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delikat: Flotte og forseggjorte kostymer er med på å gjøre «Reisen til Julestjernen» til en visuell lekkerbisken. Her er Sonja, spilt av Guro Bjørnslett omkranset av nisser.  
 foto: tom gustaVseN

ÅRNes: Jula kommer 
til Nes i år like etter 
den siste plenklippen. 
I kveld er det premi-
ere på «Reisen til 
Julestjernen». Og alle 
barn grugleder seg.
Ola Einbu
olei@rb.no
922 34 910

–Ja, jeg gruer meg litt i forkant 

av premieren. Men når jeg 
kommer på scenen, blir liksom 
alt bra. Der er så rart, sier 12 år 
gamle Guro Bjørnslett, som 
spiller hovedrollen som Sonja i 
«Reisen til Julestjernen». Den 
evigglitrende juleklassikeren er 
signert Sverre Brandt og ble 
oppført første gang andre jule-
dag 1924. Stykket innehar Nati-
onaltheatrets rekord i antall 
forestillinger. 

Barnegruppa i Nes revy- og 
amatørteater oppfører den for 

første gang, og Guro er så glad, 
så glad for å få spille Sonja.

– Å stå på scenen er det beste 
som fins for meg, egentlig. Selv 
om jeg gruer meg litt i starten 
før forestillingen, vil jeg bare 
opp på scenen igjen når stykket 
er ferdig.

kom ig jen, gutter
Leder av barnegruppa, Elin 
Normand gleder seg over entu-
siasmen 12-åringen utviser, 
slik alle ensemblets 23 skue-

spillere gjør.
– Jeg tror det betyr enormt 

mye å være med på dette, og 
hos oss skal alle som vil, få en 
rolle. Vi har ikke audition, men 
vi har ventelister på over ett år, 
selv om hun innrømmer at gut-
ter slipper til litt kjappere enn 
jenter.

– Gutter er i fåtall, og vi har 
ofte mange jenter som må spille 
gutteroller.

Den kjønnsblandingen slip-
per 13 år gamle Stian Bratten å 

tenke å på. Han er ikke lite stolt 
over å få spille kongen i «Reisen 
til Julestjernen».

– Jeg begynte i teatret for bare 
to måneder siden og fikk nes-
ten hovedrollen, sier han uten å 
kommentere hvordan han ville 
ha likt å spille Sonja.

–Jeg fikk rollen som konge 
fordi jeg er så god.

– Du tåler å se den ubeskje-
denheten på trykk?

– Det gjør jeg, bare skriv det.

Juleklassikeren over alle klassikere

Reise full av jul, stemning og drama


