
  

 

 

Skolefest på Uhre Friskole 
Fredag d. 15. marts 2019 

klokken 18.30-21.30 
 

Orla Frøsnapper 
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Program  

for skolefesten 2019 

Kl. 18.30: Velkomst 

Herefter vil eleverne fra 6. klasse opføre 

 

 

 

 

Efter skuespillet vil der være: 

Dans til Panduro Band 

Kaffe og brød 

Kl. 21.30: Fællessang og afslutning 

Entre:  

Voksne: 75 kr. inklusiv kaffebord 

Voksne: 50 kr. forestilling alene. 

Børn: 25 kr.   

Orla Frøsnapper 

Der kan betales med  

Mobile Pay på 

41 72 26 01 
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Af Ole Lund Kirkegaard - Bearbejdet af Bent Kværndrup. 

 

Den lange starut Orla Frøsnapper har fået sit navn, fordi han engang 
har slugt en rigtig levende frø…. 

Han er dog mest frygtet, fordi han altid er på nakken af de små 
”uskyldige” børn i byen. Den eneste, der faktisk kan lide Orla, er  
kæresten Clara. 

Drengene skal altid drille, det synes pigerne i byen. Og selvom  
drengene har ret i, at pigerne altid skælder ud, før de overhovedet 
har gang i noget, så finder de også ud af at lege sammen. 

Orla er godt nok den største men måske ikke den klogeste, og hvem 
andre end Orla tror på en skat i smedens hønsegård…. Og med kend-
skab til byens smed ville  
andre end Orla nok ikke prøve at 
grave den op ved højlys dag. 

 

En dag kommer Cirkus Bardino til 
byen. Alle glæder sig til en aften i 
cirkus. Det kan være svært at 
vente, og måske er der en enkel 
eller to, der kommer med i fore-
stillingen på en lidt uventet må-
de….. 

Kom og oplev Ole Lund Kirkegaards dejlige og sjove fortælling opført 
af 6. klasse. 
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Rolleliste: 

Katrine: Orla 

Johanne  M: Clara 

Asger: Smeden 

Sofia: Smedens kone og 
hundedressør 

Johanne T: Skolelærerinde Fru Petersen og akrobat 

Mikkel: Jacob og Cirkusdirektør Bardino 

Emil: Thomas  

William: Niels og tryllekunstner Antonioni 

Victor: Lille Erik og cirkusklovn 

Magnus: Lille Bent og Don Kraus 

Nicolai: Lille Bent og cirkusklovn 

Lucas: Anton 

Camilla: Jacobs mor og hundedressør 

Karen: Thomas’ mor og cirkusakrobat 

Svea: Niels’ mor og cirkusassistent 

Thilde: Fru Olsen 

Anna: Anne og Fru Bardino 

Emilie: Dorthe og cirkusakrobat 

Andrea: Bente og Mr. Strong 

Instruktion     Sanne, Lotte, Jette                  

Musik               Jørn Peter          

Teknik              Lars-Stig, Michael 

Tak til Marianne Klarholt for at  

designe kulisser. 


