
Pressemelding fra Scenekvelder mandag 4. august 2014: 

Prøvestart på  høstens største musikalopplevelse – 

Billy Elliot! 

18. september  har den prisbelønte musikalen Billy Elliot premiere på Folketeateret i Oslo. Den 

settes opp for første gang i Europa utenfor West End! Dansetalentet Kevin Haugan (12år) har 

hovedrollen som den danseglade gutten. Med på scenen står blant annet Nils Ole Oftebro, Hilde 

Lyrån og Yoga Fire-vokalist Benjamin Helstad. 

I dag samles alle skuespillerne for første gang til prøver på Folketeateteret. I 6 uker skal store og små 

jobbe frem en av verdens mest prisbelønte musikaler; Billy Elliot på Folketeateret. 

- Endelig er vi alle samlet! Vi er veldige klare for å komme i gang, sier Karianne Jæger, produsent for 

forestillingen. 

Spennende cast! 

Med seg har Scenekvelder AS fått Nils Ole Oftebro, en av Norges mest rutinerte skuespillere. Han har 

det siste året hatt stor suksess i NRK-serien Mammon. Han skal spille den desillusjonerte faren til Billy 

Elliot, Jackie Elliot.  Hilde Lyrån er den fargerike danselærinnen Mrs. Wilkinson, mens den stadig mer 

senile bestemoren til Billy Elliot skal spilles av Janny Hoff Brekke.  I rollen som broren til Billy Elliot, Tony 

Elliot, finner vi den svært dyktige Benjamin Helstad. Benjamin Helstad er best kjent for hovedrollen i den 

Amandapris-vinnende filmen Kongen av Bastøy, og i tillegg som vokalist i det populære rockebandet 

Yoga Fire. Komiker Jonas Rønning skal spille bokselæreren George Watson, og Jan Martin Johnsen skal 

spille Mr. Braithwaite. I tillegg fylles scenen av et stort ensemble med barn og øvrige voksenroller! 

 



- Det er en svært spennende gjeng vi har samlet på scenen, og vi gleder oss alle til å presentere vår 

versjon av den storslåtte forestillingen Billy Elliot, sier Jæger. 

For mer informasjon og intervjumuligheter kontakt Andrea Volsdal Skirbekk, telefon 917 01 599 

eller epost andrea@scenekvelder.no 

Høyoppløselige bilder finner du her: http://scenekvelder.no/presse/ 

  

For første gang i Europa utenfor West End 

Billy Elliot har gjort stor suksess siden den hadde premiere på West End i London for snart 10 år siden. 

Den ble nominert til 9 “Laurence Oliver Awards”, og vant fire av disse, inkludert “Best New Musical”. 

Musikalen spiller fortsatt for fulle saler i London, og denne suksessen førte til tilsvarende produksjoner 

på både Broadway og i Sydney, Australia. På Broadway i New York, vant musikalen 10 “Tony Awards” og 

10 “Drama Desk Awards”, inkludert kategorien “Beste musikal”. Nå kommer den prisblønnede musikalen 

til Norge for første gang, og produsent for forestillingen Karianne Jæger er sikker på at den vil gjøre stor 

suksess her også. 

 

- Vi er veldig stolte over å være de første i Europa utenfor West End  som setter opp 

publikumssuksessen Billy Elliot. For oss i Scenekvelder er det en stor anerkjennelse å få lov til dette. Det 

sier noe om hvor høyt nivået på utøvere og scenekunst er blitt i Norge. Dette blir en stor “happening” 

for hele landet, og vi skal presentere en fantastisk forestilling i september på Norges største og 

flotteste musikalscene, sier Jæger entusiastisk. 

  

Historien 

Billy Elliot er en dramatisk, humoristisk og hjertevarm fortelling om en ung gutts drøm og kamp for å 

realisere sitt naturtalent, og om å snu motgang til seier. Billy vokser opp under svært dramatiske og 

karrige forhold under gruvearbeiderstreikene på 1980-tallet i Nord-England. Lokalmiljøet er under et 

kolossalt press for å effektivisere driften i gruvene. Finansielle problemer preger både offentlig og 

privat økonomi, sjargongen er hard og menneskene som lever der er svært desillusjonerte. Under disse 

marginale forholdene starter Billy sin lange og kronglete vei mot å realisere sitt unike dansetalent. I 

motsetning til dagens Idol og talentshows fantes der ingen snarveier for unge talenter på 80-tallet. 

Tvert i mot blir Billy møtt med stor motstand fra sine nærmeste. Dansing er simpelthen ikke maskulint 

nok, i alle fall ikke for en sønn av en gruvearbeider! Å bytte boksehansker med ballettsko er ikke 

akseptabelt i et lite gruvebymiljø. Billy Elliot sin mor er død, hans far og eldre bror er frustrerte og 

arbeidsledige, og hans bestemor blir stadig mer dement og pleietrengende. Ingen av dem har hverken 

forståelse eller respekt for Billys sterke ønske om å danse, men har mer enn nok med sine egne store 

utfordringer i livet. 

 

Basert på denne bakgrunnen følger vi unge Billy og hans familie sin kamp mot indre og ytre 

omstendigheter. Gjennom hardt arbeid overlever familien utfordringene, men ikke uten dramatiske 

prosesser. Resultatet er blitt et scenisk mesterverk! 

 
  
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscenekvelder.no%2Fpresse%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsUjMy44dJIjF9NqxwoJbiWd7VWA


 

Fakta om Billy Elliot: 

Musikalen Billy Elliot er basert på filmen med samme navn fra år 2000.  Filmen satte besøksrekord verden over med sin 

sterke historie og ble nominert til 3 Oscar- og 13 Bafta-priser. Musikalen ble satt opp for første gang på West End i London 

i 2005. 

Musikken er av Elton John, tekst og sangtekst av Lee Hall, orgianalregisør fra London Steven Dalry. 

Rettighetene til Billy Elliot er nettopp blitt tilgjengelig utenfor West End og Broadway. Derfor er det nå 4 ulike teaterhus i 

Skandinavia som skal sette opp denne suksessmusikalen. Norge er aller først ute med premiere på Folketeateret 18. 

september 2014. 

Regissør er  Linn Olsen, koreograf er Tomas Glans,  og musikalsk ansvarlig er Atle Halstensen. Scenekvelder er produsent. 

  

I rollene: 

BIlly Elliot: Kevin Haugan 

Jackie Elliot: Nils Ole Oftebro 

Mrs. Wilkinson: Hilde Lyrån 

Tony Elliot: Benjamin Helstad 

George Watson: Jonas Rønning 

Bestemor: Janny Hoff Brekke 

Mr. Braithwait: Jan Martin Johnsen 

 

Se trailer for forestillingen her: https://www.youtube.com/watch?v=9W-2hRfVE6A 

  

Fakta om Scenekvelder: 
Scenekvelder AS er et privateid norsk sceneproduksjonsfirma med hovedvekt på å produsere helaftens musikaler. 

Firmaet og forestillingene mottar ingen offentlig støtte. Selskapet står bak de største oppsettingene de siste årene på 

Folketeateret i Oslo, som for eksempel My Fair Lady, Billy Elliot The Musical, Annie og Jul i Blåfjell. 

 

I tillegg til å produsere egne musikaler bidrar det kunstneriske teamet bak Scenekvelder til de fleste institusjonsteatre i 

landet og Den Norske Opera. De har for eksempel vært med på å sette opp Jesus Christ Superstar, Spellemann på Taket, 

Evita og Next To Normal på Det Norske Teatret. Scenekvelder er også kunstnerisk ansvarlig for Nordeas julekonsert 

Desembertoner i Oslo Domkirke. Denne konserten har de siste årene vært overført på norsk Tv2. Selskapet bidrar også 

redaksjonelt til Artistgallaen på Tv2. 

  

 


