ARNFINN Tore : Gå når Arnfinn henviser deg ut fra soverommet. nfinn 

: Siste replikk til Oliver på vei ut fra soverommet. BEGGE : 

Vær på kontoret, hold denne "sonen" under scenen - for å 

ivareta illusjonen vår med den abstrakte scenografien. Ikke 

se på Oliver som skifter klær

Sceneskift En kasse i soverommet til Oliver. 

OLIVER Om det ikke står en kasse i soverommet, men d er en rett 

ved, er det bare å hente dn ut for å sette lyset på den

MARGARETH Når Tomas kommer å banker på for å levere bøker, gå ut til 

siden forså bak. Ikke midt over scenen. Dette for å ivareta 

illusjonen om to rommene; soverom og kontor. 

ARNFINN, 

MARGARETH & 

JONATAN

Margareth; Når Arnfinn ber deg å hente de bøkene han 

ønsker å levere tilbake. Gi de til Arnfinn. Arnfinn : Gi bøkene 

til Oliver. Oliver: Gi de "gml" bøkene til Margareth

ARNFINN, THORE 

& MARGARETH

Arnfinn : Siste replikk "..ti minutter.." Gå ALLE rett ut. 
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Sceneskift Lyktestolpen skal ikke være der på Fagins Loft.
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Sceneskift Fru Skrulles rom; TO vinduer. Det lengst til scenevenstre skal 

ha en hatt på.

REKVISITTER Smykket som GmlSally har - kan dette bli sprayet i gull?

DANIEL Gå bak langs veggen scenehøyre, gjennom moltonteppet - 

forså inn langs bakveggen når du skal banke på hos Hr. Brun. 

Bank intenst og leeeenge, litt for lenge - selv om han har 

åpnet døren.  Hold deg på "kontoret" til Hr Brun, rommet på 

scenehøyre. Ta inn det vakre herskapslige huset hans.
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APPLAUS  ALLE  Når dere har takket lys, lyd og musikere. Kom alle litt frem 

og syng sammen "Se på oss som en gjeng" Når refr er ferdig - 

går sceneteppet igjen. Først da vinker dere. 
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