
VÄX UPP! en härligt slapp musikal         av Henrik Wallgren och Per
Umaerus

             

  Jyllands-Posten

Läs våra fina recensionsklipp!

Om att bli vuxen eller att inte bli det
och 
om rätten att få behålla sina
drömmar.
Tre vänner träffas på gymnasiet: 
Jonte är sökaren som testar allt och går
vilse. 
Marit vill så mycket men livet kommer hela
tiden emellan.Och Jacob, han retar
gallfeber på alla omkring honom. Bara
genom att göra ingenting.
För 20 år sen undrade de hur det är att bli
vuxen. Nu är de 40 och undrar
fortfarande... 

Regi: Henrik Wallgren
Scenografi: Eric Langert och Jens Langert
Kostym: Agnes Langert
Medverkande: Eric Ericson, Anders
Granell, Åsa Gustafsson, Kim Lantz, Ann
Lundgren, Lena B Nilsson, Karin Sillberg,
Per Umaerus.
Musiker: Stefan Sporsén – keyboard, 
Henrik Cederblom – gitarr, Sara Edvardson
Ehrnborg – bas, Per Svenner – trummor.

Föreställningsfoto: Kalle Sanner

Urpremiär 14/10 2006
Spelades till 20/1 2007 på Stora Scenen
Speltid ca 2 tim & 30 min inkl paus
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Lyssna på några låtar från musikalen:
Väx upp  Alla ska få veta The sound of
Göteborg

Kika på VÄX UPP-trailers!  Carita   Emrik 
 Ami   Gunnar  Freddie   Michelle   Jens  
Niklas

Ladda ner VÄX UPP-låten till din dator! Kan
också användas som ringsignal till din MP3.

VÄX UPP! handlar om att bli vuxen, 
idag när det inte finns det inte några
tydliga 
gränser mellan olika generationers sätt att
vara. Det handlar också om rätten att få
drömma, tänja på begreppen och vidga
förväntningarna 
på hur det är att vara "vuxen".

På bild fr v: Henrik Wallgren, Stefan
Sporsén, Karin Sillberg, Per Umaerus & Åsa
Gustafsson.

Henrik Wallgren och Per Umaerus har
tidigare arbetat med mängder av projekt
inom film, musik och teater, både
tillsammans och 
var för sig: 

Henrik Wallgren bl a som medlem av
artrock- bandet ORO och som konstnärlig
ledare för FUTUREDROME på Kinnekulle, ett
allkonstverk med 1500 medskapande
liveroll-spelare. 
VÄX UPP! är Henrik Wallgrens tredje
musikal-projekt, efter RiksTeaterns "Pearl
Harbor" (2001) och SkräckOperan
"Frankenstein" (1999) med 
bl a Freddie Wadling på Göteborgs
Stadsteater. 
Under våren kunde man också läsa Henriks
blogg i GP från seglatsen med OSTINDIE-
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FARAREN GÖTHEBORG mellan Brasilien 
och Kapstaden.

Per Umaerus har bl a varit på
Nationalteatern, 
Sveriges Radio, Borås Stadsteater och som
en av originalmedlemmarna i mångfaldigt
kultför-klarade BRÖDERNA BROTHERS.   

Åsa Gustafsson, som vi sett och hört på
radio och TV, bl a i Rally, och på ett antal
revy- och krogscener, gör sin debut på
FolkTeatern i VÄX UPP! Hon gör flera olika
roller och medverkar dessutom i orkestern
på bl a munspel och sång.


