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1. – 2. trinn: Teater – Fortellerkunst 
 
 

Hakkebakkeskogen -   Klassiker for barn og voksne i alle aldre 
 
Dette er historien om sorgløse Klatremus, flittige Morten Skogmus, listige Mikkel Rev og alle 
de andre dyrene som bor i Hakkebakkeskogen. Thorbjørn Egners kjente karakterer og sanger 
har fenget mange barn og voksne opp gjennom årene. 
 
«What does the fox say?» spør Ylvis. Thorbjørn Egner hadde svaret, 60 år før spørsmålet ble 
stilt. Klatremus og de andre dyra i Hakkebakkeskogen ble nemlig først sendt som hørespill i 
barnetimen i radioen i 1953 og kom ut som bok samme år. Senere omarbeidet Thorbjørn 
Egner selv stoffet for teater. Forestillingen ble satt opp på Nationaltheatret for første gang i 
1964. Egner var selv instruktør og tegnet scenografien. Han visste selvfølgelig godt hvordan 
det så ut i Hakkebakkeskogen!  
 
Kort om utøverne  
Nå er det Gjesdal kulturskole som setter opp forestillingen sammen med vår dyktige sanger 
Linn Ellise Hovland. Kulturskolens faglærere; Maren Idsø Rennemo har hatt regien og Anita 
Nikolova dansekoreografien. Elever ved Gjesdal ungdomsskole på Design og Redesign har 
laget kulissene. Så er det alle de flotte kulturskoleelevene som innehar de ulike rollene i 
denne eventyrlige oppsetningen. 
 
Elevene involveres  
Gjennom forestillingen får elevene 
være med å synge. Flott om de har 
lært seg følgende sanger på forhånd: 

- Grønnsaksspisevise 
- Bamses fødselsdag 

 
Praktisk og tidspunkt 
Forestillingen spilles på GUS og 
starter kl 09.30 til kl 10.45.  
Seterader merkes med skole/klasse. 
 
Transport:  

Skole: Dato: Buss går fra skolen: Retur fra GUS 

Ålgård (113) og Solås (118) Fredag 9. des. Elevene går til GUS Elevene går 

Dirdal skole (36 elever) + noen 
få ekstra elever på returen 

Fredag 9. des. 08.45 fra Dirdal Buss kl 11.00  

Oltedal skole (29 elever) + ca 10 
ekstra elever på returen 

Fredag 9. des. 09.00 fra Oltedal Buss kl 11.00 

Bærland skole (109 elever) Fredag 9. des. 09.10 Fra Bærland Elevene går 
Mvh DKS kommunekontakt i Gjesdal: Ingvild Arnevik Aadnøy, 51 61 45 60, ingvild.aadnoy@gjesdal.kommune.no 
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