
SCENE / SANG SANG HVEM HVA
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Mat herlige mat Dina og Katarina Gå bak vinduer

Mat herlige mat ALLE BARN Løft blikke deres, se ut mot publikum når dere går, sitter eller 

står. Husk å smile under dansedelen. IKKE rett på myggene. Ikke 

snakk i myggene før og etter dere skal/er på scena. Ikke skift 

plasser til slutt om dere oppdager at dere sitter feil, bare bli 

sittende der dere ender opp. 

Oliver Oliver Liv Renate og Frank Når barne bærer krakkene ut: gå til midrten av scena. Når de 

kommer tilbake for å hamre i borda, gå ut til sidene igjen,

Oliver Oliver SCENESKIFT Entre Frank : Dørene må ha sandsekk.
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SCENESKIFT Må stå på mer under sceneskift/få opp tempo

Lars og Siv Høyere tempo i replikkene, bit hverandre i halen.

Oliver Se ut mot publikum - Din begravelse

Lars og Siv Ikke vis baksiden av kista; Oliver skal ikke synes.

SCENESKIFT Dyne til Oliver : Striesekk (prep./ha den klar)

Oliver Vær enda sintere på Hampus når dere sloss - øv gjerne 

sammen på dette.
Hampus, Siv og 

Charlotte. Oliver

Mer motstand i kampen når dere skal få Oliver opp i kista. 

Oliver : gi mer motstand.
Alle i 

bregravelsebyrå

Mer kaos rundt kista når Siv ramler oppi. Frank hjelper Siv 

opp etterpå.
Siv Gå ut riktig vei; bak.

Oliver Vær raskere ut etter Siv har havnet i kista…røm!
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Fagingutta Husk å synge - ikke ta på myggene. Under sangen "Fint liv"; 

beveg dere gjerne litt og vær med i sangen. Store 

bevegelser når dere danser i "Alt for "Deg. Ikke hvisk til 

hverandre på scena - myggene er på. 
Dodger Del ut pølser til gutta

Hampus Få med deg gutter og heng opp tørkler

Ketil Gå nærmere Oliver når du truer ham med gaffelen

Dina og Oliver - Når det er deres til til å synge i "Alr for deg", gå mer over til 

venstre for publikum, da synes nemlig guttene bedre når 

de danser.

Hampus/Tobias Under "Kom hjem snart"; bygg opp kassene på midten av 

scena.

SCENE

1

OMPAPAH Alle  Ansikt ut mot publikum der det er mulig

Han trenger meg Gro Jeanett Se litt opp på starten av sangen - trenger meg 

Sceneskift : GEIR & 

LARS

Geir og Lars, rolig tempo som de andre. I dette skiftet
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Kom å kjøp - del 1 Oliver Kom lenger frem mot publk.  Bruk lenger tid og gå mellom 

KORET før du tar jordebær, forså rose. Du har god til.

Tore og Arnfind Gå ut fra soverommet, ut i kulissene forså inn på kontoret

Sceneskift En kasse i soverom, to kasser på kontor

Oliver Øv på skifte på scenen. 

Margaret Hjelp oliver litt m å skifte, forså gå…

Kom og kjøp - del 2 Sangere Kom helt frem til scenekanten etter at danserne har gått av 

scena.

Sceneskift Husk å fjerne vinduene.
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Jeg vurdere sit. Ketil Kan du prøve å legge skrinet i innelomma, istedenfor å gå 

ut av scena for å legge det bort?
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Oliver Oliver - Repr Sceneskift La det være en lek - bruk stemningen i musikken.
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Arnfind Se på bildet av Agnes på veggen. Høyere tempo i 

replikkene

Sceneskift Skift i tempo til sangen - dere har god tid. Rett opp molton
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