
Pressemelding fra Scenekvelder mandag 8. april 2013: 

Klart for Annie-audition på Folketeateret: 

- Vi leter etter hele Norges nye stjerne! 
Nå kan musikaldrømmen bli virkelighet for nærmere hundre norske jenter.  Helgen 13. til 14. april 
åpnes det for audition på Folketeateret i Oslo. 
- Vi leter etter to lag til å fylle hovedrollene. Annie og de seks andre barnehjemsjentene, Kate, Duffy, Pepper, 

July, Tessie og Molly. Alle er i aldersspennet 5 til 17 år. I 
tillegg søker vi jenter i samme alderstrinn til ensemblet - 
tilsammen rundt hundre jenter, sier Karianne Jæger, 
produsent for forestillingen. 
Den storslåtte familieforestillingen Annie vil få premiere på 
Folketeateret den 27. september.  
 
 

For mer informasjon kontakt Kulturmeglerne ved Mona Bristøl, telefon 902 04 958 eller epost 
mona.bristol@kulturmeglerne.no 
 
Stor mulighet 
- Her er det mange som vil få en sjanse til å vise seg frem i en sprudlende, sjarmerende og profesjonell 
oppsetning. Dette kommer til å bli veldig gøy. Og hvem vet, kanskje årets Annie blir hele Norges nye store 
stjerne – se bare på hva tidligere Annie-stjerner har oppnådd, sier hun. 
 
Annie har flere ganger tidligere gjort stor suksess i Norge. Og svært mange husker fortsatt oppsetningen fra 
Bryggeteateret i 1991 – hvor blant annet Maria Haukaas Mittet, Jannike Øinæs og Jannicke Abrahamsen var å 
finne i hovedrollene. Alle har siden da vært gjengangere i norsk underholdningssammenheng. Også på Sentrum 
Scene i 2004 gjorde Annie stor suksess. Da med blant annet Tomine Harket og Anne Catharina Stoltenberg i 
hovedrollene. 
 
Her er link til audition-påmelding: http://on.fb.me/YZFrzA 
 
Amerikansk klassiker 
Musikalen handler om den foreldreløse jenta Annie som bor på et barnehjem i New York.  Handlingen er lagt til 
juletider i 1930-tallets USA, og den finansielle depresjonen preger landet. Barnehjemmet hvor Annie bor blir 
hardt styrt av Miss Hannigan, en eldre dame som er veldig streng og ikke spesielt glad i barn.  
Annie og de andre barna drømmer om bedre tider og bruker sangen som trøst i hverdagen.  Annie forsøker en 
dag å rømme, men hun blir oppdaget og tatt tilbake til barnehjemmet. Der møter hun på Grace Farrell, som 
inviterer henne til å tilbringe julen hos milliardæren Oliver Warbucks. Han blir så glad i Annie at han ønsker å 
adoptere henne. Men enkelt blir det ikke. Annie vil så gjerne finne ut av hvem hennes egentlige foreldre er.. 
 
Fakta om Annie: 
Musikalen Annie, som er basert på en tegneseriefigur av Harold Gray, hadde urpremiere på Broadway i 1977 og 
har siden blitt filmatisert, både i 1982 og 1999. 
Musikken er av Charles Strouse, tekst av Thomas Meehan og sangtekster av Martin Charnin. 
Regissør og koreograf på Folketeateret i 2013 er Jostein Kirkeby-Garstad og musikalsk ansvarlig er Atle 
Halstensen. 
Over 13.000 så i vinter forestillingen på Sandnes Kulturhus, hvor Scenekvelder hadde regi og var musikalsk 
ansvarlig. 
 
Fakta om Scenekvelder: 
Er et privateid produksjonsselskap. 
Har de siste årene vært med på å sette opp en rekke produksjoner rundt omkring i landet. 
Vinteren 2013 aktuell med My Fair Lady på Folketeateret. 
Setter i august opp Pippi Langstrømpe på Christiania Teater og i september Annie på Folketeateret. Og deretter 
musikalen Shrek i februar 2014 på Folketeateret. 
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Scenekvelder har det siste året bidratt i større og mindre grad på følgende produksjoner: Dyrene i 
Hakkebakkeskogen på Christiania Teater, Jul i Blåfjell på Folketeateret, Next to Normal på Wermlandsoperaen, 
Evita på Det Norske Teatret, Mor Courage på DNS, Jungelboka, Spellemannsprisen, og Fredspriskonserten. 
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