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Vi inviterer til pressevisning - Ulf er uvel -
tirsdag 1. mars kl 11:30

ULF ER UVEL

Folk trenger folk, eller i Ulf er uvel trenger hunder mammuter, enhjørninger og
tanter. I tillegg må man ikke glemme å gjøre de tingene som er hyggelige. Som å
svømme, fiske med en gammel venn, leke og invitere på bløtkake, helst før man er
helt død.

Når Barne-og ungdomsteatret skal feire 65 års jubileum gjør de det med å



sette opp en urpremiere for våre yngste publikummere. I Ulf er uvel får se hva
som skjer når menneskets beste venn går ned for telling.

Ulf er uvel har blitt en favoritt for mange barn og voksne. Boka, illustrert av
Camilla Kuhn, er Rebecca Wexelsens første barnebok. Og i vinter gjør 22
medlemmer fra Barne- og ungdomsteatret Ulf spill levende på en teaterscene
for første gang!

Hunden Ulf føler seg ikke helt bra. Han er blek og nedfor og har ikke lyst til å
gjøre noen ting. Det er ikke så rart, for det viser seg at Ulf er død. Det sier
legen, som ikke kan høre noen hjertelyd i stetoskopet sitt. 

Når uhellet først er ute, tar Ulf dødsbudskapet pent. Han angrer riktignok på
at han ikke ble med på mer moro mens han hadde sjansen, men så går han
hjem og snekrer en stilig kiste til seg selv og sender ut invitasjoner til
begravelsen. Det blir en riktig hyggelig sammenkomst der gjestene
kondolerer og sier det er synd at han er død. «Det er sånt som skjer», svarer
han tappert, serverer bløtkake og holder sin egen begravelsestale.

Men midt under begravelsen banker det på døren. Det er legen som kommer
med overraskende nyheter …

Ulf er uvel er en fin liten fortelling, som balanserer mellom det mørke og det
morsomme, og handler om å ta grep når dårlige nyheter kommer tassende.

Passer for barn mellom 3 og 7 år.

Vi inviterer til pressevisning tirsdag 1. mars kl 11:30 i Teaterhallen
Urpremiere 4. kl 18:00 og 5. mars kl 16:00 i Teaterhallen

Folkene bak:

Ulf er uvel

Av: Rebecca Wexelsen og Camilla Kuhn

Regissør og scenograf: Kathrine Jünger Ims

Scenograf og kostymedesigner: Ragnhild Anda Tengesdal



Dramaturg: Nina Godtlibsen

Lysdesigner: Børe Noer Borrevik

Koreograf: Victoria Jane Harley

Maskør og maskedesign: Jill Tonje Holter

BUT teknikere: Erlend Henriksen og Sander Skårås Pedersen

Medvirkende:

Noah-Sebastian Systello Jekteberg: Ulf

Eva Tangen Aasland: Ulf

Ella Kirkeland Fossmark: Tanten

Minna Radwan: Tanten

Vilja Holter Fugelli: Gardisten

My N.G. Johansen: Gardisten

Mats Nes-Riise: Fisk, gardist

Vega Østin: Fisk, gardist

Filippa Johanne Hermez: Blekksprut, gardist

Susanna Mwazange: Blekksprut, gardist

Arne Due-Olsen: Gammel venn

Amund Øyri Grøtterød: Gammel venn



Sofie Chapman: Legen

Frida Ree-Pedersen: Legen

Pia Hovland: Sneglen

Leo Viktor Reding: Sneglen

Johanne Bakke: Dansemygg 1, øyenstikker

Rikke Mellemstrand Torsteinbø: Dansemygg 1, øyenstikker

Trygve Garvik: Dansemygg 2, flue

Emilian Wetterland Ørland: Dansemygg 2, flue

Emma Louise Hagerup: Dansemygg 3, edderkopp

Zoe Ruth Meyer: Dansemygg 3, edderkopp
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