
TEATERTUR  
MANDAG 21. desember 

2009 
Lillestrøm kirkes barnekor har som 

tradisjon å arrangere en teater-  eller 
musikaltur til Oslo i adventstiden for 

kormedlemmene med familier. 

I år har vi holdt av  billetter til familieforestillingen ”PINOCCHIO” på Nationalteateret 
mandag 21. desember klokken 16.00.  Pris blir kr. 100,- for kormedlemmene(subsidiert av 
koret),  kr. 185,- for andre barn og kr. 240,- for voksne (ordinært kr. 300,- for voksne). 

Vi pleier å avtale felles tog til byen, men det mulig å kjøre  for de som ønsker det. 

Vi har satt påmeldingsfristen til  25. september, da vi må bekrefte endelig antall  
billetter til teateret. Fyll ut vedlagte lapp og lever på korøvelse eller send til: Lillestrøm 

menighet, Boks 313, 2001 Lillestrøm  eller pr sms 92651262 eller mail 
borrev@skedsmo.kommune.no. Vi har fått reservert 100 billetter på rad 1-7  i orkester. 
Hele familien kan være med !  Jeg kan ta ansvar for noen barn alene hvis foreldre ikke 

kan være med, ellers er det jo hyggelig om hele familen blir med. 

Nedenfor følger litt mer stoff om forestillingen.  

Med hilsen fra Børre Velsrud, den 16. september 2009 

 

Pinocchio 
Fritt etter Carlo Collodi. Bearbeidet av Hanne Tømta og Kristian 

 Lykkeslet Strømskag. Premiere 3. oktober på Hovedscenen. 

En vakker og kald vinterdag blir en vedkubbe reddet fra teatrets store 
fyringsovn. Det viser seg at inni kubben finnes det en liten gutt som vil 

ut. Men veien fra tredukke til guttebarn av kjøtt og blod er full av prøvelser. 

Historien om vedkubben som ville bli menneske finnes i en rekke varianter. 
Pinocchios eventyr ble skrevet av Carlo Collodi i 1883. I tillegg til den 
italienske originalen og en russisk versjon er Disneys tegnefilmklassiker fra 
1940 den mest kjente. Nationaltheatret lager sin helt egen sceneversjon med 
teatret som utgangspunkt. I Hanne Tømtas regi våkner Pinocchio til live i Norge midt på 1970-tallet. Den 
uskikkelige tredukken går i de fleste av tiårets feller, men rister av seg nederlagene og begynner langsomt å 
lære seg forskjellen på rett og galt. 

 Med et kunstnerisk team bestående av scenograf Olav Myrtvedt, 
kostymedesigner Ingrid Nylander, lysdesigner Ellen Ruge og 
kapellmester Simon Revholt byr Tømta på en musikalsk og humoristisk 
forestilling for hele familien. I rollen som Pinocchio møter vi Bernhard 
Arnø, som med dette gjør sin alle første hovedrolle på Nationaltheatret.  

 Anbefales fra 5 år og oppover 

 
 

PÅMELDING INNEN  
FREDAG 25. SEPTEMBER 2009 



SMS: 92651262 
MAIL: borrev@skedsmo.kommune.no 
POST: Lillestrøm kirkes barnekor, Boks 313, 2001 

ill

PÅMELDINGSLAPP TETARTUR 2009 
LEVERES PÅ KORØVELSE  ELLER SENDES PR. POST  ELLER PR SMS ELLER MAIL INNEN 25/9   
 
   
 

   Ja, vi vil være med på teatertur 
Mandag 21 desember 2009 

.................................................................. 
        (Kormedlemmets navn)    

  
Vi ønsker til sammen ………..  billetter til ” Pinocchio” 
 
hvorav  ……….  er barn  og  ………… er voksne 
 
       ................................................................ 
                (Underskrift foreldre) 
 

 
LILLESTRØM KIRKES BARNEKOR 

 


