
Medvirkende i Lykkeliv 

 

Celina Marie Rødbotten - 19 år. 

Hvorfor stilte du på audition til denne forestillingen i sommer? - Fordi jeg så en annonse på Facebook 

der de trengte "ikke skuespillere", og jeg er jo ingen skuespiller så da hev jeg meg i det. Ville også ha 

en ny utfordring! 

Fortell hvorfor du gruer/gleder deg til premiere. - Jeg gruer meg litt siden jeg skal fortelle min egen 

historie, ingen andre sin.. Min. 

 

Ole Marius Støle, 19 år.  

Hvorfor stilte du på audition til denne forestillingen i sommer? - Jeg tenkte at dette var garantert noe 

vennene mine ikke ville begi seg ut på, og derfor må jeg gjøre det. Dessuten, virket det interessant, 

og tenkte det kunne være en god erfaring å ha med seg videre. 

- Fortell hvorfor du gruer/gleder deg til premiere. Jeg gleder meg fordi jeg kjenner mange som 

kommer og ser på, noen som aldri har trodd jeg skal klare noe, noen som ikke egentlig helt vet hva 

jeg driver med på fritiden og noen som kommer for å støtte meg igjennom min påbegynte 

profesjonelle karriere på scenen (så ambisiøs er jeg!) 

Jeg gruer meg også litt fordi jeg vet hvor mye arbeid som ligger foran oss allerede nå, og det kan virke 

litt håpløst akkurat nå, men det er sånn som alltid løser seg. Jeg gleder meg til prøvene og få oppleve 

hvordan hverdagen kommer til å bli i en virkelig hektisk periode! Nü kjør vi! 

 

Julia Beatrice Reksten Bakkevig, 19 år 

Hvorfor stilte du på audition til denne forestillingen i sommer? - Jeg ville utfordre meg selv, høre om 

andres opplevelser og dele mine egne. 

Fortell hvorfor du gruer/gleder deg til premiere. - Både gruer og gleder meg til premieren fordi jeg 

ikke har vært så ærlig før. 

 

Karianne Eriksen, 17 år 

Hvorfor stilte du på audition til denne forestillingen i sommer?- Jeg meldte meg på audition egentlig 

bare fordi jeg ville øve meg på å gå på auditions til senere i livet. Hvis jeg skal inn på en danseskole 

eller noe sånt så er det jo greit å ha erfaring.  

Fortell hvorfor du gruer/gleder deg til premiere. - Jeg gleder meg til premiere! Jeg gleder meg til å 

vise publikum og verden mine tanker, og vise mitt syn på noe av det jeg synes er viktigst i verden! 

 



Theo Nystøl, 19 år 

Hvorfor stilte du på audition til denne forestillingen i sommer? - Jeg ble med på audition fordi jeg 

tenkte det var en gylden mulighet til å fortelle historiene mine. 

Fortell hvorfor du gruer/gleder deg til premiere.  - Jeg har egentlig ingen tanker om premieren, jeg 

holder det litt på avstand tror jeg. Jeg tar en dag av gangen. 

 

Karen Rødland Thowsen, 18 år 

Hvorfor stilte du på audition til denne forestillingen i sommer? - Jeg ville teste meg selv, ikke bare 

som skuespiller men og som person. Jeg er vant til å spille en annen rolle eller karakter, men når jeg 

skal gå på scenen 11. oktober, er jeg kun Karen.  

Fortell hvorfor du gruer/gleder deg til premiere. - Jeg gru-gleder meg til premieren fordi jeg skal dele 

følelser og tanker jeg ellers ikke ville delt med et publikum. Men, det er fint å kunne få muligheten til 

å både formidle og legge ord på noe veldig mange kan kjenne seg igjen i. 

 

Alida Tveita Blom, 17 år 

Hvorfor stilte du på audition til denne forestillingen i sommer? - Jeg sto i en periode hvor jeg følte et 

behov for å gjøre noe som var langt utenfor min komfortsone. Følte en trang til å utfordre meg selv. 

Så ble jeg tipset av Karianne om at det var en audition til et teaterstykke hvor vi skulle "spille" oss 

selv. I og med at det er utrolig greit med audition erfaring når du danser, og at prosjektet hørtes 

veldig spennende ut, og at dette i utgangspunktet ikke var innenfor min komfortsone, så meldte jeg 

meg på i siste liten, og stilte opp på audition.  

Fortell hvorfor du gruer/gleder deg til premiere. - Vil si jeg gru-gleder meg. Synes alt alle har kommet 

med så langt er veldig fint, og virker som at det strekker seg mot et veldig bra resultat. Det er så 

mange ulike talenter i gruppen. Jeg har selv lært utrolig masse om meg selv, og de rundt meg 

gjennom prosessen, og jeg gleder meg til å kunne få formidle min synsvinkel i ulike situasjoner med 

andre mennesker, for å så kanskje få lov til å være med på å trykke på noen knapper som vekker 

noen tanker og spørsmålstegn ved andre. Og så er det da igjen så klart litt skummelt at andre 

fremmede mennesker skal få trå fritt inn i hodet mitt og lese det som foregår der inne. Men summa 

summarum, gleder jeg meg masse til premieren! 

 

Agnes Iduna Kirfel Hestholm, 17 år 

Hvorfor stilte du på audition til denne forestillingen i sommer? Jeg ville prøve noe nytt og utvide 

mine horisonter. 

Fortell hvorfor du gruer/gleder deg til premiere. - Jeg gruer meg fordi jeg aldri har stått på scenen 

foran så mange mennesker før. 



Shelmith Mwenesi Øseth, 16 år 

Hvorfor stilte du på audition til denne forestillingen i sommer? - For det første så virket det ganske 

spennende, med tanke på at jeg ikke har noen erfaring med noe som helst i teater eller skuespill. Jeg 

ble ganske fascinert av måten prosjektet ble presentert på - det at vi ikke trengte å ha noe erfaring 

eller ta med noe som helst til audition. Jeg ble veldig glad og avslappet. Derfor fikk jeg lyst til å prøve 

dette ut.  

Fortell hvorfor du gruer/gleder deg til premiere. - Jeg både gruer meg og gleder meg til premieren, 

fordi jeg vanligvis blir ganske nervøs når det gjelder å stå på en scene og snakke foran mange. 

Samtidig gleder jeg meg mye mer, på grunn av at vi har jobbet mye med dette og det blir et ganske 

spesielt budskap vi prøver å formidle til publikum. I tillegg så føler jeg at jeg har lært mye og blir ikke 

like mye nervøs som jeg hadde vært før jeg meldt meg på dette. Reisen har vært veldig gøy. 

 

Zea Hilland, 17 år  

Hvorfor stilte du på audition til denne forestillingen i sommer? - En av danselærerne på skolen min 

hadde delt linken til auditionen på danseklassenes fellesside. Jeg har drevet mye med teater og liker 

det svært godt, derfor bestemte jeg meg for å ta sjansen og å hoppe i det. 

Fortell hvorfor du gruer/gleder deg til premiere. - Jeg gleder meg til å se slutt resultatet av det vi har 

jobbet med så lenge. Så er det jo stas å stå på en scene på DNS og da. Jeg gruer meg litt til å fortelle 

så mye om meg selv foran så mange folk, men jeg tror også det kommer til å være befriende på et 

vis. 

 

Gabriel Kristoffer Amundsen, 20 år 

Hvorfor stilte du på audition til denne forestillingen i sommer? - Jeg ble med fordi meg og kjæresten 

min hadde en samtale angående om jeg ville blitt en god skuespiller. Så gikk det to timer og så spurte 

Ole om jeg ville være med på audition. 

Fortell hvorfor du gruer/gleder deg til premiere. - Jeg gleder meg masse til forestillingen siden jeg har 

ikke vært med på slikt, men skuespill er noe jeg har kjempe lyst å drive med i fremtiden. 

 

Amir Mohammed Fantahun, 16 år.  

Hvorfor stilte du på audition til denne forestillingen i sommer? - Jeg stilte til audition uken etter at jeg 

hadde stått på scenen på skoleavslutningen. Det var en utrolig gøy opplevelse, og jeg fikk masse gode 

tilbakemeldinger. Den opplevelsen ville jeg gjenta, derfor stilte jeg til audition.  

Fortell hvorfor du gruer/gleder deg til premiere. - Jeg gleder meg kjempemye til premieren, for det er 

første gangen jeg kommer til å stå på scene på DNS, og det i seg selv er skikkelig spennende. Jeg 

gruer meg litt for å dumme ut foran mine venner familien. 



Andrea Mrkic, 19 år  

Hvorfor stilte du på audition til denne forestillingen i sommer? - Jeg meldte meg på fordi jeg alltid har 

drømt om å bli skuespiller. Det å spille på DNS og jobbe med skuespillere fra DNS er en stor ære med 

tanken på at skuespiller er min drømmejobb. Så dette er muligens et skritt nærmere å oppnå 

drømmen min. 

Fortell hvorfor du gruer/gleder deg til premiere. - Jeg både gleder meg og gruer meg til premieren. 

Jeg gruer meg fordi det mest sannsynlig kommer personer jeg er veldig glad i som aldri har sett meg 

på scenen før. Jeg gleder meg siden jeg liker den følelsen av å spille foran et publikum. Da blir jeg 

nervøs på en god måte. Så skjerper jeg meg automatisk mye mer og presterer mye bedre enn på 

prøver. Så er det så deilig når du får respons på det du gjør å det du sier. Det gjør meg glad. Og det 

får meg til å føle at jeg har lykkes på scenen. Og at jeg har truffet en eller flere fra salen. 

 

Åse Pedersen, 17 år 

Hvorfor stilte du på audition til denne forestillingen i sommer? - Fordi jeg leste om det på Facebook 

også så det kult ut, og så hadde jeg ikke noen planer den dagen så jeg bare meldte meg på:)  

Fortell hvorfor du gruer/gleder deg til premiere. - Jeg gruer meg til å framføre fordi det kommer til å 

være varmt på scenen noe som vil føre til at jeg blir knall rød i fjeset. Gleder meg til å vise alle hva vi 

har jobbet med. 
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