
SCENE SANG HVEM HVA

1

Mat Herlige Mat Catharina Gå alltid bak viduet

Oliver Oliver Liv Renate og 

Frank

Når barne bærer krakkene ut: gå til midten av scena. Når 

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

igjen.

2

Liv Renathe Høyere tempo i replikkene.

Gutt til salgs Oliver & Frank Gå hele diagonalen over scenen, forså mot miden. 

Stopp foran dørene. Sang. Hold kontinuerlig rolig 

gange rett frem. Frank : fint om du skifter grep par 

ganger. Oliver: Se på Frank og se rundt i rommet/gata.

SCENESKIFT

Til : Begravelsebyrået. Alle bord skal være med i 

bakveggen. Kista må stå helt til venstre. Flere kasser 

inn i rommet. Tre stk langs veggen under vinduet. 

Dere har god tid. 

3

Oliver Din replikk er Que for musikkstart, si den tydelig og 

rolig. "Ja, Frue. Jeg tror det"

Din begravelse Siv & Lars Flott, kun slutten som manglet. Lars : Dra frem Oliver 

etter dere har oppdaget han har kommet ut av kista. 

Hent èn og èn rekvisitt, gi til Oliver. Siv : Du gir til 

Frank.  

Din begravelse Oliver Ikke reis deg opp og sett deg før kistelokket er oppe…

Oliver Når du snakker med HrBuldre når du ligger i kista så 

ønsker jeg at det er en mer innestengt lyd. Ønsker å 

teste dette med Espen i morgen, kanskje d går at du 

holder hånden for munnen/myggen…

Hvor finnes 

kjærlighet

Oliver Når blikket ditt følger langs hele balkongen, snu på 

hodet. Ikke bare beveg øynene…

SCENESKIFT Benken til Oliver skal lenger frem til "Se på oss som en 

gjeng"

4

Dodger Vil se deg komme inn på scenen med en gang 

sceneskiftet starter, kom inn fra høyre - gå rett over 

scenen i front, forså diagonal og rundt de som rigger 

om scenen. Hils og stjel så mye du vil.

Oliver Kom noe tidligere inn, ikke vent til sceneskiftet er helt 

klart. Vent til Dodger er ute av gatebildet.

Se på oss som en 

gjeng

Oliver Bli glad for å få lua, som et symbol på at du er blitt en 

av gjengen.

Se på oss som en 

gjeng

Tore Politimann: kom inn litt tidligere; overlapp med Oliver 

og Dodger som gir hverandre high-five og løper ut.

Se på oss som en 

gjeng

Fagin-gutta Når dere er ferdig med å herme etter politimannen og 

skal løpe bak og ut; bruk litt lengre tid. Dere har veldig 

god tid her, så lek rundt på hele scena.

Se på oss som en 

gjeng

Hoppetau-jenter Husk å hoppe med ansiktet vendt mot publikum!

Se på oss som en 

gjeng

Oliver Når du får lua helt på slutten, så kan du takke litt for 

den; bare et enkelt nikk og kanskje ta Dodger i hånden.
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Fagin-gutta Le litt av Fagin når han snakker; dere synes han er litt 

morsom og rar. 

Plukke penger Hampus, Marinius 

& Tobias

Kan ta ansvar for å plukke opp tørklene til slutt. Sett på 

klypene.

Ramtamtam/sjelesa

ng

Ketil&Oliver Syng hele sangen ut, slik at Oliver rekker å gjemme 

tørklet i lua. 

Fint liv Fagin-gutta Sitt og gyng i takt med musikken. Lev dere inn i det. 

Beveg dere!

Alt du vil Olivre & Bett Når det er deres tur til å synge, så må dere lengre ut til 

siden, slik at guttene synes når de danser bak dere.

Alt du vil Dina Dans med i tango-delen!

Kom hjem snart Ketil Syng ut mot publikum! Ikke stå med ryggen til.

Kom hjem snart Ketil&Fagin-gutta Husk "koreografien": Bygge kasser, sitte på kasser, 

bære ut kasser, leke med stigen, kaste ut tørkler.

Kom hjem snart Hampus Ikke bær ut stigen før dere har gjort koreografien.
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SCENE

1

Ompapah Tore Bank mer på teppet

Ompapah Alle på scena Mer liv, untatt når Tore snakker, da må alt roes ned.

Dodger Når du kommer løpende inn i pub'en; pass på å ikke 

løpe for tatt inntil det ene vinduet, da det har en 

tendens til å ramle.

Mona Klarer du å sette deg lenger til siden slik at Dodger 

synes bedre for publikum?

Han trenger meg Gro Janet Finn spottet/lyset. Husk også å se opp og frem fra 

starten av sangen.

2

Oliver Husk å ta av deg tøflene før du legger deg.

Margareth

Kom og kjøp - del 1 Sangere Stå ett skritt lenger bak; mellom vinduene. Etter 

sagnen, gå to-tre skritt baklengs før dere snur og går 

vanlig ut.

Arnfinn&Tore Husk å gå via høyre vinge når dere skal gå til kontoret. 

Tore Som lege; husk å formidle noe av teksten ut mot 

publikum.

Kom og kjøp - del 2 Sangere Begynn å gå frem mot publikum med en gang 

danserne forsvinner ut. 

LITE SCENESKIFT Start når danserne er ute og sangerne har kommet 

frem på scena.

SCENESKIFT Geir, Gro, Jonathen:

Gå rundt i rommet (slik vi forklarte til Geir)

3

Fint liv - reprise Fagin-gutta Klatre litt saktere opp stigen.

SCENESKIFT Husk vindu på høyre side!

4

Liv Renate & 

Catharina

Gå rundt stolpen inn til gamle Sally.

SCENESKIFT Skjer under "Oliver, Oliver-reprsie". Ta også å fjern 

Margareth på en måte.

5

6

Ketil Helt til slutt; hopp glad og fornøyd ut.
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