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Historien om en forrykende 
juleforestilling for hele familien!

I år feirer Rogaland teaterråd (RTR) 35 år. Det er en medlemsorganisasjon for amatørteater 
og amatørrevygrupper i hele fylket. Det skal feires skikkelig med å sette opp 

Jularevyen – en forrykende familieforestilling i Kuppelhallen lørdag 6. desember.
– Vi satser på fantastisk respons og to stappfulle forstillinger, sier arrangørene.

Av Ingrid Milde    Foto: Monica Larsen    Ill.: Shutterstock

De som vil bli skuespillere i revyen, må  
gjennom en oppvarmingskveld med regissør 
Bjørn før de blir plukket ut. Da må de gjen-
nom alle mulige rare oppgaver før de får vite 
om de blir med. Det vil si; de fremmøtte 
skuespillerne og danserne vet ennå ikke om 
de får stå på scenen. Men gjennom forskjel-
lige øvelser som regissør Bjørn rister ut av 
ermet, skal det vurderes hva de kan passe 
best til. Som mangeårig Barne- og ungdoms-
teatersjef kan han alle knepene for å varme 
opp de håpefulle.  

 – Jeg er veldig glad for at det er kommet så 
mange unge her, sier Kjersti Østin Ommundsen, 
styreleder i Rogaland teaterråd. Hun får følge 
av Lilli Undal, som også er medlem av revy-
gruppa ”Samvirkelaget”, og driver enkeltfore-
taket ”Maktå”. Vi regner med at det blir en 
kjempebra forestilling i Kuppelhallen, sier de.   

– Har du valgt de tekstene som skal bli med i 
revyen nå?
– Noen tekster har jeg valgt. Jeg vet ennå ikke 
hvem som har skrevet tekstene, og etter hvert 

Ingen vei tilbake. Denne helgen er den siste øvingshelgen for 21 
amatørskuespillere og -dansere i alderen 14–63 år, 5 orkester-
medlemmer og hele apparatet rundt. 10 forskjellige revy- og tea-
terlag er representert; Strand revylag, Sceneverket, Forsand kul-
turskole, Maktå, Samvirkelaget, Blå resept, Truppen, Teatret 
Mitt, Kvernevik og Sunde, Fest & Basar og Høle revylag. Om to 
korte uker er tiden inne til å presentere ”Jularevyen”.
– Vi oppfordrer alle til å kjøpe billetter til vår forrykende fore-
stilling. Vi gleder oss til å se dere i Kuppelhallen 6 desember!

Rogaland teaterråd – tall og fakta fra 2013: 

Medlemsgrupper: 55 
Gruppemedlemmer totalt: 4 100
Forestillinger i 2013: 280
Publikummere i 2013: 123 000 

Forestilling er i Kuppelhallen 6. desember 
klokken: 16.00 og 19.00

Billetter på www.konserthuset.no
Tlf: 51 53 70 00
Les mer www.rogaland-teaterrad.no

Hele 60 tekster kom inn til  
juryen innen fristen 26. sep-
tember. Vi spør den entusias-
tiske regissøren hva han syns 
om resultatet?

– Jeg er svært positivt overrasket, 
faktisk overveldet over antallet 
som er sendt inn. Det er helt 
utrolig at så mange har engasjert 
seg. Jeg forventet ikke mer enn 
halvparten!

– Skal du og arbeidsgruppen nå 
sette dere sammen og velge ut 
de beste tekstene? 
–  Nei. Det er min diktatoriske 
rett til å velge tekstene selv, det 
var et absolutt krav fra min 
side da jeg ble bedt om å regis-
sere forestillingen, sier Bjørn 
Ravn Carlsen med et lurt smil. 

rogaland-teaterrad.no

stavanger-konserthus.no

Lørdag 6. desember 2014 
kl 16.00 og kl 19.00

Kuppelhallen, Bjergsted

Billetter kr. 250,-

Billetter fås kjøpt på billettportalen.no eller via stavanger-konserthus.no
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Rogaland teaterråd presenterer et 
sprudlende sceneshow med sprelske 

utøvere fra hele fylket 
Regi: Bjørn Ravn Carlsen

jularevyen
en forrykende

familieforestilling

KAPITTEL 2: 1.OKTOBER. REGISSØREN BLIR IMPONERT

OVERVELDET: Bjørn Ravn Carlsen 
er overveldet over antallet tekster 
som er sendt inn. Nå skal han lese 
seg gjennom bunken og foreta 
valget om hvilken tekster som skal 
brukes i familieshowet. 

KAPITTEL 3: 16.OKTOBER. DE HÅPEFULLES FØRSTE SAMLING MED REGISSØREN

skjønner jeg at jeg heller ikke at vil vite det! 
Da får jeg et mye mer nøytralt grunnlag å 
foreta valget på, sier Bjørn Ravn Carlsen.

Han samler amatørskuespillere og -dansere i 
en ring rundt seg:  
– Det handler om å finne ut hva vi kan bruke 
dere til, sier han. De håpefulle gjennomgår 
alt fra fortellerøvelser til å lære å gi hveran-
dre et slag i ansiktet med knyttneven. Eller 
– late som om de gir hverandre et slag. Det ser 
veldig skummelt og ekte ut. Støynivået i 
gymsalen på Bergeland videregående skole, 
stiger til de store høyder. Mellom hoiende og 
sprellende skuespillere og dansere, treffer vi 
sangpedagog Hege Blom, som til daglig job-
ber i ungdom og fritid i Stavanger kommu-
ne. – Vi deler dem inn i tre grupper: De som 
ikke kan synge, de som er grådig gode til å 
synge, og de som er midt i mellom. Ingen skal 
behøve å synge fra scenen uten at de er kom-
fortable med det. 

–  Jeg trodde alle kunne lære seg å synge?
–  Ja, alle kan lære å synge til sitt eget bruk, 

sier Hege - og den beste sangeren vi har i landet 
er jo en som ikke kan synge i det hele tatt, 
nemlig Ole Paus!

–  Nå skal vi ha en øvelse som er veldig van-
skelig, sier Bjørn. Det går ut på at vi skal lære 
å snakke – og også å lytte. Alle må lytte til 
det de andre sier for å få noe ut av øvelsen, ler 
han. Etterpå skal de gjøre en ekstrem-øvelse, 
hvor de skal lage en fortelling hvor begge del-
takerne skal overgå hverandre i å være ek-
streme. Her er det helt forbudt å gjøre passive 
handlinger, forklarer han. 

Sekunder etter bukter et tyvetalls deltakere 
seg mellom hverandre mens noen ”gråter” 
med høye hulk, andre ligger på golvet og 
skriker i raseri – og atter andre ler så tårene 
renner.   
– Det som er så kjekt med revyskuespillere er 
at de aldri stopper, ler Bjørn. Jeg sa 20 sek-
under. Vanlige skuespillere pleier å holde på 
i 10-15 sekunder, men revyskuespillere – de 
holder på i mange minutter. De stopper aldri, 
smiler han fornøyd.

– Øvingene går strålende. De har det kjempegøy, forteller Lise 
Sveine fra Brosteinsteatret i Haugesund. Hun er organisasjons-
sekretær i teaterrådet, og får organisere litt av hvert når det gjelder 
Jularevyen. Hun forklarer: De som er med i revyen jobber paral-
lelt, mens regissør Bjørn går rundt og kommenterer. Bjørn er 
tydelig, meget tydelig. Han vet hva han vil ha, sier Lise. Han gir 
dem utfordringer som de må jobbe med, tekster som skal videre-
utvikles. Sanger som skal skrives på bestemte melodier. Bjørn 
har satt alle numrene sammen i en logisk rekkefølge.  Kapell-
mester er Bjor Bohne. Han er gitarist, lærer på Vågen VGS, en 
dreven revymusiker og har med seg trommis, saxofonist, bass 
og tangenter. De unge danserne er formidable. Alle de invol-
verte har virkelig tro på dette!

– Teaterrådet har ambisjoner 
om å fylle Kuppelhallen to gan-
ger 6. desember, et ganske hå-
rete mål. Hva var det som trig-
get deg til å bli med på dette? 

Bjørn Ravn Carlsen ler høyt, og 
innrømmer: 
– Det er lenge siden jeg har vært 
utenfor komfortsonen min, og 
jeg syns faktisk det er tøft å 
være på tynn is av og til, derfor 
fristet tilbudet meg! Han tar 
med seg papirbunken under  
armen, og skal gå i gang med å 
lese til øyet blir stort og vått. 
Nå er det bare å velge og vrake. 

Det er en dristig arbeidskomite fra Rogaland teaterråd som har 
tatt på seg ansvaret med å sette opp Jularevyen. Drømmen er at 
sprelske amatørutøvere fra revy- og teatergrupper i hele Rogaland, 
skal presentere et forrykende sceneshow.

KAPITTEL 1: EN DRISTIG IDE HAR TATT FORM
– Først ble de 55 medlemsgruppene i RTR inviterte til å sende 
inn både nyskrevne tekster og tidligere glansnumre til komiteen. 
For å få fart på tekstskrivingen har vi også arrangert samlinger 
for revyforfattere, sier Trond Ullenes og Tom Bratteli fra  
arrangørene.
– Vi lover dyrt og hellig at tekstene som blir sendt inn til komi-
teen, vil bli anonymisert før leveres til  Bjørn Ravn Carlsen, til 
daglig leder for Barne- og ungdomsteatret ved Rogaland Teater. 
Han har regien på jubileumsforestillingen.

Bakfra: Tom Bratteli og Trond Ullenes leverer en sekk med revytekster til 
regissør for Jularevyen; Bjørn Ravn Carlsen 

KAPITTEL 4: ØVE, ØVE, ØVE

KAPITTEL 5: SISTE ØVINGSHELG 22. – 23. NOVEMBER

”Vi regner med at det blir 
en kjempebra forestilling i 

Kuppelhallen”
Kjersti Østin Ommundsen, styreleder i Rogaland teaterråd 

og Lilli Undal, medlem av revygruppa ”Samvirkelaget”

Oppvarmingsøvelser: De håpefulle amatørskuespillerne gjennomgår en rekke øvelser, for å se hva de passer best til.

Her er det ”forbudt å gjøre passive handlinger!

Bak fr. v.: Elvisjulenisse Trond Ullenes og danser Amalie Ullenes. 
Foran fr. v. dansere Cathrina Husebø og Thuva Øxnevad.


