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Dette var vakkert, ærlig, rørende og viktig! Helt vanlige ungdommers blikk på livet - deres tanker og
erfaringer gjorde sterkt inntrykk! Alle bør se dette stykket og jeg håper virkelig dere kan få vist det til
så mange ungdommer som mulig!
Anine Vieth Mildestvedt

En nydelig forestilling som gikk rett i hjertet!! Ble rørt til tårer av disse modige ungdommene som
deler så mange viktige tanker. Håper forestillingen får et langt liv - det fortjener den!!!
Siri Garnæs

Jeg opplevde stykket på en inspirerende måte. Jeg satt med øynene klistret på scenen helt fra starten
av til da jeg gikk ut døren. Det å se andres unges tanker og opplevelser i en sal. Det var som å bli
utfordret i sin egen tanke gang, om hvor jeg selv vil i livet men samtidig at jeg bør huske at jeg har et
liv foran meg, at jeg må huske å leve.
Caroella-Sol Rokne Steffensen

Fantastisk flott forestilling! Vakre, ærlige, sterke, ekte ungdommer. Et viktig stykke! Burde absolutt
blitt vist til flere.
Cecilia Reksten

Det var en ærlig og fantastisk herlig forestilling jeg fikk lov til å se. Gjennom historiefortellerne kunne
jeg kjenne meg igjen både i tankene, holdningene og drømmene om framtiden som barn, ungdom og
nå som voksen. Etter å ha selv vært med i den første produksjonen av borgerteater m/Vibeke
Flesland Havre i spissen vet jeg hva som kreves med tanke på å dele av seg selv, og synes disse
ungdommene var naturlige og modige! Håper dette blir vist på mange ungdomsskoler slik at
fortellerne kan være de nydelige forbildene de nå er!
Ann Kristin Bjerknes

Eg synes Lykkeliv var ei fantastisk oppleving. Eg vart heilt forelska ungdommane som leverte ei
forestilling full av punch, humor, sårbarhet og energi.
Håvard Skutle

En fantastisk forestilling som burde blir vist til alle aldersgrupper, spesielt ungdom og voksne! Håper
virkelig prosjektet blir dratt videre!
Fredrik Sile

Steike, dette var så nydelig, rørende, vakkert, morsomt, klokt og inspirerende! Jeg kjedet meg ikke
ett sekund. Helt rått. Jeg heier på dere hele veien. TUSEN TAKK!
Heidi Lambach

En genial teaterforestilling med og om ungdommer men som treffer også voksne og eldre. Det gir et
unik blikk om hva ungdommer tenker, er opptatt av og strever med i vårt samfunn. Glimrende spilt,
ekte med rørende samspill og god balanse mellom humor og alvor. Burde vært en selvfølge til å vise
stykket videre på ungdomskoleelever.
Béatrice Reksten

Jeg likte å få høre om hva ungdommene bryr seg om i livene sine, hva de tenker, hvordan de reagerer
på tilværelsen (og tendenser i samfunnet) ut fra sine ulike selv. Hvordan de var opptatt av friheten til
å være seg, ikke en mal. Hvordan ingen egentlig er eller har lyst til (?) å være normal i snever
forstand.
Cornelia Glitsch

Takk for en fantastisk forestilling! Jeg lo og gråt, og kommer til å ha den med meg lenge.
Anonym

Modige ungdommer, med rørende fortellinger. Flere ganger ble det brukt gode metaforer satt
sammen med egne ord. Lærerikt!
Anonym

Lykkeliv er en nydelig forestilling som tar opp mange viktige poeng rundt ungdomstiden. Jeg kjenner
meg igjen i mye av det som blir sagt og tatt opp i de forskjellige temaene. Jeg syns så mange
ungdommer som mulig bør få muligheten til å oppleve denne forestillingen selv. Jeg ble veldig rørt og
likte veldig godt hvordan hele stykket ble vist frem.
Anonym

