TIL MINE SMÅ

TILSKUERE
–Sverre Brandt

Mange har spurt meg hvordan det ble til dette lille
eventyret Reisen til Julestjernen, som dere skal se,
og nå skal jeg fortelle det.

«Glade jul, hellige jul» skulle eventyret bygges. –Og
så spant jeg en liten handling omkring denne kjente
sangen.

Jeg har bestandig hatt lyst til å skrive et
teaterstykke for barn. Men jeg fikk liksom ikke tak
i den riktige ideen, syntes jeg. Troll og slikt ville jeg
ikke skrive om, for jeg ville ikke lage noe som
kunne skremme. Helst ville jeg gi barna
noe vakkert og godt med på veien.

Ja, slik gikk det altså til og noe annet gjør den lille
barnekomedien ikke krav på. Det er for dere den er
skrevet. Og kan det lykkes meg å lokke noe av det
gode frem hos dere – for hos ethvert
menneske finnes det bestandig noe godt
– så er jeg vel fornøyd.

Så var det en julekveld for mange
år siden at jeg satt ganske alene
og lyttet til en grammofon.
Det ble spilt en plate med et
kor av barn som sang «Glade
jul, hellige jul» i en kirke til
brusende orgeltoner og klang
av kirkeklokker. Noe så vakkert
hadde jeg aldri hørt før. Man
kunne tro at det var engler som
sang.
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Brandt Bestvold, Venill Kravik og Ferdinand Rygh

Jeg ble ganske betatt av sangen
og stemningen, for det var jo
julekvelden vet dere. Jeg glemte livets
strid og sorger og drømte meg tilbake til min
barndoms svundne land, da mor fortalte meg om
den stjernesådde julenatten, da engler dalte ned
i skjul og stjernen kom fra Østerland og stanset
over Davids stad. Tenk om du kunne gi barna noe
av dette, sa jeg til meg selv – noe av den virkelige
julegleden? Gjøre selve julens stemning levende for
dem i en billedbok på scenen!
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Julefryden og fred på jorden skulle være
ledemotivet i stykket mitt. På den deilige julesangen

SONJA FIKK SIN JULESTJERNE
Måtte du få din! For det finnes en
julestjerne til oss alle. Det gjelder
bare at vi leter på den riktige
måten.
Så ønsker jeg dere alle en
lykkelig reise. Det er absolutt
ingen ting å være redd for
underveis. Riktignok får dere
se en slem greve og en stygg
heks, som prøver å lage det slik at
Sonja ikke skal finne Julestjernen.
Men de må begge gi tapt for lysets
gode makter, som beskytter henne på den
farefulle veien.
Foran 4. bilde spiller orkesteret to vers av «Jeg er
så glad hver julekveld». Syng med. Syng også med i
siste bilde, når det toner der oppe fra scenen:
Det var midt i julenatt
Hver en stjerne glimtet matt.
Da med ett der ble a skue
En så klar på himlens bue,
./. som en liten stjerne sol. ./.

Fra Sverre Brandts innledning til Reisen til Julestjernen.
Sverre Brandt døde i 1962.

HEI OG VELKOMMEN
HJEM TIL OSS

Vi har vært så heldige å få æren av å
lage vår helt egen julestjerne!

Teatergleden og vennskapet vi
fant sammen i DBU som små,
har gjort at vi som kunstnerisk
team tør å utfolde oss, ha en
leken tone og spille på hverandres
ideer. Dette tror vi smitter over på de
fantastiske barna og ungdommene vi
har vært så heldig å få jobbe med. Det er
helt unikt å få være med på deres utvikling!

Vi er en gruppe med stort alderspenn, et
spekter av fargerike personligheter, som
gjør det ekstra gøy å få være en del av
akkurat denne gjengen.
En teaterproduksjon fungerer
ikke uten et godt samarbeid,
og gode samarbeid resulterer
i gode vennskapsbånd blant
ungdommene. Her er foreldre
aktive med å bidra både av og
på scenen, og sammen med
barna tar hele familien del i å
lage noe sammen.
Alt dere ser på scenen her i dag er
et eneste stort kollektivt arbeid hvor
alle har sin viktige rolle. Og hvorfor
gjør vi alt dette? Fordi … teater er … GØY!
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Venill, Ferdinand og Iselin
Instruktører, Drammen Barne- og Ungdomsteater
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Som instruktører er det viktig for oss å beholde
og dyrke magien i «Julestjernen» som
allerede eksisterer, men samtidig klare
å være nyskapende når det kommer
til rolletolkning, regi og bevegelse.
Nytt av året er at Ferdinand er
med på laget! Han har kommet
inn som et friskt pust, med sine
freshe dansemoves, smittende
humør og spinnville ideer

NOEN REFLEKSJONER FRA

FORFATTERENS
BARNEBARN
Som kanskje noen av dere vet, så hadde stykket sin urpremiere på
Nationaltheatret i Oslo 2. juledag 1924. Min bestefar, som da var
økonomidirektør på teatret, kalte stykket «en liten julefortelling» og
trodde at det kun ville bli spilt denne julen.

all fersk frukt og grønnsaker
og all ferskpakket fisk.
Se kiwi.no

Da jeg ble født var min mor ansatt
på Nationaltheatret, hvor hun i sin
karriere blant annet spilte Sonja
i «Julestjernen» 220 ganger,
både før og etter jeg kom til
verden. Med både en bestefar
og en mor som var ansatt ved
dette teatret kan jeg vel si at
jeg «tråkket mine barnesko»
der. De fleste barn er, eller blir,
fascinerte av teaterverdenen
og jeg har nok vært spesielt
heldig som har fått oppleve den
slik jeg gjorde. Jeg er vokst opp
med min bestefar og derved også med
«Julestjernen», noe jeg er takknemlig for.
Det er mye symbolikk i stykket og etter hvert lærte
jeg, og skjønte jeg, dette. Noe av det viktigste er vel
at man kommer lengst med rettferdighet, godhet
og kjærlighet, selv om det er vanskelig å forstå i vår
verden. Det er kanskje derfor man trenger eventyr
med gode avslutninger, slik som «Julestjernen».
Min bestefar trodde alltid på det gode i mennesket
og at det er viktig at dette kommer tidlig inn i et
barns liv, om mulig. Dette var jeg så heldig å forstå
fordi jeg hadde ham rundt meg. For min bestefar
var det viktig at barn og ungdom fikk spille teater.
De har det morsomt når de får spille og de blir

kanskje selv glad i teaterkunsten når de blir større.
«Julestjernen» har gått på flere store scener i
mange land, det satte han selvsagt pris på, men det
var faktisk like viktig for ham at stykket hans ble
spilt av barn/ungdom. Derfor var han alltid positivt
innstilt når amatørteatre og mindre grupper i disse
aldersgruppene ville sette det opp. Hovedsaken
for ham var ikke at stykket skulle være
storslått, hovedsaken var at stykkets
budskap tydelig skulle komme
frem, og det er hverken avhengig
av en stor scene eller voksne
profesjonelle skuespillere.
Jeg synes faktisk at budskapet
ofte kommer bedre frem
når «Julestjernen» spilles av
ikke-profesjonelle barne- og
ungdoms-skuespillere. For å si
det kort: slik dere i Drammen
Barne- og Ungdomsteater spiller
stykket. Det er en glede, synes
jeg, å få oppleve gleden dere viser
når dere er på scenen. Dere gjør en
fabelaktig god jobb og dere får frem
budskapet i stykket, det har dere alltid
gjort. Jeg har ofte vært å sett på dere og jeg er
like begeistret hver eneste gang! Takk skal dere ha,
både store og små og lykke til videre til dere alle.
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Bli KIWI PLUSS-kunde og få 15% bonus på

Slik gikk det jo slett ikke. Stykket har gledet store og
små i mange år nå. Jeg var så heldig at jeg, sammen
med mine foreldre, vokste opp i samme hus som
mine besteforeldre, og jeg fikk et spesielt godt
forhold til min bestefar fra jeg var veldig liten. En
varm, god og omsorgsfull bestefar som var veldig
glad i barn. Fordi min mor var enebarn, og det er
jeg også, var familieforholdet veldig nært,
og også godt. Han var der alltid for meg.

VELKOMMEN TIL VÅR OPPSETTING AV

REISEN TIL JULESTJERNEN
Drammen Barne- og Ungdomsteater (DBU) har en lang tradisjon
med juleforestillinger i Drammens Teater. At vi i år også kan få stå på
denne fantastiske scenen og vise dere denne nydelige historien er
for DBU en stor ære.

Reisen til Julestjernen fremføres av 60 talentfulle
barn og ungdommer. De har brukt hele høsten til å
øve på det dere i dag skal få se.
Det er noe spesielt å tilbringe desember
med en koselig juleforestilling. Det
gir en egen glede og ro i sjelen. For
i dag, mer enn noen gang, trenger
vi å være til stede for, og med
barna våre. Den digitale verden
tar større og større plass, og
da er det godt med en god
gammeldags juleforestilling i
teateret. Her skaper vi juleglede
og samhold på tvers av alder og
kjønn.

fantastiske foreldre. De har snekret og sydd.
Funnet de merkeligste rekvisitter, sminket seg selv
for å finne frem til riktig utseende på karakter.
Jobbet med markedsføring for blant annet
å få inn sponsorer, salg av billetter
og informasjon ut til media. Det er
foreldre som hver forestilling står
bak scenen og dytter kulisser,
og i år har vi også en pappa på
scenen som «julemannen».
Så tusen takk til alle dere flinke
og flotte foreldre som har
gjort dette mulig! Ikke minst
en stor takk til Iselin, Venill
og Ferdinand, våre dyktige
instruktører som i deres kreative
arbeide får realisert oppsettingen.

Det å være en del av DBU, enten
som skuespiller eller som foreldre,
er ressurskrevende og mer enn en
hobby. Det dere får se i dag er time
på time med øvelser og terping blant
skuespillerne.

Sett dere godt til rette og nyt denne
nydelige historien om Sonja og hennes
vei til å finne sin julestjerne. Vi håper
fortellingen kan gi dere alle den gode følelsen og
gleden av en fredfull jul.

Det er jobbet hundrevis av dugnadstimer blant

God fornøyelse og riktig god jul!
Hilde Skogholt
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Leder, Drammen Barne- og Ungdomsteater

Feir

bursdagen din
På

SONJAS SANG
TIL JULESTJERNEN

Hotvetalleen 6
3018 Drammen
Tlf 32 82 60 70
lekelanddrammen.no
www.facebook.com/lekelanddrammen

SONJA:
Hva er det for vakre toner?
Det skjelver i skog og kratt?
Mon tro det er granens kroner
Som suser så skjønt i natt?
Det er som om noen lokker
Og kaller fra skyen hist?
Nei tenk, det er kirkeklokker.
Nå taler de sammen visst.
De taler om himmelgjesten.
Om krybben i Betlehem?
Å! Da er det julefesten!
Da skinner nok stjernen frem.
(Går over i sang)
Her får du, 0 Julestjernen,
Det hjertet jeg fikk av min mor.
Jeg gir deg så glad og gjerne
Min kjæreste skatt på jord.
Stig ned fra ditt himmelrike,
Det ber lille Sonja om.
Å, kom til din lille pike,
Å hellige stjerne, kom!

Rød gruppe
Lilja
Stordalen Skredsvig

Peder
Sola

Milla Venita
Renaa Hafstad

Christian
Runningen

Kaja
Olsen

Tiril
Bruvold

Isabella
Glåmen Håheim

Selma
Baalerud

Sonja

Ole

Petrine

Greve

Heks

Heksedatter / røver 1 /
dansecrew / nisse / engel

Magister / nissemor / engel

Nissefar / engel / røver 2 /
snømann / nisse / engel

Alma Marie
Olsen

Sophie
Fossum Adamsrød

Christian
Bjørndal

Feliks William
Snoghøj

Maria Mathea
Eriksen Bolstad

Maja
Kuschniers

Hennie Regine
Hartz-Bruun

Sunniva
Svendsen

Langluenisse / gulltopp / engel

Dronning / snømann /
nisse / engel

Hoffmarskalk «Ditt» /
nisse / engel

Hoffmarskalk «Datt» /
nisse / engel

Sangfugl / nisse

Spåkone / bamsebrakar /
dansecrew / engel

Fuglebarn 1 / nisse /
dansecrew

Fuglebarn 2 / nisse / engel

Victoria
Stenmark

Aurora
Kittelsen Kristiansen

Hedda
Dalen Iversen

Leah Madelina
Silion

Maria
Brandshaug

Mari
Ødegaard

Dennis
Karlsen

Mina
Hellum Bjørnstad

Fuglebarn 3 / nisse

Dansecrew / staselig hoff /
nisse / engel

Kone i skogen /
hoffbaker / engel

Dansecrew / staselig hoff /
nisse / engel

Dansecrew / staselig hoff /
nisse / engel

Dansecrew / staselig hoff /
nisse / engel

Hoffskredder / nisse / engel

Hovedengel / stuepike / nisse

Stig Arild
Rønningen

Sebastian
Bruknapp Sjem

Mille
Bjørndal

Julemannen

Konge

Barn i skogen / nisse / engel

Grønn gruppe
Aurora
Reitan

Adrian
Jensen

Dina Marie
Rønningen

Olaf Harris
Hansen

Kaja Margrete
Saksvik Thoresen

Karina
Skeide

Rasmus
Myhre-Lønrusten

Julian
Langeli Sand

Sonja

Ole

Petrine

Greve

Heks

Heksedatter

Magister

Nissefar / engel

Hannah Bestvold
Pettersen

Olea Tofteng
Tømmerhol

Aurora Olivia
Von Zernichow

Live Bestvold
Pettersen

Cecilie Alacid
Langfoss

Maiken
Bjerkeset

Aurora
Falch

Mathea
Blaafjell

Nissemor / engel

Langluenisse / gulltopp / engel

Dronning / snømann /
nisse / engel

Hoffmarskalk «Ditt» /
nisse / engel

Hoffmarskalk «Datt» /
nisse / engel

Røver 1 / dansecrew /
nisse / engel

Røver 2/ snømann /
nisse / engel

Sangfugl / nisse

Live Johanne
Skogholt Skinstad

Kristin Isabel
Solberg

Emma
Slevikmoen

Tuva
Engelkor

Julie
Buhaug

Isebell Helene
Rygg

Hannah Marie
Michaelsen Iversen

Madelin
Bekk

Spåkone / bamsebrakar /
dansecrew / engel

Fuglebarn 1 / nisse /
dansecrew

Fuglebarn 2 / nisse

Fuglebarn 3 / nisse

Dansecrew / staselig hoff /
nisse / engel

Kone i skogen /
hoffbaker / engel

Dansecrew / staselig hoff /
nisse / engel

Dansecrew / staselig hoff /
nisse / engel

Aurora
Martinsen

Jonathan
Kristoffer Foss

Sara
Hovland Braaten

Nora Marie
Oinas Thorkildsen

Stig Arild
Rønningen

Herman
Horgen

Anaya
Hovland Braaten

Dansecrew / staselig hoff /
nisse / engel

Hoffskredder / nisse / engel

Hovedengel / stuepike / nisse

Stuepike / nisse / engel

Julemannen

Konge

Barn i skogen / nisse / engel

Er DU en liten stjerne?

Det er lettere å finne et opplyst
regnskaps- og rådgivningskontor
i Drammen enn å finne
en lysende julestjerne

Hver onsdag fra 15. januar og frem mot
sommeren blir det satt opp to kurs:

18.00–19.30 10 til 13 år
19.30–21.00 14 til 17 år

Kursene vil ha fokus på bli kjent
med teaterøvelser, bli en trygg
gruppe og få noen verktøy som
man kan bruke når en står på
scenen. Alt fra lek, improvisasjon
til skuespillerteknikk. Dette vil
ende opp i en mindre forestilling
på våren.

Interessert?
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Gå inn på vår hjemmeside
www.dbuteater.no og fyll
i kontaktskjemaet nederst
på siden.

Kobbervikdalen 59, 3036 Drammen

BAK KULISSENE
Revisorgruppen er stolt partner til Drammen
Barne- og ungdomsteater. Vi deler de samme
verdiene og sammen ønsker vi å ta vare på
nærmiljøet og å bidra til det flotte arbeidet
Foreningen gjør for barn og unge. Vi heier
på DBU!

Rg sponser
Drammen Barneog ungdomsteater

Revisorgruppen
Drammen AS
Nedre Eiker vei 65
3048 Drammen
Tlf. 40 00 10 93
E-post: drammen@rg.no
www.rg.no

engasjement • samarbeid • inkludering

Alt til julen!

Drammen Barne- og
Ungdomsteater er en foreldredrevet forening som ble startet
i 1994. Vi har 60 medlemmer i
alderen 10 til 18 år. Formålet med
DBU er å drive teaterskole, og
å sette opp forestillinger for og
med barn og unge. Vi får gode
tilbakemeldinger på at DBU gir
rom for lek, fantasi og kreativitet
i en digital overflod. Vi er veldige
stolte av at DBU er nominert til
Frivillighetsprisen 2019. Dette
gir et ekstra driv til oss foreldre
som legger ned et enormt
dugnadsarbeid. DBU finansieres av
medlemskontingent, sponsorer/
støtte og billettinntekter. Vi har
hatt over 110 000 publikummere,
og er en av Norges største barneog ungdomsteatergrupper
målt i antall publikummere per
oppsetning.

Plantasjen Lier

St. Hallvarsvei 6, 3400 Lier
HVERDAGER 10-20, LØRDAG 10-18, SØNDAG 12-18
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Slik som du vil ha det. Og slik som det blir!

EKTE JULEMAGI
Er det tryllekunst? Ikke helt. Det er noe mer. Noen vil kanskje påstå at magi bare er
en illusjon, men for de som opplever det, er det ekte – helt ekte. Toyota Drammen
og Clarion Collection Hotel Tollboden vet hva magi er, de har nemlig kjøpt billetter
til denne forestillingen og gitt de videre til medmennesker som selv ikke hadde
muligheten til å kjøpe billetter. Det er ikke en illusjon, det er heller ikke en tryllekunst.

Det er ekte julemagi!
CLARION COLLECTION
TOLLBODEN

Førjulskos
En flott opplevelse på teater
kan toppes med et godt måltid i
hyggelige omgivelser. I vår brede
meny skal alle finne noe man
har lyst på.
Vi tar imot
drop-in og reservasjoner.
For kontaktinfo, booking og meny
se egon.no
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Tusen takk!

TAKK TIL VÅRE

SPONSORER

TAKK TIL VÅRE

SAMARBEIDSPARTNERE
FOTO: SIMEN FALCK

Dette kurset støttes med
voksenopplæringstilskudd fra:

På tide å bli mer digital?
Vi sier ikke at jo mer digitalt noe er, jo bedre er det. Men det er ingen tvil om at de
fleste i dag beveger seg i et digitalt landskap – ikke minst kundene dine. Det gir deg
en unik mulighet til å nå akkurat de menneskene du er ute etter. Heldigvis trenger
det verken være kostbart eller komplisert. Alt du trenger, er noen som kjenner det
digitale landskapet og som vet hvordan du får de resultatene du er ute etter.

godtsagt.no

