
 
 

 

OPPTAKSPRØVE FOR PROGRAMOMRÅDE I MUSIKK, DANS OG DRAMA 

Du ønskes velkommen til opptaksprøve i drama på Jessheim videregående skole:  

Onsdag 4.mai 2022 kl. 08.50 

 

Vi ber deg ta hensyn til nødvendige smittevernhensyn som er gjeldende.  

 

Oppmøte innenfor hovedinngangen i første etasje på Jessheim Videregående Skole, 

Ringveien 60, 2066 Jessheim 
 

Slik blir opptaksprøven for alle søkere på drama: 
  

1. Gruppeprøve       ca. 20 min        

Felles aktiviteter med grunnleggende øvelser, rytme og teaterimprovisasjon 

 
 

2. Individuell prøve     ca. 10 min  

Velg en av de vedlagte tekstene og framfør den på din måte. Legg vekt på bruk av      

kropp, stemme og rom. Hvem er karakteren, hvor er karakteren og hvorfor sier karakteren det 

hun/han sier? Du står fritt til å endre kjønn på karakteren du spiller. Stryk gjerne i teksten. 

Forsøk å frigjør deg fra manus. Det er bedre å si feil enn å lese fra arket.  

Etter at du har fremført monologen, blir det en samtale med deg og faglærere hvor vi snakker 

om motivasjon for å søke m.m. 

 

Det vil være 2-4 faglærere/representanter fra skolen til stede under opptaksprøven. I løpet av 

dagen kan det bli noe venting, så ta med mat, drikke og litt tålmodighet. 

Endelig melding om inntaket blir sendt ut fra inntakskontoret i Viken fylke i løpet av juli. 
 

Opptaksprøven er obligatorisk. Dersom du mot formodning ikke kan møte til oppsatt tid må 

du ta kontakt med koordinator snarest mulig for å avtale et nytt tidspunkt  

 

 

Vi gleder oss til å møte deg!  

 

Med vennlig hilsen 

for Jessheim videregående skole 

 

Erlend Vetleseter 

Koordinator drama 

Tlf 45228979 

Mail: erlendv@viken.no 

 

Vedlegg: 

 

Oppgangen  

mailto:erlendv@viken.no


av Kjetil Lilleaas 

 

Slipp meg inn, da. 

Kjære, søte tulleunger. 

Slipp meg…. Mor/ far kan ikke stå på gangen uten nøkler, ved dere. 

Vet dere hva! Til kvelds lager vi boller med melis og eggedosis! 

Ja da, klart det. Slipp meg inn nå! 

Nei, mor/ far er ikke sint, men hun kan bli det. 

Slipp meg inn nå! Slipp meg inn! 

Hvis dere ikke slipper meg inn, må jeg kanskje be fru Aslaksen om hjelp,  

og da blir det ikke noe eggedosis. Dere vet at hun synes at jeg skjemmer dere 

bort. 

Nå slipper dere inn mamma/ pappa – ellers skal jeg kvele dere! 

Jeg bunter dere sammen og sender dere til faren/moren deres, elendige 

kjøtere! 

Jeg melder dere til barnevernet! 

Jeg orker ikke mer! 

Det er kaldt. Jeg fryser. Dere vil vel ikke at mamma/ pappa skal fryse? 

Jeg står jo her i morgenkåpen. 

Vær så snill   

Lille Ole. Nå er mamma/ pappa klar til å komme inn igjen. Mamma/pappa er 

ikke sint. 

Vi lager boller med melis. Vi fyller vasken med melis! Vi fyller hele badekaret! 

Lille Ole Pole…. 

OLE! 

 

FRIERIET 



Av Anton Tsjekhov 

 

 

LOMOV: 

(alene) Jeg fryser…Jeg skjelver, akkurat som jeg skal opp til eksamen. Man må 

kaste seg ut i det, det er første bud. Hvis jeg skulle gå her og tenke og 

resonnere frem og tilbake, nøle, vente på den store kjærligheten, på virkelig 

kjærlighet,- ja, da ville jeg aldri bli gift! 

Brrrr…Jeg fryser! Natalja Stepanovna er en prektig husmor, hun ser slett ikke 

verst ut, og hun har gått på skole… tja, hva mer kan jeg ønske meg? Akkurat nå 

har jeg øresus, men det er fordi jeg er opphisset. (Drikker vann) Jeg må gifte 

meg, det er sikkert… for det første er jeg fem og tredve år – den kritiske 

alderen, så å si. For det andre er jeg avhengig av å ha et ryddig og regelmessig 

liv… Jeg har hjertefeil, har bestandig hjertebank, jeg er alltid opphisset og 

forferdelig nervøs… Nå, for eksempel, leppene mine dirrer, og det høyre 

øyelokket spretter opp og ned… Men det aller verste kommer når jeg skal 

sove… Ikke før har jeg lagt meg, og så plutselig: Dunk! Det sier dunk i venstre 

siden, det er så kraftig at det gjør vondt i skulderen og gir gjenlyd i skallen… Jeg 

hopper ut av sengen i panikk, spaserer omkring litt og legger meg igjen, men 

ikke før har jeg lagt meg, så begynner det igjen: Dunk! Alltid i venstre siden! Og 

det gjentar seg opptil tyve ganger!...  

 

Tips: Lomov er en hypokonder. Han er svært nervøs. Han har nettopp kommet 

inn i stuen der Natalia bor. Han venter på at hun skal komme ned. Han skal fri 

til henne. NB! Det er en komedie.  

 

 

 



 


