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– Nordmenn får bare sett én type 
musikaler, men sjangeren kan jo 
være så mye forskjellig. Det fin-
nes stykker som er så heftige at 
de kan rive ut hjertet ditt, men 
slikt spilles sjelden i Norge, sier 
Benedikte Sørbye. 

Dette har bergenseren tenkt 
å gjøre noe med. Den 27-årige 
musikalartisten er i høst aktu-
ell med to egne forestillinger: 

«Tinder – the musical» hadde 
premiere i fjor, men spilles på ny 
på Cornerteateret 17. til 19. okto-
ber. «Hjem til jul» er en helt ny 
forestilling, som spilles samme 
sted 28. til 30. november. Begge 
stykkene settes også opp i Oslo.

Gjør det aller meste selv
I motsetning til de påkostede 
produksjonene og velkjente 
stykkene som trekker nordmenn 
i hopetall til Folketeateret i Oslo 
og Londons West End, opererer 
Sørbye med lavt budsjett og 

lite ensemble. Alle på scenen 
er profesjonelt utdannende, 
henne selv inkludert. Sørbye 
står dessuten for både manus, 
musikk, produksjon, regi og 
administrasjon.

– Læringskurven er bratt! Jeg 
skulle gjerne satt opp flere fore-
stillinger, men kan ikke risikere 
større utgifter enn jeg klarer å 
bære dersom det går dårlig, sier 
hun.

– Håpet er selvsagt at det skal 
gå bra nok til å gi et økonomisk 
grunnlag å bygge videre på.

Den siste kommentaren røper 
kanskje at Sørbye har en bachel-
orgrad fra NHH i bunn. Det var 
som skuespiller i Ukerevyen 
2012 at hun ble bitt av teaterba-
sillen.

Fra sjekking til depresjon
– Etter revyen skjønte jeg at jeg 
bare måtte drive med noe krea-
tivt. Noe som gjør det verdt å stå 
opp av sengen om morgenen, 
selv om man har det tungt eller 
sliter med å finne mening. Min 
drøm er å berøre folk – få dem 

til å tenke, føle, gråte og le, sier 
hun. 

Sørbye henter mye stoff fra 
egne erfaringer. «Tinder – the 
musical» er basert på hennes 
mindre oppløftende opplevelser 
med den famøse sjekkeappen, 
selv om hovedpersonen i stykket 
er en mann. «Hjem til jul» har litt 
mørkere tilsnitt – det handler 
om en hardt prøvet familie som 
sliter ekstra når de skal samles 
til jul.

– Man skal liksom ikke snakke 
om at julen er vanskelig, men jeg 
tror mange vil kjenne seg igjen, 
sier Sørbye.

– Min bror tok livet sitt da 
jeg var 14. Å feire jul etter at det 
skjedde er noe helt annet... Det 
blir bare en stor påminnelse av 
hva familien har vært gjennom. 
Da blir man lei av at folk ikke tør 
å si at de synes julen er stress, 
sier hun.

Sørbye er glad det er blitt mer 
åpenhet om psykisk helse i den 
offentlige samtalen. Etter at høs-
tens satsinger er gjennomført, 
håper hun å jobbe videre med 
en ny musikalidé – «Hold ut», et 
stykke om angst og depresjon. 
Også der har den sprudlende 
kvinnen egne erfaringer å trekke 
på.

– Det er interessant å oppdage 
hvor mange som sliter med det. 
Og så er det jo kjekt av og til å 
kunne le av at man har det fælt, 
ellers blir livet virkelig blytungt, 
sier hun. 

– Det blir spennende å se hva 
som er lov å le av – og hva som 
ikke går. 

– I Bergen liker vi vågale ting
Nøkkelen til å gå inn i slike tema 
i musikalformat er å dempe ut-
trykket, forklarer Sørbye. 

– Klart det er kjekt med 20 
mennesker som synger sammen, 
men det gir en helt annen virk-
ning med noen få skuespillere 
som åpner hjertet og byr på seg 
selv. I en mindre setting blir pu-
blikum dratt mer med, de sitter 
ikke bare på avstand og ser et 
stort, fint tablå, sier hun. 

– Selv har jeg null interesse 
av å høre noen som synger pent, 
hvis de ikke forteller meg en 
historie også. Publikum liker 
å bli imponert, helt klart, men 
blir ikke nødvendigvis berørt 
av store produksjoner og kjente 
artister. 

Med lave kostnader og god 
plass er Cornerteateret en ideell 
scene for prosjekter som hennes. 
Sørbye tror det er flere i teater-
miljøet som kunne tenke seg 
å sette opp – og se – musikaler 
utenom det vanlige. 

– Nordmenn ville nok digget 
å få et bredere musikalmarked. 
Spesielt i kulturbyen Bergen 
liker vi nye, litt vågale ting. 
Man trenger ikke bare spille de 
store klassikerne – Den Natio-
nale Scene har jo satset på helt 
nye musikaler basert på verk 
som «Kristin Lavransdatter» og 
«Hellemyrsfolket». Jeg tror også 
resten av bransjen ønsker å vise 
at musikaler kan være mer enn 
«Les Misérables» og «Sound of 
Music». 

MANGE ROLLER: Cornerteateret er et ideelt sted for mindre musikalproduksjoner, mener Benedikte Sørbye,  
som selv er forfatter, komponist, regissør, produsent og skuespiller i sine oppsetninger. 


