Nå braker det løs for OLIVER! Musikalen om den foreldreløse Oliver Twist. Det er et røft liv og vi
blir kjent med de som befinner seg nederst på den sosiale rangstigen. Oliver må lære seg reglene
som gjelder for å overleve på gata og får opplæring av forbryterkongen Fagin. Selv om det ser
mørkt ut for Oliver gir han aldri opp håpet om at ting skal bli bedre.
PREMIERE den 21.mars kl. 18.00 på Bruvollen i Blaker. Forestillingen spilles også den 22.mars,
24.mars, 26.mars, 27.mars og 28.mars er siste forestilling.
Billetter kjøpes på www.bult.no
Det starter på fattighuset. Oliver og guttene sulter og da Oliver ber om mer mat blir det
oppstandelse. Styret synes Oliver er en bråkmaker og selger han til innehaverne av et
begravelsesbyrå. Han rømmer og treffer Sløye Dodger, en gutt som livnærer seg som lommetyv. Han
tar Oliver med seg og presenterer han for forbryterkongen Fagin og hans kriminelle gjeng.
Det er ungdommer i alderen 13 til 22 år som levendegjør den tidløse klassikeren. Rollen som Oliver
deles av Johanne Louise Dahl og Aina Eid-Larssen. Forbryterkongen Fagin spilles av Nadia Rose
Parsons. Olivers kamerat Sløye Dodger deles av Sara Westbye Olsen og Rikke Ødeby.
Oliver! er en musikal med tekst og musikk av Lionel Bart. Basert på Charles Dickens klassiker Oliver Twist. Og
byr på uforglemmelige musikalske numre. Musikalen hadde urpremiere i West End i 1960, og er senere blitt
spilt på scener verden over og har vunnet en rekke priser.

Årets oppsetning er satt sammen av regissør Cathrine Fosgaard og koreograf Mats Weinholdt.
Musikken arrangeres av Kapellmester Øyvind Fosgaard.

Blaker Ungdomslags Teatergruppe (BULT) er en teatergruppe som fra stiftelsen i 1895 er blitt en av Norges eldste
amatørteatergrupper. Fokus er å spre teaterglede på Romerike. Gruppen er drevet på dugnad, med ivrige ildsjeler som opp
igjennom årene har sørget for å holde gløden i gleden ved å drive med teater. I dag består gruppen av 40-50 aktive
ungdommer i alderen 13 til 22 år. For mer informasjon: www.bult.no

