Bubbningar före föreställningen:
Cratchits, framtida julars ande -plocka skräp inne i, och runt tältet. Ställ bänkarna och
kopplådorna på plats.
Nuvarande julars ande, Affärsmännen -städa gradängen, vika filtar, sopa scenen.
Rickard -kollar så att tältsidorna som ska vara öppna för entréer är ”uppsydda”.
Adam och Stina- preppar dammtrasorna med snö. Kollar korgarna och ställ ut.
Adam -pengar i fickan, bok och penna på skolbänken
Emma -misteln
Välgörarna -kolla bössorna, dörren, fåtöljen på plats
Alla vuxna -kolla att scenen ser okej ut och sopa och svabba vid behov.
Elizas vänner -Båren ut ur tältet, preppa drinkvagnen.
Arbetskamraterna -mappar och gåspennor, kolla att girlangerna är på plats.
Selma -sjalen på stolen
Svunna julars ande -fixa snö i påsarna till Julpyntet samt små paket i korgarna som
Julpyntet delar ut i scen 8.
Alla som har rekvisita i prolog, svischet etc kollar att de har den.
Katja – kolla att Scrooges bord är okej.
Martin -kistan och stolen på plats.

Bubbningar i pausen:
Cratchitbarn som bär bänkar –ställ bänkar på plats.
Cratchitbarn som bär in koppar- kollar att dessa är på plats.
Cratchitbarn som har trasor -lägger dem på plats.
Arbetskamraterna -ta bort mappar, gåspennor och girlanger från scenen.
Svunna julars ande -ställ in korgar till julgranspyntet på bänkarna i ”grottorna”.
Nuvarande julars ande -glitter i fickorna
Affärsmännen -pengar i fickorna samt hattarna!
Adam och Stina -kista och kalkon på plats
Katja – kolla att Scrooges bord är okej.

Olof -pengar i fickan/fåtöljen
Välgörarna -bära bort dörren.

Under föreställningen:
Alla med korgar -Ställ in korgarna i rekvisitahyllorna EFTER scen 8.

Efter föreställningen:
Elizas vänner/bårbärarna -ta in båren i tältet.
Ta in rekvisita dvs paket, korgar mm i tältvaktsboden. Kolla runt i tältet så att inget som
inte är ”fuktsäkert” blir kvar. Ställ i ordning backstage dvs lyft in kläder, ställ i ordning
stolar, rensa skräp, kolla av logerna och vid behov; sopa scengolvet (ska försöka lägga
det på tältvakten under dagpasset).
Vardagar – Harald, Gabriel, Rickard, Åsa, Steph, Ebba, Minna, Hanna, Tilde, Adam,
Martin, Catrin, Neve, Katja, Johanna S, Emma
Helger – Nandi, Maria, Sofia, Freya, Khaliq, Anna, Stina, Molly, Agnes, Nemo, Jim,
Ziaollah, Nina, Carina, Selma, Olof, Johanna J

