
 

 

Brødrene Løvehjerte – familieforestilling onsdag 9. desember kl. 

17.00 eller lørdag 12. desember kl. 15.00 

En gripende fortelling om samhold og søskenkjærlighet 

 

Fantasiens vinger brer seg over oss når Brødrene Løvehjerte settes opp på Hovedscenen i høst. Unge medvirkende 

fra Barne-og ungdomsteatret tar dere med til eventyrenes og leirbålenes tid i Astrid Lindgrens spennende 

middelaldereventyr. Astrid Lindgrens bok «Brødrene Løvehjerte» har trollbundet generasjoner med historien om to 

brødre og døden siden den ble utgitt for første gang i 1973. Kort fortalt handler den om de to brødre Jonathan og 

Karl som er svært glade i hverandre, men som dør med kort mellomrom. De møtes igjen i det fantastiske landet 

Nangijala. Nangijala er egentlig dødsriket. Storebroren Jonathan er den sterke av de to. Han må lære lillebroren Karl, 

som kalles Kavring, å finne frem til motet inni seg. Lære ham å finne ut om han er «et menneske eller en liten lort». 

Det blir det rikelig anledning til å finne ut av i Nangijala. For av de to dalene i riket, Kirsebærdalen og Klungerdalen, 

er det bare Kirsebærdalen som fortsatt er fri. Klungerdalen er hærsatt av den onde Tengils menn. Idet den store 

frihetskjemperen Orvar fengsles, blir det Jonathan Løvehjerte som nå må lede frihetskampen. Og lillebror Karl må 

også hente frem det motet han kan.  

Det blir både veldig trist, temmelig skummelt og riktig spennende underveis. Hvis det blir for nifst og spennende av 

og til, er det bare å lukke øynene en liten stund. For det som er godt og vakkert her i livet, vil vinne til slutt. Anbefales 

fra 6 år.  

Pris: barn (tom 17 år) kroner 120,-, voksne – kroner 170,-, vipps 565118, kontonummer: 0539 52 71492, husk å velge 

dato, 9. desember kl. 17.00 eller 12. desember kl. 15.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delen under fylles ut, og sendes til: ekvinne@gmail.com. Betal inn til Foreldreutvalgets konto: 0539 52 71492 eller 

Vipps (kjøp og betal): 565118. Husk å merke betalingen med navn på elev (eks: Hanna Kvinnesland Olsen, 4B) + antall 

voksne/barn og hvilken dato. NB! Dramakort kan ikke benyttes på disse forestillingene. Første mann til mølla….. 

Elevens navn (skriv tydelig): ________________________________________________ klasse:_______ 

Foresatt (skriv tydelig): ____________________________________________________Tlf.foresatt : _________ 

_____ 9. desember kl. 17.00 eller 12. desember kl. 15.00 (kryss av hvilken dato dere ønsker billetter) 

___ stk barn á kr 120,- (vanlig pris kroner 200,-) – barn til og med 17 år. 

___ stk voksne á 170,-(vanlig pris er kroner 270,-) 

Totalt kroner: _________  
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