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Faren til Marita har reist tilbake til USA. Moren tar med seg jentungen fra Oslo og flytter til Bergen sommeren
1982 for å starte et nytt liv med sin nye kjæreste.
Johannes er advokatsønnen som i ungdommen bestemmer seg for å drive med teater. Han løfter ordene ut av
munnen som fugleunger, med samme varsomhet. Han sier: Hamskifte. Eksplosjon, Marita, se på oss. Husk
dette øyeblikket for alltid. Vær overmodig. Som Ikaros. Som meg, mener han, men han sier Ikaros.
Marita vokser opp i Bergen med Johannes og Bergen Ungdomsteater. Og Andreas, som skulle ha hatt en
tvillingbror, men det har han ikke. Et hus av glass, sier han til Marita når hun omsider spør ham om
oppveksten med foreldrene i huset i Ibsensgate. Sånn finner de frem til de døde barna.
Senere drar Marita til faren sin i California, det er på begynnelsen av 90-tallet.
«Bergen Ungdomsteater» er en frittstående oppfølger til den kritikerroste og prisbelønte romanen «Og været
skiftet og det ble sommer og så videre» - og en roman om vennskap og kjærlighet, om hvem man er og hvem
man tror man er.

Jan Kristoffer Dale får Sørlandets litteraturpris. Jan Kristoffer Dale er tildelt Sørlandets litteraturpris 2017 for
novellesamlingen Arbeidsnever. DUS ble opprettet i 2004 for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. Nå er
vi i gang med runde 7, DUS 2016/2017. Vi har utviktlet tekster på forskjellige måter. Kulturskolen, Tromsø
kommune har et helhetlig tilbud for opplæring i musikk, dans, teater, nysirkus og visuell kunst. Dramas har
nærmere 3000 manus tilgjengelig for amatørteatre og andre. I søkefeltet ovenfor kan du søke for å finne
manus som passer for gruppa di. De norske forfatterne Pedro Carmona-Alvarez og Tomas Espedal kan vinne
Dublin Literary Award for romanen «Og været skiftet og det ble sommer og så. Første bok som kom på norsk
i trilogien om politimannen Camille Verhoeven fra franskmannen som hylles for både språk og spenningsnivå.
Psycho så det. Sharrons Dansestudio ble etablert i 1993. Det tilbys undervisning i klassisk ballett, jazz, stepp,
moderne, babydans, stretch og styrke. Sandvika Barne- og Ungdomsteater presenterer nyskrevet strykke
Elefanten i rommet.Det er bursdag, og alle skal kle seg ut jentene som prinsesser og guttene som. Festiviteten
er Haugesunds storstue og er blant annet Haugesund Teater sin hovedarena. Festiviteten åpnet for første gang
dørene 7.
februar 1986.

