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Charlie & Chokoladefabrikken 

Oplev Roald Dahls ikoniske eventyr om mødet mellem 

drengen Charlie og den sære slikkonge Willy Wonka. Det 

er sæsonens vanvittigt lækre musicaltilbud til alle mellem 

8 – 118 år. 

Charlie & Chokoladefabrikken er en klassiker, kendt fra 

West End, Broadway og Tim Burtons film med Johnny 

Depp i hovedrollen – som er danskernes mest sete film 

på Netflix. 

Den fattige dreng Charlie med det uspolerede barnesind 

vinder med sin guldbillet en dag på slikkongen Willy 

Wonkas chokoladefabrik – et magisk, sært og syret sted, 

hvor sukkerstænger vokser mellem brusende 

chokoladevandfald og en hær af dansende og syngende 

Oompa-Loompaer, der koger knas og stads i lange baner. 

Wonka er mystisk og utilregnelig, på én gang sjov og 

farlig. Han har sin plan med Charlies besøg på fabrikken. I 

løbet af den vilde dag bliver der byttet rundt på, hvem der er børn, og hvem der er voksne. Det er 

også med besøget på Wonkas forunderlige slaraffenland af en chokoladefabrik, at den uskyldige 

Charlie med det rene hjerte kommer til at stå midt i en kamp imellem det gode og det onde. 

Charlie & Chokoladefabrikken er et velsmagende eventyr og en politisk ukorrekt hyldest til magien 

og fantasien. En tempofyldt og gakket musical med et spraglet musikunivers, der spænder fra old 

school Broadway over soul, pop og rock, til militærmarch og tyrolersang. 

Forestillingen er produceret i samarbejde med Aarhus Teater. 

Manuskript: David Greig 
Musik: Mark Shaiman 
Sange: Scott Wittmann, Marc Shaiman, Leslie Bricusse og Anthony Newley 
Instruktør: Rune David Grue 
Scenograf: Palle Steen Christensen 
Kostumer: Karin Gille 
Koreografi: Miles Hoare 
Oversættelse: Mathias Flint 
Medvirkende: Carsten Svendsen, Kurt Ravn, Kasper Leisner, Mathias Flint, Rikke Bilde, Peter Oliver 
Hansen, Christian Collenburg, Sophie Marie Jeppesen, Peter Pramanik, Dina Lorentzen, Regitze 
Glenthøj, Matthew One Bailey, Kimmie Liv Sennova, Nanna Rossen, Max-Emil Nissen m.fl. samt et 
stort orkester 
Musikalsk arrangør: Søren Hansen 
 

Charlie & Chokoladefabrikken. Foto venligst udlånt af på 
Aarhus Teater. Cast mv. vil være et andet til opsætningen på 
Østre Gasværk Teater. 
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For hvem: For dig, der vil give dine elever en storslået og musikalsk oplevelse i internationalt 

format og med et helt exceptionelt scenedesign. 

Hvorfor: Fordi I kan opleve en vild og overdådig opsætning, og fordi eventyret viser os arketyper 

og har eviggyldige psykologiske temaer. 

Fag: Drama, Musik, Engelsk, Designfag, Billedkunst og Psykologi. 

Målgruppe: Folkeskolens mellemtrin og udskoling, ungdomsuddannelser, videregående 

uddannelser. 

Spilletid og sted: ØSTRE GASVÆRK TEATER 5.2. — 6.3.2022, Morten Grunwalds Plads 1, 2100 

København 

Billetbestilling 

Billetbestilling foregår ved at kontakte Lone Rix på mail lori@osterbroteater.dk eller via 

fællesportalen BRUG TEATRET I UNDERVISNINGEN: https://www.brugteatret.dk/  Du kan få 

personlig betjening ved at ringe til Billetbillet på telefon 70 27 22 72. Åbningstiderne for telefonisk 

henvendelse: mandag – fredag kl. 14.00 – 18.00.  

Særpris: Vi tilbyder et begrænset antal skolebilletter på udvalgte dage fra 75 kroner. Bemærk, at 

tilbuddet først gælder, når du bestiller til min. seks unge under 25 år. 

 

 

Charlie & Chokoladefabrikken. Foto venligst udlånt af på Aarhus Teater. 
Cast mv. vil være et andet til opsætningen på Østre Gasværk Teater. 
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s.10 Præsentation af de mest centrale karakterer og deres kostumer 

s.14 Musikken i Charlie & Chokoladefabrikken og musical som genre 

Charlie & Chokoladefabrikken. Foto venligst udlånt af på Aarhus Teater. Cast mv. vil være et andet til opsætningen på Østre 

Gasværk Teater. 

Studiematerialet 

I studiematerialet til Charlie & Chokoladefabrikken introduceres I til en musical, der er baseret på 
børnebogsklassikeren af samme navn, skrevet af Roald Dahl (1964). Romanen er i den grad både 
for børn og voksne og er også filmatiseret af flere omgange, senest af Tim Burton i 2005. I får 
indblik i forfatterskabet særlige univers., som man aldrig bliver for gammel til at (gen) opleve. I 
relation til forestillingen får I inspiration til at arbejde med karaktererne og kostumerne samt 
musical som genre, suppleret med arbejdsspørgsmål, som I kan arbejde med før og efter 
forestillingen. 
Glæd jer til denne vilde musical, som appellerer til alle aldersgrupper. Vi glæder os til at se jer! 
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Om Roald Dahl (1916-1990) 

Han var RAF-pilot under 2. verdenskrig og var tæt på at blive 
brændt ihjel, da han engang blev skudt ned over Ægypten. Jeg 
ville klø mig i næsen, fortæller han, men der var ingen næse, 
den var smeltet væk. 
Hans kone, en kendt amerikansk skuespiller, fik et slagtilfælde 
og blev opgivet af lægerne. Han ville ikke give op og trænede og 
hersede med hende, til han til sidst fik hende til at gå og tale 
igen. Hans søn blev slynget ud af barnevognen af en bil og blev 
hårdt såret. Han blev midlertidigt blind og fik vand i hjernen. I 
stedet for at sende sønnen på en åndssvageanstalt, opfandt han 
en ventil, som blev indopereret i drengens hoved. Den ventil 
bruges nu verden over. 

Ingen tvivl om at han har været en skrap og handlekraftig herre, Roald Dahl. Og lige så skrappe, 
usentimentale og humoristiske er hans bøger. Han er ondskabsfuld, ulækker og kynisk, siger nogle. 
Han er kærlig, sjov og ærlig, siger andre. Børn elsker hans barske humor, engelske børn har gang 
på gang kåret ham til deres yndlingsforfatter.  

Ligesom i eventyrene griber Roald Dahl modigt fat i livets grundvilkår, kærlighed og død, glæde og 
sorg, ondskab og godhed. Børn skal finde deres egen vej i en verden med sommetider alle odds 
imod sig. Og at give børn mod og handlemuligheder og et godt grin, er ikke det dårligste 
eftermæle at sætte sig. Der er også gys i Dahls bøger for børn, men de er først og fremmest sjove.  

Kilde: https://forfatterweb.dk/oversigt/dahl 
 

Charlie og chokoladefabrikken (1964) 

Alle Roald Dahls bøger er lidt anderledes, lidt mærkeligere end andre børnebøger, men de 

mærkeligste er to bøger om Charlie. Charlie og Chokolade fabrikken og Charlie og den store 

glaselevator er hans første bøger for børn. Med Charlie og hans oplevelser i chokoladefabrikken 

skrev Roald Dahl sig med et slag ind i den børnelitterære verden, og han blev genstand for 

endeløse polemikker i den engelsksprogede del af den. Enten hadede man ham, eller også elskede 

man hans groteske vid og bidske ironi. Bøgerne er vittige, ironiske og underholdende, og har man 

en sød tand, vil den løbe i vand ved al den fantastiske slik Willy Wonka fremstiller i sit 

verdensomspændende choko-center: hulfyldende karameller, usynlig chokolade til fortæring i 

skoletimerne, karameltræer til at plante i haven, og der er chokolade-floder og kandisminer. Fem 

børn får som de første i verden adgang til choko-centeret, deriblandt Charlie fra den usandsynligt 

fattige, men brave og ærlige familie. 

Som i Den store Bastian udskilles de dumme og grådige børn et efter et, til lille Charlie står tilbage 

som arving til hele herligheden. Undervejs gør Roald Dahl tyk nar af TV-kiggeriet, forkælede børn, 

præsidenter og generaler. Der er masser af satire og hilsener til Charles Dickens for de voksne. 

Kilde: https://forfatterweb.dk/oversigt/dahl  

Roald Dahl (1916-1990) 

https://forfatterweb.dk/oversigt/dahl
https://forfatterweb.dk/oversigt/dahl
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Uddrag fra Roald Dahl: Charlie og chokoladefabrikken (en. 1964 og da 1971/2017) 

- Illustreret af John Kenn Mortensen og på dansk ved Jens Louis Petersen 

 

Kapitel 1: Her kommer Charlie 

Charlie bor sammen med sine forældre hr. Bucket og fru 

Bucket samt sin farfar Joe, farmor Josephine, morfar 

George og mormor Georgina. 

 
Hele familien her – de seks voksne (tæl dem) og lille 
Charlie Bucket – boede i et lille træhus i udkanten af en 
stor by. 
  Huset var overhovedet ikke stort nok til alle de 
mennesker. De havde det faktisk rigtigt ubehageligt alle 
sammen. Der var ikke mere end to værelser i hele huset 
og kun én eneste seng. Den havde de fire gamle 
bedsteforældre, fordi de var gamle og trætte. De var så 
trætte, at de aldrig kom ud af sengen. 
  Farfar Joe og farmor Josephine i den ene ende, morfar 
George og mormor Georgina i den anden ende. 
Hr. og fru Bucket og lille Charlie Bucket sov i det andet 
værelse på madrasser på gulvet. 
Om sommeren var det faktisk ikke så slemt. Men om 
vinteren blæste en isnende kold vind hen over gulvet hele 
natten igennem, og det var rigtigt modbydeligt, var det. 
Der kunne overhovedet ikke blive tale om at købe et 
bedre hus – eller bare så meget som én seng til. De var 
alt, alt for fattige til den slags. 
  Hr. Bucket var den eneste i familien med et arbejde. Han 
var ansat på en tandpastafabrik, hvor han hele dagen sad 

ved et samlebånd og skruede hætter på tandpastatuberne, efter at de først blev fyldt. Men 
tandpasta-hætte-påskruere står ikke højt på lønningslisten, og ligegyldigt hvor meget stakkels hr. 
Bucket knoklede, og lige meget hvor hurtigt han skruede hætterne på, kunne han aldrig nå at tjene 
nok til bare at købe en brøkdel af, hvad så stor en familie havde brug for. Der var ikke engang nok 
til at købe den nødvendige mad til alle. Det eneste, der blev råd til, var brød og margarine til 
morgen, kogte kartofler og kål til frokost og kålsuppe til aften. Søndagene var en anelse bedre. Alle 
gik og glædede sig til søndag, selvom maden var den samme som i resten af ugen. Men søndag fik 
de lov til at tage to gange. 
 
(…) Charlie var den, der havde det værst. Og selvom hans forældre mange gang gik fra bordet 
uden at have fået noget af hverken frokosten eller middagen, så han kunne få lidt mere, var det 
alligevel slet ikke nok til en dreng i voksealderen. Han trængte helt utroligt til noget, der kunne 

Roald Dahl: Charlie og chokoladefabrikken (2017) 
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fylde og mætte mere end kål og kålsuppe. Og mest af alt i hele verden længtes han efter… 
chokolade. 
Når Charlie gik i skole om morgenen, kunne han se store plader chokolade ligge og brede sig i 
butiksvinduerne, og så standsede han og bare så på dem og pressede næsen flad mod ruden, 
mens hans tænder løb i vand. Mange gange i løbet af dagen så han andre børn hive et stykke fyldt 
chokolade op af lommen og henrykt gnaske det i sig, og det var, naturligvis ren tortur. 
  Kun én eneste gang om året, og det var på sin fødselsdag, fik Charlie Bucket lov til at smage en 
lille smule chokolade. Hele hans familie sparede sammen til denne ganske særlig lejlighed, og når 
den store dag oprandt fik Charlie hvert år overrakt en lille chokoladebar kun til ham. Og hver gang 
han fik sin gave, på disse vidunderlige fødselsdagsmorgener, lagde han den forsigtigt ned i en 
trææske og vogtede over chokoladebaren, som var den af ægte guld. De følgende dage nøjedes 
han med at gå og se på den, men han ikke så meget som rørte den. Og så endelig, når han 
simpelthen ikke kunne holde det ud længere, åbnede han et lillebitte hjørne af indpakningen, så 
man kunne se et et lillebitte hjørne af chokoladen. Og af det lillebitte hjørne tog han så et lillebitte 
nip – bare lige nok til, at den søde smag langsomt kunne brede sig over tungen. Dagen efter tog 
han så igen et lillebitte nip, og så videre. Og på den måde kunne Charlie få sin ti-kroners 
chokoladebar til at holde i over en måned. 
  Men I har endnu ikke hørt det værste, der pinte og plagede chokoladeelskeren, Charlie, mere end 
noget som helst andet i verden. Noget, der for ham var meget, meget værre end at se 
chokoladepladerne i butiksvinduerne eller kammeraterne, der gnaskede fyldt chokolader i sig for 
næsen af ham. Det var ganske simpelt det allerfrygteligste, man overhovedet kunne forestille sig, 
nemlig at: I selve byen, ja faktisk så man kunne se den fra familien Buckets hus, lå en KÆMPE 
CHOKOLADEFABRIK! 
Forestil jer lige det! 
Og, så var det ikke engang en almindelig, kæmpe chokoladefabrik. Det var simpelthen den største 
og mest berømte chokoladefabrik i hele verden. Det var WONKAS CHOKOLADEFABRIK, ejet af en 
mand ved navn hr. Willy Wonka, verdens dygtigste opfinder og fremstiller af chokolade. Og sikke 
et fantastisk sted! Det var meterhøje jernporte, som førte ind til paradiset, der var en høj mur hele 
vejen udenom, røgen væltede op af skorstenene, og mystiske hvislende lyde lød derindefra. Og 
uden for murene i en radius af flere kilometer var luften tyk – af duften af sød, smeltet chokolade! 
  To gange dagligt, på vej til og fra skole, skulle Charlie Bucket gå lige forbi fabriksportene. Og hver 
evig eneste gang han nærmede sig, begyndte han at gå meget, meget langsomt, mens han stak sin 
lille næse højt op i luften og snusede til den pragtfulde chokoladeduft omkring ham. 
  Hvor han dog elskede den duft! 
  Og, hvor han dog ønskede, at han kunne komme ind i fabrikken og se, hvordan der så ud! 
 
Senere i fortællingen udlodder Wonkas fabrik 5 guldbilletter, som giver adgang til at se 
chokoladefabrikken med en personlig rundvisning af Willy Wonka. Guldbilletterne er gemt under 
den sædvanlige indpakning om helt almindelige chokoladebarer. Charlie finder en pengeseddel i 
sneen, køber en plade chokolade og finder den femte billet. Charlie tager derhen sammen med sin 
farfar, hvor han møder de andre vindere og Willy Wonka, og derfra tager fortællingen fat… Wonka 
ender med at forære sin fabrik til Charlie, da han ikke har familie eller børn, og hele Charlies 
familie flytter ind på fabrikken.  
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Arbejdsspørgsmål 
1) Læs gerne om forfatteren Roald Dahls særlige person og litterære univers. 
2) Charlie og Chokoladefabrikken er en Børnebogsklassiker. Hvordan kan I ud fra 1.kapitel se, at 
det er en børnebog? 
3) Giv en karakteristik af fortælleren, personerne, miljøet og skrivestilen ud fra 1.kapitel. 
4) Er der oplagte eventyrtræk i 1.kapitel og hvad tematiseres i uddraget? 
5) Skriv et udkast til en dramatisk realisering af 1.kapitel med replikker mv. Hvordan kan kapitlet 
realiseres dramatisk og scenisk? 
6) Tag stilling til, hvad I vælger at lægge vægt på i dramatiseringen samt hvordan og hvorfor? 
 

 

Links til hjemmesider om Roald Dahl og Charlie og chokoladefabrikken mv. 

Denne sjove og omfattende Roald Dahl side indeholder et væld af informationer om forfatteren og 

hans bøger. Du kan læse de seneste nyheder om Roald Dahl, finde små spil, bl.a en Roald Dahl quiz 

og meget mere: https://www.roalddahl.com/home/grown-ups  

Besøg gerne Roald Dahls officielle fanside, som indeholder meget brugbart materiale om 

forfatterskabet samt øvelser og opgaver til Charlie og Chokoladefabrikken mv.: 

https://www.roalddahlfans.com/  

Her får I link til hjemmesiden for det engelske Roald Dahl museum, hvor man kan læse om hans 

værker og liv samt få inspiration til undervisningsaktiviteter: https://www.roalddahl.com/museum  

 

 

https://www.roalddahl.com/home/grown-ups 

 

https://www.roalddahl.com/home/grown-ups
https://www.roalddahlfans.com/
https://www.roalddahl.com/museum
https://www.roalddahl.com/home/grown-ups
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Charlie og chokoladefabrikken film 

Der er produceret to film over Roal Dahls Charlie og 

chokoladefabrikken. Den første Drengen der druknede i 

chokoladesovs (1971) er instrueret af Mel Stuart med 

Gene Wilder i hovedrollen. Den kan I se via dette link: 

https://blockbuster.dk/film/drengen-der-druknede-i-

chokoladesovsen    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den anden og mest kendte version er Charlie og 

chokoladefabrikken (2005), som er instrueret af 

Tim Burton og har Johnny Depp i hovedrollen 

som Willy Wonka. Hvis I ikke allerede har set 

den, så er det en god idé at (gen)se Charlie og 

chokoladefabrikken, inden I ser forestillingen. I 

kan se den via dette link til CFU og den varer 

111 min.: 

https://hval.dk/MitCFU/Film/DefaultQB.aspx?faust=CFUFILM1108752  

 

Arbejdsspørgsmål 
1)  Find og analyser forskellene mellem bogens, filmenes og musicalens præsentation af 
karakterer, miljø, scenografi og fortælling. 
2) Diskutér efterfølgende de tre forskellige genrers muligheder og måder at fortælle historien 
om Charlie og chokoladefabrikken på. Hvilke virkemidler, muligheder og forskelle er der på de 
tre genrer: roman, film og musical? 
3) Hvad ønsker du/I en guldbillet til? Hvad drømmer du/I om at opleve? 

 

 

Drengen der druknede i chokoladesovs (1971) 

Charlie og chokoladefabrikken (2005) 

https://blockbuster.dk/film/drengen-der-druknede-i-chokoladesovsen
https://blockbuster.dk/film/drengen-der-druknede-i-chokoladesovsen
https://hval.dk/MitCFU/Film/DefaultQB.aspx?faust=CFUFILM1108752
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Teaterforestillingen Charlie & Chokoladefabrikken 

- Magisk og velsmagende musical 

Hør instruktør Rune David Grue fortælle om opløbet til musicalen: 

 

Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=8GFK_PjT7NA  

 

Præsentation af de mest centrale karakterer og deres kostumer 

I får her en præsentation af de mest centrale karakterer i Charlie & Chokoladefabrikken. 

Kostumedesigner Karin Gille har skabt over 60 kostumer til de godt 53 forskellige karakterer i 

forestillingen. 

WILLY WONKA 
Willy Wonka er den bedste chokolademager og opfinder i hele 
verden. Han ejer en stor fabrik, hvor han udtænker og laver det mest 
fantastiske slik og chokolade. 
Han går altid klædt i høj hat og jakkesæt. 
Han er en ikke helt almindelig mand. Han stoler ikke på andre mennesker, 
for der har været spioner på hans fabrik, som har stjålet hans hemmelige 
opskrifter. 
Han vil prøve hvad som helst og nægter at tro på mennesker, der 
siger at noget ikke kan lade sig gøre. Han stoler på sin fantasi og tror på at 
intet er umuligt. 

https://www.youtube.com/watch?v=8GFK_PjT7NA
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CHARLIE BUCKET 
Charlie kommer fra en fattig familie og bor i et lille skur sammen med 
sin mor og sine fire bedsteforældre. 
Charlie er en meget lille dreng med lidt for stort tøj, han har arvet. De 
har næsten ingen penge til mad og slet ikke til nyt tøj. 
Han elsker chokolade og får én chokoladebar om året i fødselsdagsgave. 
Han er meget tæt knyttet til sine bedsteforældre og elsker at høre 
dem fortælle historier. 
Charlie er meget uselvisk og tænker altid på andre mennesker. 
 

 

BEDSTEFAR JOE 
Bedstefar Joe bliver snart 90 år. Han har ikke forladt sin seng i tyve  
år, men springer op som skudt ud af en kanon, da Charlie finder den 
sidste af guldbilletterne. 
Bedstefar Joe er en fantastisk historiefortæller med en livlig fantasi. 
Han elsker også chokolade. 
Han er stor fan af Willy Wonka og er meget lykkelig over at være den, 
der får lov at tage med Charlie på besøg på fabrikken. 
 
 

 

AUGUSTUS GLOOP 
Augustus Gloop finder den første guldbillet.  
Han er en meget grådig dreng, som kun tænker på én ting: mad! Han 
spiser hele tiden og derfor ender han med at være meget tyk. 
Augustus bliver over-begejstret, da han ser chokoladefloden i Wonkas 
fabrik. Han drikker af den og falder i. 
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VERUCA SALT 
Veruca Salt finder den anden guldbillet. 
Hun elsker ballet og er datter af en nødde-millionær. Hun får altid sin 
vilje og hendes far vil gøre alt for, at hun ikke bliver vred og umulig. 
Verucas far får alle sine nøddeknækkere til at pakke chokoladebarer 
ud indtil det endelig lykkes at finde en guldbillet til hende. 

 

 

VIOLET BEAUREGARDE 
Violet Beuregarde finder den tredje guldbillet. 
Hun elsker, mere end noget andet i verden, at tygge tyggegummi. 
Men slår over til chokolade, da hun finder ud af, hvad der er at vinde 
ved at finde en guldbillet. 
Hendes tyggegummityggende rekord er tre måneder med det samme 
stykke tyggegummi. Hver aften sætter hun det på sin sengestolpe, 
så hun er klar til at tygge videre næste morgen. 

 

 

MIKE TEAVEE 
Mike Teavee finder den fjerde guldbillet. 
Han mener selv, han er den fucking sejeste gamer og hacker i hele 
verden. Han hacker Willy Wonkas computersystem for at få fingre i en 
guldbillet. 
Han er aggressiv, vred og skydegal og gamer i døgndrift og har intet 
tilovers for Wonkas fantasier. 
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OOMPA LOOMPAERNE 
Oompa Loompaerne er små mennesker, som kommer fra det 
tropiske Loompaland. I deres hjemland tilbragte de al deres tid i 
træernes toppe for at gemme sig for monstrene i skovbunden. 
De lever af kakaobønner og da Wonka tilbød dem arbejde på 
fabrikken til gengæld for alle de kakaobønner, de kunne spise, så 
sprang de til og flyttede med ham. De er drilagtige og synger dagen 
lang. 

 

Arbejdsspørgsmål 
1) Beskriv de forskellige karakterer og deres egenskaber.  
2) Beskriv hvordan kostumerne understøtter karakterernes særlige egenskaber?  
3) Hvilket univers skabes der i forestillingens scenografi og kostumer? 

 

 

     
 Charlie & Chokoladefabrikken. Foto venligst udlånt af på Aarhus Teater. Cast mv. vil være et andet til opsætningen på Østre 

Gasværk Teater. 
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Musikken i Charlie & Chokoladefabrikken 

Roald Dahls Charlie & Chokoladefabrikken er skabt efter David Greigs manuskript og Marc 

Shaimans musik. Musicalsangene er skrevet af Scott Wittmann og Marc Shaiman, mens Leslie 

Bricusse og Anthony Newley står bag sangene til spillefilmen. 

I forestillingen bruges både film- og musicalsange. Du kan få en forsmag på de originale 

indspilninger her: 

Lyt til den originale Broadway musical: 

https://open.spotify.com/album/0R70199QRbxxxdl1ApnbEx?utm_source=embed_v2&go=1&play

=1&nd=1 

Lyt til det originale filmsoundtrack: 

https://open.spotify.com/album/1C7STVnAdZwO9DHmAUNDZc?utm_source=embed_v2&go=1&p

lay=1&nd=1 

 

Musical som genre 

Musical er oprindelig en amerikansk teaterform, hvor talt dialog veksler med sang, dans og optrin. 

Genren udvikledes på Broadway i New York i begyndelsen af 1900-t. med rødder i europæisk 

operette, britisk music-hall og amerikansk underholdning. Ordet musical kommer af engelsk 

musical comedy eller musical play. Læs mere her: https://denstoredanske.lex.dk/musical  

Arbejdsspørgsmål 
1) Hvilke stemninger karakteriserer musikken, hvem synger sangene og hvorfor? Analyser 
forestillingen med fokus på genre, karakterer og temaer og hvordan disse er understøttet af 
forestillingens virkemidler med inddragelse af scenografi, kostumer, sminke, spillestil og brug af 
musik. 

 

Charlie & Chokoladefabrikken. Foto venligst udlånt af på Aarhus Teater. Cast mv. vil være et andet til opsætningen på Østre 
Gasværk Teater. 
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https://open.spotify.com/album/0R70199QRbxxxdl1ApnbEx?utm_source=embed_v2&go=1&play=1&nd=1
https://open.spotify.com/album/1C7STVnAdZwO9DHmAUNDZc?utm_source=embed_v2&go=1&play=1&nd=1
https://open.spotify.com/album/1C7STVnAdZwO9DHmAUNDZc?utm_source=embed_v2&go=1&play=1&nd=1
https://denstoredanske.lex.dk/musical

