
“ASKELADDEN SOM KAPPÅT MED TROLLET”

 

      
 
               Lisa Birkenes Thun (t.v) og Sofia Knudsen Estifanos i Campingkompaniet. (Foto: Ola Vatn) 

Campingkompaniet  
Campingkompaniet er et omreisende musikk- og teaterkompani bestående av skuespillerne 
Lisa Birkenes Thun og Sofia Knudsen Estifanos. Det ble stiftet høsten 2016 og har siden da 
tilbakelagt to omfattende Norgesturnéer, og mange tusen mil. Om sommeren kjører de nemlig 
Norge rundt, og på langs, og inni de mest krikete kroker, i veiens mest fargerike bil. Med seg i 
bagasjen har de teater, musikk, instrumenter og glede. Kompaniets overordna mål er, og har 
alltid vært, å tilby jovial og lavterskel høykvalitetskultur i form av musikk og barneteater til 
folk der de er. De har spilt på alt fra store scener som Kilden Kulturhus og Opera i Kristiansand 
til lavvoscener på Karsløyfestivalen i Troms. I år turnérer de blant annet rundt med den 
forrykende forestillingen "Askeladden som kappåt med trollet» med regi av Erik Bauck 
Bårdstu. 

I 2019 satser Campingkompaniet mer lokalt, og er derfor aktuelle med «Campingkompaniets 
nabolagsturné», hvor de spiller i mange ulike bydeler og nabolag i Oslo, før de reiser på en 
turné for barnehager, også i Oslo. Begge turnéene er initiert av Campingkompaniet, og er 
støttet av Oslo Kommune. For mer info, kontakt campingkompaniet@gmail.com 

«Askeladden som kappåt med trollet»
Ordet forrykende er kanskje ikke det første man tenker når man hører om det kjente og kjære 
folkeeventyret, men det er akkurat her Campingkompaniet kommer inn i bildet. De fleste har 
vel hørt eventyret om Askeladden. Det som handler om den yngste i en søskenflokk som 
ingen har så stor tru på, men som likevel, mot alle odds, lurer det slemme trollet og redder 
familien sin. Eller... handler det om Askeladden som må ta konsekvensene av å ha eldre søsken 
som egentlig burde ha lært å stå opp for seg selv for lenge sida? Eller handler det kanskje om 
et uskyldig gammelt troll som opplever å få hagen sin invadert av fremmede? Snakker vi 
egentlig grove brudd på eiendomsretten her? Vi får se. Campingkompaniets “Askeladden som 
kappåt med trollet” er en familieforestilling full av farger, fjær og fjas. Velkommen!  
Varighet: ca 30 min. Passer for: barn fra ca 4 år (men alle er velkomne!)


