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Basert på H.C. Andersens magiske eventyr
Av: Vidar Magnussen og Julian Berntzen. Regi: Birgit Nordby. Koreografi: Kristian Støvind. Sanginstruktør: Hedda Brekke Aronssen

En musikal av
VIDAR MAGNUSSEN & JULIAN BERNTZEN



VELKOMMEN 
inn til et varmt teaterhus med en iskald snødronning!

Teater er mer enn bare ord og denne gangen har skuespillerne 
virkelig fått svingt seg. Det er et nydelig stykke arbeid dere gjør på 
scenen! Det kunstneriske teamet har gjort en fantastisk jobb med 
dere. Et virkelig stjernelag! Jeg er veldig glad for det fine samarbeidet 
vi har hatt. 

I denne forestillingen er det 59 ulike roller og foreldrene har sydd 
kostymer, sminket snøzombier, delt ut flyere, fotografert, stekt vafler 
og snekret scenografi. Julepynten hjemme får bare vente, her stilles 
det opp for teatret. Veldig bra jobba foreldre!

Julen er her og i denne kalde tiden er det viktig å ta vare på hverandre. 
Snødronningens speil gjør derimot at menneskene ser det verste i 
hverandre. 

Fortellingen dere nå skal få oppleve er basert på eventyret 
Snødronningen av H.C. Andersen, ført i pennen av skuespiller og 
komiker Vidar Magnussen. Sammen med popmusiker og komponist 
Julian Berntzen har de laget en musikal full av småsprø vendinger, 
betagende blomster, snakkende kråker og et amazing hoff. 

Tusen takk for nydelig innsats alle sammen!

God jul og god fornøyelse!

KJÆRE PUBLIKUM
Snødronningen er en fortelling om en maktsyk dronning og kampen mellom 
vennskap og ondskap. I stykket nærmer det seg jul, og vi møter de to vennene 
Kai og Gerda som har svært ulike forutsetninger i livene sine. Kvelden før 
julaften blir Kai tatt av Snødronningen og Gerda drar ut på en reise hvor hun 
møter dyr og mennesker som hjelper henne. Til felles har disse at de alle er alene 
eller føler seg ensomme. I møtet med Gerdas varme skjer det noe med dem.

Vi trenger alle Gerdas varme og evne til å se mennesker rundt oss, og vi trenger 
alle minst én venn! Dette kan vi ta med oss inn i jula, sammen med alle de 
herlige skapningene dere møter i Snødronningen. 

Vi håper dere får julestemning, dansefot og en god latter av forestillingen som de 
fantastiske barna og ungdommene på teatret har laget sammen med vår eminente 
koreograf Kristian Støvind, dyktige sanginstruktør Hedda Brekke Aronssen, 
scenograf og kostymedesigner Malin Helland og alle de gode kreftene på Bærum 
Barneteater. Jeg vil også takke produsent Maja Fjellandsbø, som organiserer med 
sin erfarne og stødige hånd, og Jarl Flaaten Bjørk som lot meg styre skuta. 
Takk også til familien min der hjemme som lar meg leke med disse fine folka 
kveld etter kveld.

De gode kreftene finnes bestandig, om vi ser litt ekstra etter eller strekker ut en hånd. 

Kjære utøvere, takk for så mye gøy og glede vi har hatt på prøver og for alt dere har gitt. 

Og nå publikum, lean back & enjoy the show! 

Klem fra Birgit



EVENTYREREN 
fra Odense
Mannen som først skrev historien om Snødronningen heter Hans 
Christian Andersen. Han var dansk og levde på 1800-tallet. Siden 
har historien blitt fortalt igjen og igjen. Den kjente Disney-filmen 
Frost (Frozen på engelsk) er basert på H.C. Andersens eventyr 
Snødronningen. 

H.C. Andersen er kjent for sine fantastiske eventyrfortellinger. 
Allerede som ung var han flink til å komme i kontakt med inn-
flytelsesrike folk, og han foretok det vi gjerne kaller en klassereise. 
Det betyr at H.C. Andersens liv var en reise fra å være en fattiggutt 
i barndommen til de øvre klasser i voksen alder. Han vokste opp 
som en fattig gutt i slummen i den danske byen Odense, og endte 
opp som en feiret kulturpersonlighet i de øverste sosiale lag. H.C. 
Andersen fikk til og med hjelp av den danske kongen, noe som 
gjorde at han fikk studere og dyrke sine talenter. 

H.C. Andersen skrev dikt, reiseskildringer, romaner og eventyr. 
Eventyret Snødronningen skrev han i 1845. 



Musikalen, manusforfatteren og 
komponisten
Det er i år 10 år siden musikalen Snødronningen ble spilt for første gang. 
Musikalen hadde urpremiere på Den Nationale Scene i Bergen i 2012 og ble året 
etter spilt på Ålborg teater i Danmark. Siden har ikke forestillingen blitt spilt i 
Norge. Med andre ord er årets oppsetning et aldri så lite 10-årsjubileum. 
På urpremieren i 2012 var det Ivar Tindberg som hadde regi, og Snødronningen ble 
da spilt av den etter hvert så kjente skuespiller og musikalartisten Siren Jørgensen. 

Manusforfatter er skuespiller Vidar Magnussen, kanskje mest kjent fra TV-seriene 
Side om side og Snøfall på NRK. Han har også vært manusforfatter for serien 
Magnus og regissør på både Det Norske Teater og i Operaen. Musikken er 
komponert av Julian Berntzen. Han er en velkjent popmusiker og jazzkomponist, 
som også har skrevet musikk til f lere store musikaloppsetninger. Musikk og 
arrangement var den gang som nå produsert av Kato Ådland. 
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Gerda: Alva Bønkan Kvam 
Kai: Jacob Apeland

Snødronningen: Lea Xianni Undall  
Bie / Fnugg: Fie Martine Sandahl Näs

Røver 5 / Fnagg: Frida Warholm Munthe

Kråken: Marius Aleksander Brun 
Áhkká / Petronella: Wilma Gilje 

Bestemor / Rød rose / Kjøttrøver: Marie Rekdal 

Blåklokke / Røverjenta: Anna Krokan 
Mystisk blomst / Snøzombie 3: Mira B. Wold 

Løvetann / Snøzombie 2: Camilla Løseth
Katharina / Blå tulipan: Maria Løseth 

Blomsterkone / Røver 4: Ella Prydz Hoftvedt 
Heidi / Snøzombie 1: Maria Ophus Steine

Tine / Røver 3: Ninna Sofie Håndlykken-Michaelsen

Reinsdyr / Baron Von Den Anderen Bumschenhausen: Mathias Fagerli
Røvermann / Duke of Amazia: Marius Sandeman-Kiste 

Hans / Vakten: Magnus Hagelund Sandøy 
Ingunn / Vakto: Emelie Tveten Møller 

Britt / Tjener: Ylva Helsem Knutsen 
Ruth / Prinsesse: Ronja Olafsen Antonisen 

Sven / Prins: Oliver Kyrre Chown Voll 
Arthur / Patrick: Emil Waale Salomaa

Kari / Smådjevel 1: Sanna Berge Storruste 
Petra / Smådjevel 2: Ingrid Jagmann Nyquist

Fredrik / Smådjevel 3: Daniel Snijders
Olga / Fiona / Smådjevel 4: Mille Katrine Øverby
Tim / Frans / Smådjevel 5: Alfred Færøvig Fauske

Tor / Kornelius / Smådjevel 6: Marius Sjøwall Myhrvold 
Pia / Vaskekone / Smådjevel 7: Alva Ramnefjell Nygård

Gerda: Ragnhild Øfsthus Gravir 
Kai: Tobias Mahajan Thomassen 

Snødronningen: Milla Barr Kongsteien 
Bie / Fnugg: Mille Eiken Longva

Røver 5 / Fnagg: Nora Louise Høen 

Kråken: Ulrik Wasmuth 
Áhkká / Petronella: Ida Linnea Ellevset

Bestemor / Rød rose / Kjøttrøver: Iben Nyman Bjørk 

Blåklokke / Røverjenta: Marie Charlotte Haugen  
Mystisk blomst / Snøzombie 3: Nora D. Sletten Kristensen 
Løvetann / Snøzombie 2: Johanne Wilhelmine Smørgrav 

Katharina / Blå tulipan: Emilie Hardersen 
Blomsterkone / Røver 4: Hulda Sævareid
Heidi / Snøzombie 1: Celina Bergie Lund 

Tine / Røver 3: Frida Moen Kilde

Reinsdyr / Baron Von Den Anderen Bumschenhausen: Felix Aass Rolfsen 
Røvermann / Duke of Amazia: Halvor Julo Amdahl 

Hans / Vakten: Magnus Holtan Molteberg  
Ingunn / Vakto: Tilde Løken Halvorsen 

Britt / Tjener: Guro Hylbak Vie
Ruth / Prinsesse: Sophie Skårbekk Borgen 

Sven / Prins: Kristian Arnestad Lind-Nilsen
Arthur / Patrick: Sverre Gjengstø

Kari / Smådjevel 1: Simona Mavrodieva
Petra / Smådjevel 2: Ingvild Svendal Lange

Fredrik / Smådjevel 3: Leon Bjåstad Lunderby
Olga / Fiona / Smådjevel 4: Sara Schøynheyder Stegenstad 

Tim / Frans / Smådjevel 5: Mikael August Dobrowen
Tor / Kornelius / Smådjevel 6: Axel Hertzberg
Pia / Vaskekone / Smådjevel 7: Saga Bergwitz

ROLLELISTE LAG 

KRYSTALL
ROLLELISTE LAG 

FROST



Fakta om nordlys
Polarlys, Aurora polaris på latin, er et fargesprakende grønt lys som kan sees på 
himmelen ved begge polene. Polarlyset på den nordlige halvkule kalles nordlys 
og heter Aurora Borealis på latin. Polarlyset på den sørlige halvkule kalles Aurora 
Australis.

I Norge er det vanlig å se nordlys i Nord-Norge, men det hender at vi kan se nord-
lyset på himmelen så langt sør i landet som Asker og Bærum.

Nordlys er et lysfenomen som oppstår når solvinden er kraftigere enn normalt. 
Elektriske partikler fra sola kolliderer med gassene i jordas atmosfære og skaper 
dermed en ballett av lys som danser over himmelen. Fargen på nordlyset er som 
oftest lysende grønn og sees gjerne når det er mørkt. Fargen kan noen ganger også 
være rosa langs kantene og av og til ha en dyplilla kjerne. 

Nordlys har i all tid hatt en magisk aura og kraft knyttet til seg. Det finnes historier 
om folk som har gått seg bort i isødet, og funnet redningen i nødens siste time 
gjennom å følge nordlyset. 



KUNSTNERISK TEAMKUNSTNERISK TEAM

Dramatisering og sangtekster: Vidar Magnussen
Musikk: Julian Berntzen
Musikalsk arrangement og musikkproduksjon: Kato Ådland
Regi: Birgit Nordby Løvlie
Koreograf: Kristian Støvind
Sanginstruktør: Hedda Brekke Aronssen
Scenografi og Kostymedesign: Malin Helland 
Sømansvarlig: Lise Sæbø
Maskør: Maria Magdaléna Auraaen Bjerkely
Produksjonsleder/ inspisient: Maja Fjellandsbø

Prosjektansvarlig: Jarl Flaaten Bjørk
Lys: Kjetil Moslåtten, Liv Torill Vatvedt,  Johan F. Ø. Williams
Lyd: Cathrine Husum, Odd Bjørn Moen

Grafisk design: Knut-Ole Mathisen
Foto: Richard Kongsteien og Mads Nygaard

Produsert etter en avtale med Teaterforlaget Songbird AS
Takk til: Bærum Kommune, Lions Club Bærum Vest, 
HG Media v/Pelle Odden og Gunnar Ausland.

Uten foreldrene stopper teatret! Vi retter derfor en spesielt 
stor takk til foreldrene i Bærum Barneteater. Uten foreld-
renes enorme innsats, entusiasme og dyktighet hadde vi 
hverken hatt program, kostymer, sminke eller rekvisitter. 
Publikum hadde heller ikke fått sjokoladekake og BBT-
vafler i pausen. Til sammen legger foreldrene ned over 
3000 timer frivillig arbeid for oss hvert år. 
Tusen takk for jobben dere gjør!

DE SOM STåR BaK

SCENOGRAF OG KOSTYMEDESIGNER
Malin Helland fullførte utdanningen sin ved Liverpool Institute for Performing 
Arts (LIPA) i 2019. Hun har siden da jobbet med design og kostymer i diverse roller 
og har nylig hatt scenografi for Archerspelet. Dette er første gang Malin jobber 
med Bærum Barneteater. 

MALIN HELLAND

Lise, eller Alice Sæbøe, som hun egentlig heter, har vært med i Barneteateret siden 
oppstarten i 1985. Hun har vært mor til to barn i teatret og har vært frivillig 
arbeidskraft av og på gjennom snart 40 år. Denne produksjonen har hun etter 
eget utsagn trappet litt ned og kun sydd ett kostyme, nemlig Snødronningens. 
Hurra for Lise og for din utrettelige innsats for Barneteatret! 

EN HYLLEST TIL LISE

PRODUKSJONSLEDER OG INSPISIENT
Maja har selv vært medlem i Bærum Barneteater fra 2011-2017. Nå studerer 

hun Prosjektledelse kunst og kreativ næring ved Høyskolen Kristiania. Dette 
er Majas fjerde produksjon som produksjonsleder og inspisient hos BBT.

MAJA FJELLANDSBØ

SANGINSTRUKTØR
Hedda er utdannet innen sang ved Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), 

arrangementsledelse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og musikkpedagogikk ved Norges 
musikkhøgskole. Hedda har sitt hovedvirke som sanger, låtskriver og repetitør, og er 

kunstnerisk ansvarlig for produksjonene Spillelista og Miljødetektiven Smartine. Hun har i 
f lere år jobbet som sanginstruktør ved Bærum Barneteater. 

HEDDA BREKKE ARONSSEN 

KOREOGRAF
Kristian Støvind har sin danseutdannelse fra Ballettskolen ved Den Norske Opera 
og Ballett og BallettZentrum i Hamburg. I tillegg har han en master i koreografi fra 
Kunsthøgskolen i Oslo fra 2017, og i 2021 fullførte han også Praktisk pedagogisk 
utdannelse (PPU) ved samme institusjon.

Som utøvende kunstner har Kristian først og fremst vært danser, med sin 22 år lange 
karriere i Nasjonalballetten. Han koreograferte også en rekke balletter i løpet av tiden 
sin der, hvor to ble nominert til Kritikerprisen. Som koreograf har han bred 
erfaring, både med dansere og skuespillere, profesjonelle og amatører. Kristian har 
også selv jobbet som skuespiller, blant annet på Riksteateret og Nationaltheateret.

KRISTIAN STØVIND

REGISSØR
Birgit Nordby Løvlie er utdannet skuespiller fra London i England hvor hun 
bodde i flere år. Her spilte hun blant annet i det klassiske eventyret Snødronningen 
i H.C. Andersens versjon. I Norge har hun jobbet på teatre som Teater Ibsen, 
Riksteatret og Oslo Nye i tillegg til å utvikle egne forestillinger som har blitt mye 
spilt i Den kulturelle skolesekken. Birgit er også teaterlærer, og har jobbet i f lere 
år som pedagog på KHiO og Høyskolen Kristiania på Skuespill, Musikkteater, 
PPU i Musikk og Scenekunst og på Operahøyskolen. Hun underviser i karakter-
arbeid, Shakespeare og i å utvikle egne prosjekter. Birgit har jevnlig små roller i 
film, tv-serier og utvikler rollespill for Universitet i Oslo. 

BIRGIT NORDBY LØVLIE

MASKE & HÅRDESIGNER
Maria Magdaléna har tatt en grad i kunst ved Høyskolen i Kristiania avd. 

Westerdals hvor hun tok en bachelor i maske og hårdesign. Hun har en 
bakgrunnskompetanse i hud fra hennes hudpleieutdanning og pedagogisk 

kompetanse fra hennes kunstlærer-utdanning. Siden hun brenner for 
pedagogikk i samspill med kunst falt det henne naturlig å starte på en ny 

bachelor som spesialpedagog ved USN Notodden. Hun har også jobbet med 
sminke og hår til musikaler som Nuclear Climate Change under Nobelpris-

komiteens arrangement knyttet til United Nations Climate Change 
Conference 2021. Hun har også jobbet i musikkvideo for den 

internasjonale rapperen R.A. The Rugged Man.

MARIA MAGDALÉNA AURAAEN BJERKELY



PENSJONISTER

ALVA

Hei! Jeg heter Alva og jeg spiller Gerda i mitt fjortende og siste stykke i Bærum Barneteater. I dag 
skal jeg fokusere på å nyte hvert sekund jeg har igjen med denne fantastiske gjengen og selvfølgelig: 
HA MASSE ENERGI! Det føles så surrealistisk at det nå er jeg som skal skrive disse kleine, men 
veldig fine avskjedsordene. Da mini-Alva på 130 cm trappet opp på døra til Kinoveien 2, sensom-
meren 2014 hadde hun nok aldri kunnet forestille seg hvor mye det stedet og de menneskene kom til å 
bety for hennes liv. Å få lov til å utfolde seg og ikke minst bli utfordret av utallige dyktige regissører, 
koreografer, sanginstruktører og fantastiske medskuespillere er et privilegium jeg er evig takknemlig 
for. Teateret er et slags sikkerhetsnett og oppdragelsessenter på samme tid. Jeg tror alle barn hadde 
hatt godt av å oppleve den rausheten og lekenheten teateret åpner for. Det er noe helt spesielt med å 
gå fra å være 9 år og bli skreket på av store ungdommer til å selv plutselig være den store ungdommen 
som nå gjør akkurat det samme mot de nye 9-åringene. Og jeg må le nå som jeg innser at jeg selv har 
blitt den strenge store ungdommen jeg ihvertfall aldri skulle bli;)

I løpet av min BBT-karriere har jeg fått leke meg i mange ulike roller. Det har opp igjennom blitt 
mange snille jenter på leting – etter ved, en stjerne eller Kai. Jeg har vært sassy dollekatt, feit slem 
gutt med prompehumor, en skummelt lite pratsom ulv og sist OG minst legenden Ekorn-Jensen! Og 
nå sitter jeg her med én spilleperiode igjen og skriver avskjedsord med tårer i øynene for at denne 
morsomme, slitsomme, talentfulle, irriterende men beste gjengen skal fortsette uten meg. Å stå på 
scenen er gøy, misforstå meg rett, men det beste med teateret er uten tvil dere menneskene. Lov meg 
å ikke ta det unike samholdet teateret har for gitt, og fortsett å bygge hverandre opp slik dere har 
bygget meg opp i alle år. Jeg kommer tilbake enten dere vil det eller ei, på premierer og premiere-
fester, og gjett om jeg gleder meg! 

Takk for de skumle vårturene, som jeg endelig fikk tatt igjen for denne våren;) Takk for sene slit-
somme prøver med tett luft i prøvesalen, takk for intense premiereskrik, skumle historier om Gerdis, 
koselig pizzamunch på gallerietr, hundrevis av forestillingsrop og takk for at dere gir de beste klem-
mene på jord! Jeg elsker dere alle, ikke glem meg plis, for jeg kommer definitivt aldri til å glemme 
dere. Jeg vil ikke slutte, men nå må jeg det.... så jeg sier det en siste gang: tusen takk for at jeg har fått 
være med i verdens beste og største familie <3

Jeg sjekker ut!

ULRIK

Alle gode ting må ta slutt en gang, og nå har min tid i BBT dessverre kommet til en ende. Årene har gått 
veldig fort, og jeg ser tilbake på opplevelser, oppsetninger og turer med bare glede og gode minner.

BBT har lært meg veldig mye, og jeg har fått prøve ut mange ulike roller og hatt mange utfordringer 
gjennom mine ni år ved teateret. På scenen har jeg f løyet, hoppet og sprettet, sunget og danset. Jeg 
har til og med farget håret mitt knall rødt! 

I teateret har jeg hatt muligheten til å utvikle meg som skuespiller, sanger og scenekunstner gjennom 
både Teaterskolen og BBT. 

Teateret har bidratt til å forme meg som skuespiller og til den jeg er i dag. Jeg har tilbrakt mye av 
min oppvekst her i på teateret, enten i prøvesalen eller på scenen. Teateret er et trygt og godt sted 
med trivelige og positive mennesker. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått være en del av denne 
fantastiske gjengen; både alle skuespillerne, men også inspisienter, regissører, koreografer, sang-
pedagoger, daglig ledere, foreldre og BBTs kjære Lise

Teateret har gitt meg mange erfaringer, både av og på scenen, og har gitt meg venner og en fantastisk 
familie for livet. Det å få være en del av BBT har vært en uforglemmelig reise som jeg alltid vil bære 
med meg. Jeg kommer til å savne dere alle sammen.

Tusen millioner takk for meg!

MARIUS

Da var det visst min tid til å skrive dette adjøet. Det har vært en fantastisk reise å få være med i 
Bærum Barneteater. Fra min første forestilling som ape i jungelboken til Kråka i Snødronningen har 
teateret vært en stor del av livet mitt som jeg aldri kommer til å glemme. Jeg kommer for alltid til å 
minnes de fantastiske stundene jeg har hatt sammen med teateret, engasjementet for vårtur og den 
fantastiske opplevelsen det var å få spille med i DUS. Jeg er evig takknemlig for alle de f lotte min-
nene BBT har gitt meg og kommer til å savne alle dere i dette vidunderlige teateret. Jeg gleder meg 
masse til å se de neste stykkene teateret setter opp, men for nå blir dette takk for meg.



ANNA

Etter ni år med mange opp- og nedturer i BBT er det omsider min tur til å forlate denne flotte gjengen. 
Jeg husker så godt da mamma fikk telefonen hvor jeg ble spurt om å bli med i BBT. Fyttigrisen så gira jeg 
ble da! Lite visste jeg nok om hvor stor overgangen fra teaterskolen med en times øving én gang i uka var 
til denne galskapen. Jeg er nok blant de som til tider har vært møkk lei av å bruke timesvis av fritiden min 
på teateret. Jeg har bestemt meg for å slutte flere ganger, men aldri fått meg selv til å gjøre det. 

Teateret er nemlig så mye mer enn hvilken som helst aktivitet man gjør for å holde seg underholdt. Det er 
en egen livsstil, det er folk man har vokst opp med og nye mennesker man skaper sterke bånd med, både 
store og små. Og ja, det er fryktelig mye jobbing og lange dager, det kan vi alle være enige om, men vi er 
som en familie og man kan jo ikke forlate familien sin!  Det aller fineste med teateret er at vi er en blan-
ding av folk i ulik alder, med helt forskjellige personligheter og få som har samme interesser og venner 
utenfor teateret. Det er en så stor trygghet å vite at uansett hvor dårlig stemning det er i jentegjengen har 
du alltid teateret som et fristed, nettopp dette har nok vært det aller viktigste for meg. Uansett hvor mye 
jeg elsker å stå på scenen er det som foregår bak enda viktigere. 

Til dere som sitter med samme følelsen som jeg lenge gjorde vil jeg råde dere på det sterkeste til å prøve 
litt til, jeg lover dere det er verdt det!  Mestringsfølelsen av å ha vært med til siste slutt er stor, og en van-
vittig god livserfaring. Det er ikke mange aktiviteter som lærer deg så mye og former deg som person på 
samme måte som teateret gjør. Man blir kjent med så mange ulike mennesker i løpet av tiden man går 
her. Vi er som en godtepose, alle er gode på hver sin måte! Ikke minst får man gode venner. Tusen takk for 
en helt ubeskrivelig og fantastisk fin tid i teateret. Har blitt sååå glad i dere, både barna og alle voksne og 
foreldre som hjelper til. Til og med Gerd Ellinor vil bli savnet…

MILLA

I ni gode år har jeg vært medlem av verdens beste teaterfamilie. 
I ni gode år har jeg tilbragt time etter time i svette prøvesaler. 
I ni gode år har jeg hatt utallige latterkramper bak scenen. 
I ni gode år har jeg gjort mitt aller beste for å gjøre de andre medlemmene stolte. 
Og nå er det over. 

DET HAR GÅTT ALTFOR FORT!!!! Drømmen min da jeg var liten var å få være medlem av Bærum 
Barneteater. Fem år gamle meg sto med store øyne innerst i kroken i garderoben, og så på storebroren min 
og de andre barna som var så heldige å få være medlem. Jeg kunne se hvor åpne, morsomme og støttende 
store og små var med hverandre, og ikke minst se den store kjærligheten for teater. Da jeg omsider var 
fylt ni og mamma fortalte meg at jeg hadde blitt valgt som medlem, sprutet tårene og jeg sa: «Dette er den 
lykkeligste dagen i livet mitt». 

Teateret har vært stedet hvor jeg har kunnet være meg selv, lære masse og fått venner for livet. Å ha et så 
trygt sted man kan vokse opp og få muligheten til å uttrykke seg er helt spesielt, og jeg kommer alltid til 
å være enormt takknemlig. Gjennom 14 oppsetninger har jeg lært utrolig mye takket være medlemmene, 
ledelsen, de kreative teamene og ikke minst foreldrene. Spesielt må jeg få dele hvor mye våre kjære foreldre 
gjør for teateret. Deres kjærlighet og pågangsmot gjør slik at vi kan få helt unike barndommer og jeg må 
virkelig si tusen takk til alle dere (spesielt mine da<3). 

Det er helt uvirkelig å skulle tenke seg et liv uten Barneteateret. Heldigvis vet jeg at dere alltid kommer til 
å være der. Jeg gleder meg allerede til å se dere skinne videre, mens jeg tørker et par stolte tårer. 

I 284 012 334 sekunder eller 4 733 539 minutter eller 78 892 timer eller 3285 dager eller 9 år har jeg vært så 
heldig å vokse opp med verdens beste teaterfamilie. Takk fra hjertet. 

(Og med disse avskjedsordene har dere nok forstått at jeg virkelig ikke vil slutte, så jeg håper jeg finner en 
krympemaskin så jeg kan fortsette)



LEA

Hæ?! Er det virkelig slutt? 
«Hæ?» er den siste replikken jeg har på scenen i Bærum Barneteater, og det er akkurat sånn jeg føler det nå.

Det føles ikke lenge siden jeg kom inn i prøvesalen for første gang som 8 åring og ble tatt imot med 
åpne armer. Jeg husker jeg fikk sitte på fanget til de eldste, og høre på hva de snakket om. Det var 
ikke alltid jeg forsto så mye av det, men bare det å få sitte der og være med, var utrolig stas. Jeg ble 
fort glad i det gode BBT-fellesskapet. Det var da jeg fikk storesøskene jeg ikke hadde selv. Tenk, da 
var jeg yngst i hele teateret, men nå er jeg den eldste. Jeg har gått her over halve livet og det utenkelig 
å skulle slutte. 

Dessverre så tror jeg BBT bestemte seg for å bli kvitt meg helt siden jeg var ca 13 år. Siden den tid 
har nemlig f lere av rollene jeg har spilt, blitt drept på scenen! Jeg har blitt kneet i hodet av Susan i 
Narnia, stukket med sverd, skutt med pil i Aldriland, tatt av Shere Khan i jungelen, og til slutt fanget 
av smådjevler og dermed fryst til døde av et magisk isbord.. Ellers har også trodd at jeg skulle dø av 
spøkelset som bor på teateret - Gerd Ellinor<3. Når jeg er ferdig i BBT, har jeg spilt i 17 forskjellige 
stykker, og dødd 90 ganger på scenen (grovt regnet ut). Vel, nå har jeg faktisk tatt hintet og slutter i 
teateret for godt. 

Jeg skulle gjerne gått i BBT for alltid om jeg kunne. Tusen takk til alle som jobber både dag og natt 
for dette teateret. Foreldrene og alle dere i ledelsen er helter hele gjengen. BBT er virkelig familien 
min, og det vil det alltid være. Medlemmene er som søsknene mine. Alle de supre foreldrene som gjør 
en sinnssyk god jobb bak forestillingene, de føles som mine foreldre også. Teateret ville ikke vært det 
samme uten dere. Det er ikke noe tryggere sted å komme til om man har opplevd noe kjipt, noe fint 
eller når man bare trenger en klem.  

 BBT betyr alt for meg, det er trist å skrive disse avskjedsordene som ikke egentlig kan settes ord på. 
«Jeg har f lest venner blant show-venner, jeg er bestevenner med dem», sang vi på scenen, og det er 
sant. I Bærum Barneteater har jeg fått venner for livet, det finnes ikke bedre, snillere, mer støttende 
folk enn her. Man blir hørt på og behandlet med respekt, uansett alder. Og man lærer mer om livet 
her enn man gjør på noen skole. Jeg har virkelig vokst opp i Kinoveien 2 og har utallige minner her. 
Folk som ikke har opplevd å gå i dette teateret vil aldri skjønne hvilken tilknytning vi har til det. Man 
kan plutselig møte på en fra BBT, og selv om man ikke har sett hverandre på en stund, føles det ikke 
rart. Det vil alltid være like hyggelig. En gang BBT’er alltid BBT’er. Så kjære BBT-medlemmer, nyt 
tiden dere har igjen i dette fine teateret, dere aner ikke hvor heldige dere er før det er over. 

For dere er de beste, de aller aller beste.

A  H  A  R  A

Investeringspartner

Business coach

Knut-Einar Wold       900 55 318       kew@ahara.no

Vi har teaterkurs for barn og unge 
mellom 5 og 18 år.

Vi legger stor vekt på samarbeid, fokus, trygg-
het, konsentrasjon og improvisasjon. Og at det 
er gøy så klart! Inspirerende instruktører jobber 
med å utvikle skaperevnen og kreativiteten. 
På Teaterskolen lærer man å jobbe sammen 
mot et felles mål!

barneteater.no • Telefon 67 56 81 00  
E-post: teaterskolen@barneteater.no

Visste du at Bærum 
Barneteater også 
har en teaterskole, 
som du kan begynne på!

Kreatif har laget vår nettbutikk 
kurs.barneteater.no



Du som er tilknyttet NAFs lokalavdeling i  
Asker og Bærum har medlemsfordeler fra 
våre samarbeidspartnere:

• Dekkmann • Antirustsenteret
• Sandvika Optiske AS • Asker Bilutleie AS
• Riis Bilglass • AB Trafikkskole
• Autoglym (Krefting & Co AS) • Dekksperten
• Mekonomen • Hurtigruta Carglass
• Eie eiendomsmegling, Stabekk
• Bilkosmetikk

Les mer om lokalavdelingen på  
www.naf.no/ab og på
www.facebook.com/naf.askerbaerum

Du kan også melde deg inn på NAF-senteret  
i Sandvika: Sandviksvn. 163, tlf. 67 54 35 70.  
Åpent man–fre: 08.00 – 16.00.

Ute på veiene over hele landet finner  
du våre bilbergere med løvemerket på 
ryggen. Biltrøbbel passer dårlig i en  
travel hverdag – og enda dårligere når  
du er på ferie.

Uansett om du får biltrøbbel hjemme på 
gårdsplasen, på veien, eller når du sitter 
på med noen, har du som medlem NAF-
teamet i ryggen hver eneste dag – både 
bilbergere, advokater og bileksperter.

Sol eller regn, vi er rett rundt hjørnet. Alt 
du trenger å gjøre er å se etter løvemerket.

Meld deg inn og få NAFs bilbergere, 
advokater og bileksperter i ryggen

Ta med deg NAF på tur!

MELD DEG INN: 

På tlf. 08 505
eller naf.no

Din sak er vår sakNAF avd. Asker og Bærum

www.alpha.no

Corporate Finance

Rådgivning ved kjøp og salg av virksomhet



stolthet
Vi er

Entusiaster. Lokalpatrioter. Ildsjeler. 
Vi heier på dere, og er stolte over å være en støttespiller 
for det lokale kulturlivet i Asker og Bærum.

bdo.no  I  Risk Advisory Services

EIE Bærum hjelper deg med både salg og kjøp av bolig.
Ta kontakt med oss for Premium rådgivning og en hyggelig boligprat!

SELGE ELLER KJØPE BOLIG?

EIE eiendomsmegling

Vi skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde, og legger ned et
meglerhåndverk som våre kunder fortjener. Boligen din er verdifull.

Opplevelsen av å bruke EIE skal også være det.
Vi kaller det Premium rådgivning.

EIE Bærum | Kinoveien 9A | 67 55 08 00 | sandvika@eie.no
Sandvika | Fornebu | Bekkestua



hjort.no

- Flotte kontorlokaler i nærheten av deg!

Lilleberg Eiendom ønsker 
Bærum Barneteater 
lykke til med forestillingen Snødronningen.  

Takk for at dere tar oss med inn i H.C. Andersens 
eventyrlige verden.



Sammen tar vi  
vare på  

planeten vår
tomra.com

Hjelp oss å  
samle inn 

plastflasker  
og bokser

STØTT 
NORSK 

LOKALMAT

NÅ TILGJENGELIG 
HOS MENY KOLSÅS 
OG MENY FORNEBU

Nyt ekte, norsk 
geitemelkiskrem!

Uten navn 1   1Uten navn 1   1 09.11.2022   12:0009.11.2022   12:00

KGB dans & ballett
Vi tilbyr dansekurs for barn, ungdom og 
voksne fra nybegynner til avansert nivå

Sandvika sentrum & CC Vest
Klassisk ballett • jazzdans • barnedans • hip hop • samtidsdans m.m.

Vi har faglig dyktighet og godt humør! Velkommen.

www.kgbdans.no
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Lions Club Bærum Vest støer Bærum Barneteater også i år og 

ønsker skifolket velkommen l forfriskninger på Mikkelsbonn i 

Vestmarka hver lørdag og søndag i skisesongen. 

Lions Club 

Bærum Vest 

Lions mål 
Skape medmenneskelig forståelse 

Fremme god borgerånd 

Gjøre akv innsats for samfunnet 

Forene medlemmene i vennskap 

Fremme høy esk standard 

Les mer på obos.no/medlem

Et godt sted å bo handler om mer enn fire vegger, tak og gulv. Vi tror et rikt kulturliv er  med på  
å skape gode bo- og bymiljøer. Vi er stolt samarbeidspartner av Bærum Barneteater i Sandvika.  
Og støtter oppsetningen av Reisen til Julestjernen. God fornøyelse!

OBOS Eiendomsforvaltning AS avd. Asker og Bærum
Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika

Vi brenner for gode bo- og
oppvekstmiljøer i Bærum!

2018-10-sponsorannonse-forvaltning-A4-utfallende.indd   2 31.10.2018   12:37



De beste skuespillerne finner 
du på Bærum Barneteater

De beste foredragsholderne 
finner du på Talerlisten.no

Søk på tema eller navn.
Se priser og andres vurderinger.
Send en forespørsel og få svar raskt!

Talerlisten.BB.301016.MG.indd   1 30.10.2016   20.16

Mandag - fredag: 10:00 - 23:00
Fredag - lørdag:  10:00 - 24:00
Søndag:   11:00 - 23:00

LEGG TUREN TIL EGON
ETTER TEATERSTYKKET

Kinoveien 11
1338 Sandvika

67 56 91 06
sandvika@egon.no

www.egon.no

Vis dagens teaterbillett på Egon Sandvika 
og du får 10% avslag på mat. 

Gyldig kun på Egon Sandvika ut 2018. Gjelder ikke pizzabuffet og barnemat. åpen
møteplass
for ungdom
Fellesverket åpnet i 2017, og er et populært 
aktivitetshus for ungdom midt i Sandvika. Her 
samles ungdom hver tirsdag, torsdag og fredag for 
å treffe venner, få hjelp til leksene eller være med 
på våre mer organiserte aktiviteter. I kafèen tilbyr 
vi gratis middag servert av ungdom på 
arbeidstrening. Fellesverket drives i samarbeid 
med frivillige fra Røde Kors, både trygge 
voksenpersoner og engasjerte ungdomsfrivillige.

Elias Smithsvei 1, Sandvika

Følg oss på INSTAGRAM #fellesverketsandvika for 
mer informasjon om våre aktiviteter.

Gratis tilbud     ID 15 - 25 år



LIENS OPTISKE
G Å G AT E N

Sandvika
Med briller fra Lien ser du

prikken over i’en

Rådmann Halmrasts vei 2, Sandvika

Brilleavd. tlf. 67 54 70 20
Kontaktlinseavd. tlf. 67 54 67 83

www.liensoptiske.no

Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek

Åpningstider: Man-fre 09-17, lør 10-15
Adresse: Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal

Telefon: 66 69 63 69, Fax: 66 69 63 70 
E-post: heggedal@dittapotek.no

Egon Sandvika  er en restaurant hvor alle skal føle seg hjemme. Vi har en bred meny hvor du finner 
pasta, burger, pizza, kjøtt, vegetarisk, fisk, salater, lunsjretter, sandwich, barnemat og gode desserter. 
Vi har også mye god drikke. Egon er tilpasset for gode opplevelser med sin lune atmosfære og hyggelig 

betjening. Mange av våre gjester elsker å se på de historiske bildene fra lokalområdet. 
Egon leverer også Take Away, eller Take Home som vi kaller det på Egon. 

VELKOMMEN!

VIS DAGENS TEATERBILLETT

OG FÅ 10% AVSLAG PÅ MAT

GYLDIG KUN EGON SANDVIKA



Vi tilpasser oss deg, ikke omvendt. 
For ingen kunder er like. Alt fra størrelse, utvikling, fremtidsplaner og 
behov for råd varierer. Derfor har ikke vi en fastsatt mal, snarere 
tilpasser vi oss hver eneste kunde.

Man skulle tro det var en selvfølge. 
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rsmnorge.no 

RSM Norge - akkurat passe store


