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Jesper Halle: Isbjørnen og jeg og Sandy og Richard (to skuespill)
Jesper Halle (f. 1956) har studert filosofi, språk og litteratur. Han har skrevet dramatikk for teater, dukketeater,
radioteater og tv. Blant hans scenedramatiske verker inngår Livet er en sandstrand (oppført 1990 og utgitt
1996), Dagenes Lys (oppført og utgitt 1996 . for denne mottok han Ibsenprisen for beste nye norske skuespill),
Vest for Eden (oppført og utgitt 2000), 24 mislykte nordmenn (oppført 2003) og Lilleskogen (oppført og utgitt
2004). For sistnevnte fikk han en førstepris i Wilhelm Hansen Fondens nordiske dramatikerkonkurranse og
Heddaprisen i åpen klasse.
«Isbjørnen og jeg» er en mørk og morsom fabel fra skjulte korridorer i en eldre bygård. I en leilighet møtes
Agnes, Mo og Ulrik de har noe å feire. Men det som skulle blitt dagen for tre som elsket hverandre, får en brå

vending da en ulykkelig brølende isbjørn dukker opp.
«Isbjørnen og jeg» ble uroppført under Den internasjonale teaterfestivalen i St. Petersburg 1. oktober 2004.
Stykket hadde Norgespremiere på Det Åpne Teater 28. Oktober 2004.

«Sandy og Richard» er et skuespill om lengsel, død og kjærlighet inspirert av livene til folkrock-legendene
Sandy Denny og Richard Thompson. Sandy skal gifte seg. Hun har sangen og sorgen. Også den rompa.
Richard, en kanskje-kanskje ikke-mann, har den mørke siden av månen og en gitar som aldri sover. Det er
sommer 1969. På en nedlagt kro er to skadeskutte unge talenter noen timer overlatt til seg selv og hverandre.
– Da jeg så at det var en isbjørn, tok jeg fram fotoapparatet. Men så skjønte jeg at bjørnen var ute etter meg, og
oss. Vi padlet så fort vi kunne. – Det er utrolig å se hvor mange mennesker som liker noe jeg har tegnet. Det
føles utrolig godt, sa Dudas til TV2 den gangen. "Isbjørnen og kaninen" PS: Vi har selvfølgelig gratis frakt ;)
"Så fantastisk det er å ha en venn som isbjørnen!" tenkte kaninen idet han ble plukket opp og. – Jeg våknet av
at bjørnen feide ned innerteltet og så den komme over meg. Et halvt sekund etter tok han tak i hodet mitt og
dro meg ut, fortalte Sebastian Plur. Det er det jeg er bekymret for. Hva kommer da til å skje med isbjørn og
isbreer? sier Lene. De andre nikker. Inger Elise er enda mer alvorlig: - Plutselig hadde jeg hodet mitt inne i
kjeften på den og jeg kjente at den knuste skallen min. Jeg hørte lydene. Jeg slo rundt meg med armene for å
treffe. – Jeg er 100 prosent sikker på at bildet som ble tatt i Berlevåg var av en pyreneerhund, sier Janne
Drevik, som selv har to av de isbjørnlike hundene. Simon Cowell: – Det er dette jeg har ventet på 06:40. Harry
(16) rører dommerne med sang om sin demente bestemor 00:42. Ingen hører hva han sier. - Jeg tror isen
smeltere raskest på Nordpolen fordi det kommer varme fra både vannet nedenifra og fra luften, sier en oppvakt
elev. - Jeg ringte til Polarmuseet og lurte på om de ville ha den.
Det ville de, ettersom den var en del av byens historie. Men tiden påvirker alle.

