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Scene 1:

Erica:    Sofie  
Mariell:   Madelene  
Renee:  Ingrid T 
Daniel:  Sebastian  
Simona: Ingrid B 
Bianca:  Ella  
Stefan:   Henning  
Glenn:    Tord  
Remi:     Victor

                                                         
                                          «Crush» (Mariell m/dansere)  B2

Andrea,Isabelle, Tooling, Sunniva, Thea D, Elise, MajkaOda, Mie, Pernilles, Pernillea, Una, 
Karoline, Emily, Mia, Malin, Frida, Ida Sofie, Miaj,Nora, Rumaysa,Celine, Keisha, Majak,Valentina

(Bilder/film på lerret som viser litt crush mellom Maya og Jørund)
                
Erica:      Hva skjer Mariell?  

Mariell:    Ingenting.. vi bare øver litt..

Erica:      Hvorfor er det bilde av Maya og Jørund på skjermen?

Mariell:   Ehh… vi bare tenkte vi skulle ha det litt gøy mens vi øvde..

Erica:      Skjer det noe med Maya?

Mariell:   Ehh…. ikke så vidt jeg vet….

Erica:     Da så…. - Er dere klare for gode nyheter?

Alle:        Ja!

Erica:      Vi har fått det stipendet vi søkte om….

Alle:         Yeahhhhh!

Renee:    Da kan vi dra på turne!

Mariell:   Så bra! Da kan vi dra til USA!

Simona: California, here we come! 

Daniel:  Las Vegas! - L.A. - I´m ready!

Erica:     Vestkysten er kanskje litt langt unna, men vi kan jo starte i øst.



Daniel:   Kanskje vi kan reise på Route 66?

Erica:     Kanskje det… men jeg tenkte at vi kunne tjuvstarte litt i Michigan…

Bianca:   Michigan? - Skal vi til… Detroit..?

Erica:     Det skal vi, Detroit blir første stoppested.

Stefan:  Selveste Motortown, engang verdens største bilprodusent.

Glenn :   Det begynner å bli noen år siden….

Remi:     Ford Mustang, Cadillac, Buick…..

Stefan:   Ja, det var den gang… nå er det ikke mye igjen…

Renee:   Nei, men det er viktig å huske at soulmusikken startet her. 
              Både Michael Jackson og Stevie Wonder kom fra denne byen.

Simona:  For ikke å snakke om Alice Cooper og Eminem… go Detroit!

Remi:      Hvem tenker du skal være med på denne turneen?

Erica:      Vi må ha med oss sangere og dansere fra 03 og 04…

Daniel:     Hva med 05..?

Erica:      De er for unge…

Stefan:    Kødder´u?

Bianca:   Hva med bandet?

Erica:     Vi har ikke råd til noe band, vi skal bruke back-track.

Bianca:  Hæ???

Glenn:    Det er det dummeste jeg har hørt!

Daniel:    Er du helt dust? Jeg reiser ikke en meter for å synge til back-track!

Bianca:   Ikke jeg heller!

Renee:  Hallo…. spol tilbake…. hva skjer!!!

Erica:    Slapp av, jeg bare tuller. Alle skal få være med, musikerne også!    

               «Wanna be startin´something» (Simona m/dansere) B1



Scene 2:

Michelle:   Teoline
Gabrielle:  Isabelle
Leni:         Kaisa
Erica:        Sofie
Sandra:     Amelia
Lydia:        Tuva
Cindy:        Lise
Tommy:     Johan
Glenn:       Tord
Daniel:      Sebastian

                                 Noen elever holder ikke avtaler…

Michelle:   Nå er det viktig at vi er presise og holder avtaler. Det er mye som skal klaffe.

Gabriella: Vi lover å gjøre så godt vi kan. Bare gi beskjed om hva vi skal gjøre.

Leni:        Det kommer stadig oppdateringer på kalenderen, vi lover å følge 
                med. Vi sjekker også tekstmeldinger.

Michelle: Da gjelder det å ikke være på snapchat og instagram HELE tiden.

Lydia:      Vi skjønner tegninga…

Erica:     (kommer) Det håper jeg virkelig! Vi har et tett program. Dette å søke ustanselig
               etter «likes» på mobilen er faktisk usunt. Jeg skjønner godt at ungdommen får 
              psykiske problemer av all den dritten som renner inn støtt og stadig.

Cindy:    «Likes» fungerer nærmest som en form for doping.

Michelle: Det er viktigere at vi får «likes» fra publikum enn på mobiltelefonen.
           
Sandra:   (kommer..)  Skjer det noe spennende i dag?

Erica:       I dag skal vi øve, men i morgen er det showtime. Hvor er forresten Maya?     
                Vet hun ikke at det er obligatorisk oppmøte kl. 10? Hver eneste dag!

Lydia:      Kanskje hun tror hun er på romantisk ferie med Jørund…

Leni:        Hva mener du med det?

Cindy:     Vi bare registrerer at det skjer ting… 

Erica:       Dersom det «skjer ting» som gjør det vanskelig å delta på konserter så har man 
                ingen ting her å gjøre. Jeg skal sørge for at hun blir sendt hjem i morgen.

Glenn:      Nei! Kanskje hun bare har forsovet seg… eller, - det ble litt skjærings med     
                 Jørund  i går… kanskje hun bare trenger litt tid for seg selv…

Sandra:     Det kan jo hende at hun er syk… folk blir faktisk syke av og til..



Erica:        Og det passer svært dårlig når vi skal ut å reise, alle må være friske og raske! 
                  …. Hva mener du med «at det ble skjærings med Jørund i går..?»

Lydia:       Eeh… jeg tror de krangla om ett eller annet..

Tommy:    Jeg tror de har et forhold…

Erica:       Er de kjærester?

Glenn:      Det er vel ikke helt offisielt… 

Tommy:    De prøver å holde det hemmelig..

Erica:       Nå blir jeg litt nyskjerrig…

Cindy:      Jeg også…

Gabriella: Kom igjen Tommy, fortell…

Tommy:    Daniel kjenner Jørund mye bedre en meg….

Daniel:     Egentlig ikke… han er ikke lett å komme inn på…

Glenn:     Han går til behandling… tror det er noe angst-greier.

Erica:      Å? …. det høres ikke bra ut… går han på medisiner?

Daniel:    Vet ikke… det er ikke uvanlig at det går litt opp og ned her i livet…

Leni:       Som f.eks. hvordan da..?

Tommy:  Jeg synes ikke vi skal spekulere i hva som plager Jørund. Han kan fortelle om       
               det når han føler for det..

Erica:    Greit, men nå må vi øve. Alle skal danse!

                               «Safety Dance» (Daniel, Glenn + + med dansere)  B2



Scene 3:

Renee:       Ingrid T
Simona:     Ingrid B
Flemming: Jacob
Milan:         Niclas
Daniel:       Sebastian
Mariell:       Madelene
Bianca:      Ella
Stefan:       Henning
Tanja:         Ninni
Remi:         Victor
Erica:         Sofie
Glenn:       Tord

                            
                                   De skal opptre i selveste Hitsville studio…..

Renee:      Herregud, vi er i Detroit! 

Simona:    Kanskje vi kan besøke «Hitsville»…?

Milan:       Hitsville..?

Daniel:     Det var platestudioet  til Motown Records… her lagde de hit-låter hele tiden.

Mariell:     Marvin Gaye skrev og spilte inn «Ain´t no mountain high enough». 

Bianca:   Leste noe om at han ble skutt ned og drept av sin egen far….

Daniel:    Stemmer det… det var noe rus-greier….

Erica:      Absolutt en trist historie… men hva med de andre, for ikke å snakke om de 
               yngre?

Stefan:    Stevie Wonder, Michael Jackson, Supremes, Temptations… 

Flemming:    Tammy Terrell, Gladys Knight, Smokey Robinson

Tanja:     (kremter, avbryter for å oppmerksomhet.)  Noen som vet noe om 
                kveldens konsert?

Remi:      Erica er svært hemmelighetsfull, det skal visst være en overraskelse…

Milan:      Tipper vi ender opp på en liten pub downtown med max 10 tilhørere…

Renee:    Eller kanskje vi skal opptre på en båt oppe ved The Great Lakes…?

Bianca:   Jeg har mere tro på noe i forbindelse med biler.. mr. Dodge, mr. Buick og
               Henry Ford holdt til her i Detroit…

Erica:      (kommer) Nå er dere klare for konsert?



Tanja:      Vi er veldig klare for konsert!

Glenn:     Som du ser, ferdig skiftet og klar til innsats…(NB! Alle har skiftet til dresssjakker)

Erica:          Vi skal opptre på Motown Museum… det er faktisk den største  
                    turistattraksjonen her i Detroit.

Mariell:       Oh My God! 

Stefan:       Nå blir jeg helt skjelven… (holder seg fast i noen… Mariell..?)

Erica:         Vi skal opptre i studio A. Det var her topp-artistene spilte inn sine største hits.

Flemming: Skal VI spille i samme studio som Stevie Wonder???

Tanja:        (hyler ut..) Vi skal spille i samme studio som MICHAEL JACKSON!!!!!

Remi:        Da sier det seg selv hva vi skal spille.

Glenn:       Selvsagt! Vi kjører på med tidlige Jackson 5 låter… 

Renee:      Hva med en nummer 1 hit fra 1970…?

                                  «ABC»     (03) synger og danser   B1           

Ella, Madelene, Ingrid T, Victor, Henning, Tord, Sebastian, Ingrid B, Ninni, Rima, 
Amelia, Martine



Scene 4:

Erica:       Sofie
Renee:     Ingrid T
Allan:       Einar
Glenn:     Tord
Stefan:    Henning
Milan:      Niclas
Selma:     Cornelia
Remi:      Victor

Erica:        Nå skal vi forlate Detroit og dra til Nashville!

Renee:      Dette er faktisk hovedstaden I Tennessee, men er kanskje mest kjent for 
                  countrymusikk.

Allan:         Vi kan ikke spille country-musikk…

Glenn:       Ikke ennå….

Stefan:       Jeg nekter å spille country! Klissete tekster som handler om damer og
                    kjærlighetssorg.

Milan:         Vi passer ikke til å spille country….

Tanja:        Det finnes mye bra countrymusikk!

Selma:      OG, det finnes andre countryartister enn Carter Family og Dolly Parton..

Remi:        Ja, - Johnny Cash… ser du noen her som kan synge som Johnny Cash?

Tanja:        Det finnes faktisk noe som heter country-rock… Shania Twain f.eks…

Allan:        Hva om vi dropper Nashville? Vi kan vel dra andre steder?

Renee:      Det skal vi, men ikke før i morgen.

Erica:        Vi må besøke Grand Old Opry House når vi først er her i Nashville.

Glenn:      Countrymusikkens største helligdom!

Selma:     Den er kun for de aller største! Garth Brooks,  Willie Nelson, Taylor Swift,
                Brad Paisly og den gjengen der..

Tanja:      Det hadde vært noe for oss!

Milan:       Særlig….

Renee:   Mamma har jobbet som koreograf for Carrie Underwood…



Glenn:     Hun vant jo Oscar under Country Music Awards i fjor!

Remi:      Hun toppet jo country-hitlistene også.

Stefan:    Altså, vi skal besøke Grand Old Opry House…   

Milan:       Bra! Skal vi på konsert eller skal vi på omvisning…?

Renee:   Vi skal opptre…Plateselskapet til Carrie Underwood skal ha en showcase der i 
                kveld og mamma har avtalt med miss Underwood at vi skal gjøre en country-låt
                som et av innslagene…  (Alle blir tydelig sjokka…)

Alle:       Hæ!!! (Vilt oppstyr…forvirring….)

                    «Fake ID» (Stefan, William/gitar, Renee + dansere) B2

Ella, Ingrid B, Ingrid T, Pernille, EH,
Amanda, Ninni, Mina,
Rima, Kaisa, Linnea,

Martine, Tuva, Madelene, Amelia



Scene 5.

Tommy:     Johan
Gabriella:   Isabelle
Felix:         Ole
Michelle:   Teoline
Maya:       Rima
Selma:      Cornelia
Louise:      Sunniva

         Er Maya i et forhold med Jørund? Elevene lurer… Neste stopp er Memphis.

Louise:     (til Maya) Er det sant at du er i et forhold med Jørund…?

Maya:        (vrir seg litt)  Eeeh… egentlig ikke.., men vi trives godt sammen..

Michelle:     Vi har blitt advart mot å innlede forhold på denne turneen…

Felix:         Det er ikke alltid lett å forutse hva som skjer dersom et forhold skjærer seg…

Maya:        Vi er ikke kjærester, hvis det er det du tror, - vi er ikke «sammen»…

Michelle:   Hvorfor var dere var ikke tilstede på møtet i formiddag?

Maya:        (litt brydd) Jeg bare forsov meg… vet ikke noe om Jørund.

Tommy:     Det låt ikke særlig overbevisende..

Louise:      Bare husk at vi må ha 100% fokus på konsertene. Vi må ikke bli satt ut fordi 
                 noen har kjærlighetssorg.

Gabriella:   (kommer)   Hva hørte jeg, har noen kjærlighetssorg..?

Selma:      Nei da, Gabriella, ingen har kjærlighetssorg så vidt jeg vet! 
                Stemmer ikke det Maya?

Maya:       Jo tenk det stemmer! (Tramper avgårde…)

Michelle:   Er dere klare for neste etappe på turneen?

Felix:         Det er vi… fortell, hvor skal vi?

Michelle:  Tennessee.

Louise:     Du mener vel ikke Memphis i Tennessee?

Michelle:   Nettopp! Vi skal til Memphis!

Louise:  Bluesen ble født her, Elvis ble født her! 



Garbriella: Vi må gjøre noe Elvis, han ble jo oppdaget da han spilte inn en bursdags-sang
                  til moren sin… «That´s all right mama».

Tommy:   Hos Sam Phillips, Sun studio, Union Avenue!

Selma:      Jøss… hvor kom DET fra…?

Tommy:    Fatter´n er super-fan av Elvis, dette kan jeg alt om….

Michelle:   Renee har bestemt at vi skal spille noe Elvis når vi kommer til Memphis..

Felix:       Hvorfor skal hun bestemme det?

Louise:     Fordi hun er turne-leder, og fordi hun har fått klarsignal fra William som er 
                kapellmester.

Felix:        Samme for meg. Jeg er klar for det meste.. 

Michelle: Kanskje vi har en Elvis-kopi blant oss…?

                  «Return to sender» (William + swing-dans) B2
             

Thea D, Ole, Sunniva, Sondre, Majka, Oda, Elise, Teoline, Isabelle, Pernille, Sander, Adrian, Thea 
K, Andrea, Sije, Nora, Mia J, Mia K, Emily, Cornelia, Malin, Niclas, Tord, Rumaysa, Eira



Scene 6:

Renee:      Ingrid T
Simona:     Ingrid B
Daniel:      Sebastian
Mariell:      Madelene
Bianca:      Ella
Stefan:      Henning
Tanja:        Ninni
Allan:        Einar
Erica:        Sofie
Glenn:       Tord

                         De er i Memphis og skal opptre i Church Park…

Stefan:   «Saw the ghost of Elvis, on Union Avenue,

Glenn:    At det var…?

Daniel:   Vi er i Union Avenue. Helt i den andre enden av gata ligger Graceland hvor Elvis
              bodde.

Stefan:   «There´s a pretty little thing, waiting for the king, down in the Jungle room…»

Renee:   Ingen hemmelighet hva Elvis gjorde med jentene nede i «the Jungle room…»

Daniel:    Skal vi ta en tur?

Renee:   He, he, du er ingen Elvis…

Mariell:   Men vi kan jo besøke Graceland? Nå er det jo blitt museum der.

Glenn:    Jeg blir gjerne med, men det er jo flere attraksjoner her i byen..

Bianca:  Da foreslår jeg en vandring i Beale Street.  Mange mener at bluesen oppstod her! 

Tanja:    Det er mange legendariske barer og puber i Beale Street, jeg kunne blitt her i 
              flere dager! - Tenk, Muddy Waters og B.B. King vanket her.. Sun Studio ligger her!

Allan:   Har noen hørt noe om hvor vi skal spille i kveld..?

Erica:     (kommer) Church Park….       (stillhet….)
                           
Remi:     Du kødder!
 
Simona: (gisper) Aldri i verden!

Renee:   Seriøst? 

Allan:    Skal vi spille for 3000 mennesker? Dette er et historisk berømt konsertsted.



Tanja:    Vi klarer ikke å fylle opp alle plassene.

Simona: Vi skal vel ikke være de eneste artistene? 

Erica:     Vi skal være gjeste-artister sammen med andre, kjente artister. 
              Det blir garantert fullt.

Mariell:    Dette høres spennende ut.. jeg gleder meg!

Bianca:  Da er det bare å begynne å øve.. Vi må vel synge en sang om Memphis…?

Allan:     Stefan har jo allerede antydet noen strofer fra «Walking in Memphis»….
              Stemmer ikke det, Stefan?   Kjør «Walking in Memphis»…

                        «Walking in Memphis» (Glenn + kor) B1


                         «Happy Birthday to you» B1



Scene 7:

Wanja:       Nora
Cindy:       Lise
Flemming: Jacob
Ylva:          Oda       
Tommy:     Johan
Selma:      Cornelia
Louise:      Sunniva
Lotte:         Elise

            Missisippi er «hoved-veien» for mange av statene langs elven…

Wanja:      Fy søren for en opplevelse, og så mye folk!

Cindy:       Vi har aldri opptrådt for så mange mennesker før.

Flemming: Denne byen er helt magisk.. tenk på alt som har skjedd her…

Louise:      Jeg får helt gåsehud av å være i denne byen. Så mange personligheter, så 
                  mange hendelser, så mye musikk.

Lotte:         Aretha Franklin og Ottis Redding ble oppdaget nettopp her i Memphis!

Tommy:      Vi burde spille en sang for å hedre disse menneskene.

Cindy:         Spesielt Martin Luther King. Han ble skutt og drept her i 1968….

Selma:        Stevie Wonder skrev «Happy Birthday» til Martin Luther King.

Louise:       (synger) Happy birthday to you.. happy birthday…

Lotte:          Nei, nei, ikke den… Happy birthdaaay to you… (Bandet faller inn…)

                                             «Happy Birthday» (Lotte + flere…) B2

Wanja:        Mississippi-elven er jo hovedpulsåren i hele historien for blues, rock og 
                   countrymusikk. La oss finne en låt som handler denne elven.

Ylva:          Rio de Espirit Santo….

Tommy:      At det var…?

Lotte:         Elven til den Hellige ånd..

Selma:       Stemmer! Det var katolske spanjoler som koloniserte store deler av Amerika på  
                  1500-tallet, veldig mange steder har navn som bærer preg av dette…  
                  Mississippi er en fri oversettelse…



Flemming:  Elven var full av dampdrevne elvebåter, det var køkjøring.. - denne 
                   elven var faktisk hovedveien i datidens USA.

Tommy:   Jeg har lest at det var over 1000 store elvebåter i trafikk. De kunne være
                opptil 100 meter lange..

Louise:     Oi! Da kunne det lett skje ulykker…

Wanja:      Gjett om det skjedde! Da elvebåten «Sultana» eksploderte i 1863, omkom 
                 nærmere 1800 mennesker.. Det er fortsatt en av verdens største båtulykker.

Louise:     Hæ! Det har jeg aldri hørt om… man hører jo bare om Titanic…

Selma:     Ikke så rart… Filmen vant tross alt 14 Oscar-priser i ´98…

Ylva:        …. og jeg husker at Celine Dion sang «My heart will go on»  (drømmende) … 
                og… Leonardo DeCaprio…

Cindy:      Har vi navn på flere elvebåter…?

                            (stille……)

Lotte:      Ja. Proud Mary var en elvebåt.

Tommy:   Creedence Clearwater Revival hadde en stor hit med denne sangen i 1969…

Ylva:        Men Tina Turner gjorde en cover-versjon som var mye kulere et par år senere..
                OG hun kommer fra Nutbush HER i Tennessee!!

Selma:     Da er saken klar! Vi skal hedre verdens mest rocka elv med en  
                skikkelig rocka sang, av verdens mest rocka dame!

                          «Proud Mary» (Renee + dansere) B2/1
                       
                  



Scene 8:

Mariell:  Madelene
Sandra:  Amelia
Simona: Ingrid B
Tanja:     Ninni
Renee:   Ingrid T    
Glenn:    Tord
Bianca:   Ella
Maya:     Rima
                      

Daniel:    Hvor skjedde med Maya i går?

Sandra:  Skjedde det noe?

Simona: Hva tenker du på?

Daniel:   Burde hun ikke ha vært tilstede på Grand Old Opry House…?

Sandra: Var hun ikke det da..?

Daniel:  Nei, og det var flere som manglet..

Tanja:    Jeg tror det skjedde noe….

Glenn:   Hva da?

Bianca:  Jørund kranglet med Maya, igjen! Nå tror jeg det er slutt mellom dem…

Daniel:    Altså, vi snakker kjærlighetssorg…

Bianca:   Ikke bra… vanskelig å spre danseglede med et knust hjerte!

Tanja:     Jeg tror mange av jentene var sammen med Maya i går for å trøste henne…   

Renee:   (kommer sammen med Maya..) Det går bra… det er bare litt 
               vondt å bryte opp med noen man er glad i…

Bianca:   Vet… (trøster Maya) .. glede, sorg og smerte… det kalles «å leve»…

Sandra:   Og, så blir, man litt sterkere til neste gang…

Simona:  Det er litt som å lære å svømme… du blir litt bedre til å svømme etter hver gang
               du holder på å drukne…

Daniel:    Du er en flott jente Maya, tipper det er mange gutter som setter pris på at du
               nå er ledig…

Glenn:    Det er det……



Ma:  Dere to er bare super-søte. - Tusen takk skal dere ha!

Sandra: Du er også supersøt Maya, dette kommer du over.                

Maya:  Takk for at dere bryr dere.. jeg skjønner hva dere mener… det blir lettere å 
            forstå når det bare får gått litt tid…      

                            
                  «To love somebody» (Maya + Renee, Sandra, Mariell)  B2



Scene 9:

Michelle:   Teoline
Selma:      Cornelia
Leni:          Kaisa
Gabriella:  Isabelle          
Tommy:    Johan
Lydia:        Tuva
Milan:        Nicklas
Louise:      Sunniva

Michelle:   Hva om vi gjør et funk-nummer?

Selma:      Dritkult, synd vi ikke er i New Orleans. Funken har jo røtter i jazz-musikken, 
                 særlig fra Bebop..

Leni:         Det var her jazzen starta.

Milan:        Louis Armstrong, Duke Ellington …..

Gabriella: Har dere noen planer om hva VI skal spille?

Selma:     Vi skal i hvert fall IKKE spille New Orleans jazz….

Tommy:    Nede i havneområdet kokte det av jazzmusikk rundt om på barer og 
                 pub´er. Sjøfolka svidde av en del dollar der nede på piker, vin og sang…

Leni:         Men det varte ikke så lenge, kun 10-15 år. Hele havneområdet ble jo stengt.

Lydia:       Å? Hvorfor det?

Tommy:    USA meldte seg på i 1. verdenskrig og New Orleans ble transport-havn for 
                 nærmere 1 million amerikanske soldater som skulle over til Europa.

Selma:      Kan vi ta resten av den storyen når vi kommer til New Orleans, - dersom vi 
                 kommer til New Orleans?

Gabriella: Men de trengte vel ikke å stenge hele området..?

Milan:        Soldatene måtte jo beskyttes mot fyll, gambling, prostitusjon og kjønns- 
                sykdommer….

Tommy:   Ja for all del… de skulle jo tross alt ut å krige litt..

Lydia:      Hvorfor heter det forresten New Orleans?

Selma:    Le nouvelle Orleans. Franskmennene oppdaget Mississippi-deltaet på 1600-
               tallet. De kalte opp stedet etter fyrstedømmet Orleans.

Michelle:   Når ble dette området en del av USA? 



Leni:         Napoleon trengte jo penger til alle krigene han holdt på med, så han solgte hele    
                 området til USA  for 15 millioner dollar. 

Tommy:   Hallo! VI skal IKKE til New Orleans, vi skal vestover, vi skal reise på Route 66….

Michelle:   Og det er jo ganske funky……….

                                                    
                    «Give up the funk» (Michelle/Gabriella + flere + dans) B1



Scene 10:

Erica:   Sofie
Daniel: Sebastian
Renee: Ingrid T
Remi:   Victor
Mariell:   Madelene
Simona: Ingrid B
Bianca:  Ella
Glenn:   Tord
Allan:     Einar
                       

                                   «Route 66» (Stefan, William, Mariel + swingdans) B2
                          
                                                                                                   
Erica:        Er dere klare for nye eventyr?

Daniel:      Absolutt, kan jeg få velge neste stoppested..?

Renee:      Det går nok ikke, turne-planen er lagt for lenge siden, men det er lov å ønske…
            
Remi:        Nordover…?

Mariell:      Sydover….?

Simona:    Vestover… California, here I come!

Erica:        Bra forsøk, .. vi skal faktisk også besøke et par byer i California.

Bianca:     Los Angeles, San Fransisco…

Glenn:      Hva med å surfe hele dagen utenfor strendene ved Malibu? Så kan vi opptre 
                 med Beach Boys-sanger om kvelden.

Allan:       Jeg kan faktisk surfe….

Remi:      Slett ingen dårlig ide….

Daniel:    Og, - vi må selvfølgelig reise langs Route 66…

Renee:   «From Chicago to L.A.»

Bianca:   Nettopp! Route 66 starter i Chicago. Nå bærer det vestover!

Allan:      St. Louis, Springfield, Tulsa… here we come!

Daniel:    Hva skal vi spille?

Renee:   Det sier seg selv når vi skal til Tulsa i Oklahoma..



Glenn:    Å hva er det som er så spesielt her?

Erica:      Har du ikke hørt om «The Tulsa sound»? ….en blanding av rockabilly, country og 
                rock´n roll. Vi snakker om artister som Eric Clapton, J.J. Cale,  Leon Russell… 
                Ikke minst Sheryl Crow… her har vi jo medbrakt… ikke sant Mariell..?

                                           «Tulsa Time» (Mariell) B2



                      
Scene 11:

Lotte:      Elise
Selma:   Cornelia
Ylva:      Oda
Louise:   Sunniva
Sandra:  Amelia
Wanja:   Nora

Louise:     Da er vi på tur igjen! Nå er det viktig at alle får med seg alle reise-fakta.

Selma:     Dersom man oppdaterer felles-kalenderen er ikke noe problem. Vi følger med 
                hele tiden..

Louise:     Det gjelder ikke alle. Vi mangler folk på øving…

Sandra:    Det er ganske slitsomt å reise så mye, man blir jo sliten.

Louise:    Da burde man ikke ha meldt seg på denne turneen…

Lotte:      Vi kunne jo ikke vite at det skulle bli SÅ slitsomt!

Ylva:       Vi er ikke voksne, proffe, artister. Vi er skole-elever!

Selma:     Jeg gjør i hvert fall så godt jeg kan…..

Louise:     Erica har sagt at de som ikke klarer å følge opp programmet blir sendt hjem.

Sandra:    Det er altfor strengt. Hun skjønner ikke hvordan det er å være ungdom!

Louise:     Vi har mange følelser vi ikke forstår! Følelser vi ikke har opplevd før!

Lotte:        Og da blir vi usikre! Vi vet ikke hva som skjer, og da kan vi bli fryktelig slitne!

Ylva:        Kan hun ikke heller snakke direkte til dem som ikke møter opp. Jeg synes det er
                urettferdig at alle skal få den samme kritikken som gjelder kun noen få…

Selma:      Det høres nesten ut som om hun truer alle sammen med å reise hjem.

Louise:      Jeg sier bare hva Erica har sagt….

Ylva:         Man kan ikke bare sende folk hjem. Vi danser jo i par! Hva om jeg mister min 
                 partner?

Louise:     Hva så? Da blir det bare et danse-par mindre…

Lotte:         Dette går jeg ikke med på! Du kan ikke snakke sånn! 

Louise:       Welcome to show business.



                                             «Mercy» (Sandra, Bianca, Ylva) B1
                              

Ninni/Sondre, Martine/Jacob
Ingridb/Henning

Mina/Tord, Tuva/Marius
Kaisa/Johann

Ella/Einar, Sverre/Amelia
Lise/Nicklas
Sofie/Victor

Rima/Sebastian



Scene 12:

Renee:     Ingrid T
William:    Sverre
Simona:    Ingrid B
Daniel:      Sebastian
Glenn:       Tord
Remi:        Victor
Flemming: Jacob

Renee:    (til William) Hva er det du driver med?

William:   Hva mener du? -  Jeg har ikke gjort noe…

Renee:   Du klarer nesten ikke å danse med meg. Du har jo øya klistra på Tanja hele 
               tiden!

William:  Det har jeg har ikke! Jeg danset jo med deg.

Renee:   Bare med beina. Ikke med hodet.

William:  Det må da være lov å se seg litt rundt omkring..? Er du sjalu?

Renee:   Du bryr deg ikke om meg….

William:  Greit… jeg skjønner tegninga… (går)…

                         (Renee blir tankefull.. Simona kommer..)

Simona:  (til Renee) Hva er det med deg? Du ser så trist ut…

Renee:    Det er ingenting….

Simona:  Hvorfor gikk William? Jeg trodde dere var sammen…

Renee:    Jeg tror han har fått seg andre interesser enn meg…

Simona:   Hvorfor tror du det…?

Renee:   Han har hatt øya klistra på Tanja i hele dag. Tror det skjer noe der..

Simona:  Tanja er ikke ledig, hun er sammen med Remi.

Renee:    Å? Det visste jeg ikke, - men det er det samme. Jeg er jo ikke «sammen» med
                William. (Går…)

                                            
                                             (Guttene kommer)

Daniel:     Hva skjer her? 



Simona:    Det er knute på tråden mellom Renee og William.

Glenn:       Å, hvordan da..

Simona:    Hun tror at William har begynt å interessere seg for en annen jente…

Daniel:      Hvem da?

Glenn:       Tanja…

Flemming: Det stemmer ikke. De er venner, de er ikke kjærester..

Glenn:       Tanja har nemlig en kjæreste…. ikke sant Remi…?

Remi:       Det at man har et godt øye til hverandre betyr jo ikke nødvendigvis at man er 
                kjærester…

Flemming: Nei… ikke NØDVENDIGVIS…

Daniel:      Men, sier du at det er knute på tråden mellom Renee og William?

Simona:    Det ser litt slik ut..

Remi:        Ikke bra… Vi er avhengig av god stemning i gruppa for å prestere optimalt på 
                 konsertene.

Simona:    Absolutt.
 
Glenn:      Her kommer Renee… lurer på hva som skjer..

                                    «Tonight» (Duett, Renee/William) B2
                         
                                                                    Ninni/Sondre


EH/Henning
Mina/Nicklas
Ingrid B/Tord
Tuva/Johann

Sofie/Sebastian
Lise/Marius
Ella/Einar

Kaisa/Victor



Scene 13:

Milan:        Nicklas
Simona:     Ingrid B
Glenn:       Tord
Tanja:        Ninni
Bianca:      Ella
Erica:         Sofie
Maya:        Rima
Remi:        Victor
Stefan:      Henning
Renee:      Ingrid T

Milan:       Har dere hørt at vi skal til Texas?

Simona:   Oi! Beyonce kommer fra Texas! Dixie Chicks også!

Renee:   Vet vi noe om hvor vi skal spille..?

Remi:      Nei… men hvor er Maya? 

Milan:      Hun snakker med Erica. Jeg tror kanskje hun ønsker å dra hjem..

Glenn:     Det hadde vært bedre om Jørund dro hjem… at han skulle gjøre det slutt 
                akkurat på denne turen er faktisk upassende!

Tanja:      Enig! Det hastet vel ikke så voldsomt?

Bianca:   Det har vært noe rart med ham den siste tiden… kanskje det ligger noe annet 
                bak…
 
Erica:     (kommer sammen med Maya) 

Tanja:     Hva skjer…?

Erica:     Det ser ut til at Jørund har store problemer .. 

Remi:     Hvordan da?

Maya:    Han ble hentet av sikkerhetsvakter på hotellet i natt.. i narko-rus..

Tanja:     Såpass!

Stefan:   Hva skjer nå?

Erica:     Vi har kontaktet foreldrene hans. De kommer og henter ham senere i dag..

Bianca:  Da var vi en gutte-danser mindre…

Simona:   Hvordan går det med deg Maya…? Går det bra?



Maya:     Jeg har skjønt at det var noe.. noe annet enn bare meg…

Stefan:     Men…. kommer han i fengsel..?

Erica:       Faren hans er advokat, jeg tror de klarer å finne en annen løsning.

Renee:     Dette er kjempetrist! Håper han klarer seg.. men, - hvor skal vi nå..?

Erica:       Texas! Route 66 går tvers igjennom Amarillo. Her har det luktet cowboy og
                kvegdrift i flere hundre år.

Milan:      Tror det kan passe bra med litt cowboy-aktivitet akkurat nå….

                                          «Amarillo» (Stefan + dansere) B2



Scene 14:

Louise:    Sunniva
Sandra:    Amelia
Gabriella: Isabelle
Ylva:        Oda
Michelle: Teoline
Selma:    Cornelia
Wanja:     Nora
Lotte:       Elise

Louise:     Da er vi klare for den siste staten vi skal besøke på denne turneen… California!

Sandra:    Jeg synes at vi junior-dansere har litt for lite å gjøre….

Lotte:       Enig! Erica favoriserer 03´erne.

Linea:        Hun tror at vi 04 er helt amatører.

Ylva:         Enda vi øver minst like mye som alle de andre!

Gabriella: Kanskje vi kan blomstre litt i California….?

Michelle:  Vi kan være de nye «California Girls»…

Ylva:        Beach Boys var veldig populære på 60-tallet, de hadde mange hitlåter om 
              «Surfin´USA» og jenter fra California som var de søteste i hele verden..

Louise:    Litt rart å tenke på at både Mexico og California var en del av Spania for 
                200 år siden….

Lotte:      Spanjolene erobret jo mesteparten av Sør-Amerika også….

Selma:    Jeg er mere opptatt av at vi drar til Hollywood og L.A. Kanskje vi blir oppdaget?

Sandra:   Tror nok de store produsentene har viktigere ting å gjøre, enn å følge med på  
                besøkende ungdommer fra Fløysbonn..

Gabriella: Silicon Valley…. Det hadde vært noe for meg..

Michelle:  Det tror jeg på! Ta gjerne med deg noen av gutte-nerdene.

Louise:     Det spørs… de vil nok heller besøke romfartssenteret..

Ylva:        Romfart? Driver de med romfart i California?

Selma:    Gjett om! Her skyter de opp raketter til den internasjonale romstasjonen, og her
               er det landingsplass for romfergene.

Ylva:     Det visste jeg ikke….



Louise:  Romfartsmuseet i Sacramento er et av de største og mest besøkte museer i hele 
              verden..

Michelle: Kanskje de har en ledig plass i en romferge…? Kunne godt tenke meg en tur 
opp 
               til den internasjonale romstasjonen..

Lotte:      Vi må nok nøye oss med en litt mere lokal variant…

                                     «Starships» (New Direction) B1
             

Ninni/Sondre
Ingrid B/Henning

Mina/Johann
Kaisa/Tord
Tuva/Victor

Sofie/Sebastian
Lise/Niclas
Ella/Einar



Scene 15:

Lydia:       Tuva
Mariell:     Madelene
Michelle:  Teoline
Gabriella: Isabelle
Bianca:     Ella
Maya:       Rima
Leni:         Kaisa
Sandra:    Amelia    

Lydia:        Vi må komme oss ut til kysten, hva med Malibu?

Mariell:      Hvorfor det… skal du surfe?

Lydia:        Veldig morsomt!

Michelle:   Enig med Lydia, nå har vi vært på tur i ett sett. Nå fortjener vi å slappe av på 
                 stranda hvor vi kan bade og sole oss.

Gabriella: Jeg stemmer for!

Bianca:    Jeg og!

Maya:      Om vi ikke skal surfe, så må vi i alle fall komme opp med litt surf music…

Leni:        Jeg KAN faktisk surfe…

Bianca:    Da er valget lett, The Beach Boys. De var like store som The Beatles.

Sandra:    Ekspertene klarer ikke å bli enige om det er «Pet Sounds» med Beach Boys
                 eller Sgt. Pepper» med Beatles  som er verdens beste album..

Lydia:       Det var tekstene til Beach Boys som var så kule.. Når Beatles sang «She 
                loves you», sang Beach Boys «I which they all could be California Girls»..

Michelle:  Hva med Mamas & Papas og «California Dreaming»?

Gabriella: Hva med Crosby, Stills, Nash &Young? De kom også herfra…

Mariell:     Det gjør også John Fogerty og Creedence Clearwater Revival …

Leni:         Nå ble det vanskelig….

Maya:       Egentlig ikke, skal vi til Malibu så må det bli surf music..

Leni:        … og da må det bli en låt av The Beach Boys…

                                   «Surfin´USA» (Bare gutter) B1



Scene 16:

Milan     :   Niclas   
Allan:         Einar
Glenn:       Tord
Remi:         Victor
Daniel:       Sebastian
Erica:         Sofie
Felix:         Ole
Tommy:     Johan

Allan:        Det er vel LITT spesielt å kalle en by for Sacramento…?

Glenn:       Da må man virkelig hente fram sine religiøse følelser, uansett hvor godt skjult 
                  de måtte være…

Remi:         Hvorfor det..?

Glenn:        Når du kaller opp en by etter bibelens sakramenter, da er det alvor…

Daniel:       Vi må huske at religion er veldig viktig i denne delen av USA…

Allan:         Byen er forresten hovedstaden i California…

Felix:         Å? Jeg trodde det var L.A.

Erica:        Mange tror at L.A. eller San Fransisco, men Allan har helt rett, det er 
                 Sacramento…
             
Tommy:     Lurer på hvordan det var her under det store gullrushet på slutten av 1800-tallet

Erica:        Det var det glade vannvidd, det var utrolig hvordan man klarte å bygge opp 
                 effektive kommunikasjoner for å frakte alt gullet videre..

Milan:       Å? Hva skjedde…?

Erica:        De utnyttet elvene og jernbanen….

Remi:         …… og de opprettet «The Pony Express».
               
Milan:        Hva var det?

Remi:         En postrute fra øst til vest med hest og vogn…

Felix:         En reise med hest og kjerre, uten gummihjul og uten asfalt? - Ellers takk..

Milan:       Tror ikke vi passer inn i akkurat den byen..

Tommy:    Vi passer inn over alt…

Erica:   Er det ikke en sang som handler om Sacramento…?



                             «Sacramento» (???? + dansere) B2

Linda, Johanne, Eline, Alex, Mie, Shanza, Isa, Adele, Una, Andrea, Karoline, Eira, Teoine, Sunniva, 
Isabelle, Nora,  Pernille S, Thea K, Majka, Oda, Thea D, Silje, Rumaysa, Malin, Maja, Celine, 

Elise, Pernille A + ???



Scene 17:

Erica:         Sofie
Daniel:       Sebastian
Simona:     Ingrid B
Bianca:      Ella
Maya:        Rima
Flemming: Jacob
Remi:         Victor
Stefan:       Henning
Renee:       Ingrid T
Tanja:         Ninni
                      

Erica:    Vi må gjøre oss klare til å reise til L.A.

Daniel:      Yes, Los Angeles… hvorfor har alle byene her religiøse navn..?

Erica:     Spanjolene var katolikker, og de var de første hvite mennesker som kom hit. 
                 Indianerne som bodde her var nok ikke helt med på denne religionen…

Daniel:      He, he… de hadde vel sine egne guder som funka vel så bra som Jomfru Maria 
                 og Faderen og Sønnen..

Erica:        Absolutt, men indianerne holdt seg nok mere for seg selv. Det var spanjolene
                 som bygde opp denne byen.

Simona:    De startet en misjonsstasjon her som på de andre stedene de bosatte seg: 
                 Mission San Gabriel Arcangel … en gang på midten av 1700-tallet..

Bianca:     Såpass ja! Da passer det jo bra at vi har en bydel her som heter 
                 Hollywood..

Maya:        Lurer på hva de gamle misjonærene hadde sagt om de hadde fått oppleve 
                  denne bydelen..  (Pause…)

Flemming: (tenker..) Vi kunne jo ha reist til Santa Monica…

Remi:         Hæ? Enda flere helgen-byer?

Stefan:       Og hvem er denne hellige Monica?

Erica:         Det er moren til den store kirkefader Augustin. Det er vel bare apostelen 
                   Paulus som er mere hellig enn ham.

Renee:      Men.. står det noe om Augustin i bibelen? Det står jo mye om Paulus og 
                 apostlene.

Erica:        Nei, bibelen er jo en redigert bok, det finnes mange hellige skrifter som ikke fikk
                 plass i bibelen.

Simona: Var det ikke Augustin som skrev om predestinasjons-læren?

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Mission_San_Gabriel_Arcangel&action=edit&redlink=1


Stefan:        Pre..destina…hvafornoe..?

Daniel:      Dette kom ikke med i bibelen….

Simona:    Alt er forutbestemt. Det er forutbestemt fra du er født om hva som skjer med 
                 deg i livet og i døden, f,eks, om du blir rik og lykkelig, eller om du kommer til 
                 himmelen…

Bianca:    Oi! Skjønner godt at dette ikke kom med i bibelen… da trenger man jo ikke
                 hverken å be eller å gå i kirken…

Daniel:     Nettopp!

Tanja:       Skjønner godt at katolikkene mener at Gud trenger mange helgener for å holde
                 orden på alt som skjer her på jorden…

Remi:        Holde orden…? Ser ut som at Han sliter litt med akkurat det..

Flemming: Kanskje han burde flytte ned hit for å få litt bedre oversikt..?

Tanja:        Hva om han faktisk er her?

                        «What if God is one of us» (03) B1
                    



Scene 18:

Erica:     Sofie
Glenn:    Tord
Remi:     Victor
Daniel:   Sebastian
Bianca:   Ella
Renee:   Ingrid T
Stefan:   Henning
Simona: Ingrid B   

Simona:  Kanskje vi burde spille i Hollywood?

Erica:    Ja jøss! Hva med Kodak Theatre, der driver dem med utdeling av Oscar og slikt..

Renee:     Det hadde vært noe!

Erica:      Vi skal spille på Los Angeles High school i West Olympic Boulevard..

Glenn:    West Olympic Boulevard… Stemmer! L.A.  arrangerte sommer-olympiade i 1984.  

Daniel:    Vet, Norge tok 2 sølvmedaljer, roing og sykling, og en bronsemedalje i maraton.
          
Erica:     Dere, tilbake til selve konserten. Hva føler dere for å spille? Dette er tross alt vår 
               aller siste opptreden i statene…

Remi:      Har vi noen olympia-sanger på repertoaret…?

Bianca:   Ikke som jeg vet om….

Glenn:     Hva med noen Holy… Wood- sanger….

Daniel;     Kanskje gospel-låta til Renee…?

Stefan:    JA! Kan vi ikke spille den gospel-låta til Renne…?

Simona: Ja… (til Renee)  kan vi ikke det..?

                                            
                                 «Ain´t no way» (Renee + gospelkor) B2

                                 «Can´t stop the feelin´» (Stefan, Renee) B2
                         


