Scenerna i En julsaga
Scen

Medverkande

Prolog Folk i staden, Scrooge (alla)

Handling
Folk förbereder för jul i staden, Scrooge passerar förbi och är sur, stämningen sabbas

1 Scrooge (Katja + alla en stund), Bob, Eliza

Eliza kommer för att önska god jul, Scrooge avfärdar henne

2 Scrooge (Rickard), Bob, Välgörenhetspersoner

Välgörenhetspersoner kommer för att samla in medel till de fattiga men jagas iväg.

3 Scrooge (Rickard), Bob, barn, Tiny Tim

Scrooge jagar iväg barn som sjunger och Tiny Tim kommer för att hämta sin pappa

4 Scrooge (alla utom Olof), Marley

Dörrklockan förvandlas till Marleys ansikte och Scrooge börjar tvivla på sitt förstånd

5 Scrooge (Olof) , Marley

Scrooge får besök av Marley som varnar honom för att fortsätta leva som han gör

6 Scrooge (Katja), Svunna julars ande, gamla skolkamrater, Lilla Scrooge (Nils), Fanny

SJA kommer och tar med Scrooge till sin barndom och ser sig själv och sina gamla vänner

7a Scrooge (Rickard), Svunna julars ande, ung Scrooge (Neve) Fizzwigg, arbetskamr, Belle Scrooge får se sin första arbetsplats och hur de har julfest, han ser sin första och enda kärlek
7b Scrooge (Rickard), Svunna julars ande, Belle, Ung vuxen Scrooge (Agust)
8 Scrooge (Neve), Nutida julars ande, folk i staden

Nutida julars ande tar Scrooge med ut på stan, JULINFERNO innan paus

9 Scrooge (Rickard), NJA, Bob, Bobs fru, deras barn, Tiny Tim

Scrooge och NJA får se hur det firas jul hemma hos familjen Cratchit

10 Scrooge (Katja), NJA, Eliza, Elizas gäster

Scrooge och NJA besöker Elizas julfirande och hör hur de pratar om honom

11 Scrooge (Agust) ,NJA, Okunnigheten, Habegäret

Scrooge får sig en sista läxa av NJA och träffar Okunnigheten och Habegäret i form av barn

12 Scrooge (August/Neve/Nils), Kommande julars ande

Kommande julars ande hämtar Scrooge och tar honom med till framtiden

13 Scrooge (Nils), KJA, Affärsmnännen

Scrooge hör gamla kollegor prata om honom, ingen vill gå på hans begravning

14 Scrooge (Olof), KJA, Hälaren, tjuvarna

Scrooge får se hur hans saker stulits och nu säljs för småmynt

15 Scrooge (Rickard), KJA, Kvinnan, Mannen

Scrooge får höra att de enda som känner ngt för hans död är de som är glada

16 Scrooge (Rickard), KJA, Bob, Bobs fru, deras barn

Hos familjen Cratchit, Scrooge får se att Tiny Tim dött

17 Scrooge (alla), KJA

Var det sitt eget lik Scrooge såg passra förbi? De kommer till en gravsten.

18 Scrooge (alla), buden

Scrooge vaknar upp och beställer en kalkon

19 Scrooge (alla), Bob med familj, folk i stan, Eliza med vänner

Scrooge går ut på stan och förändrar sitt och andras liv

20 ALLA MEDVERKANDE

Final

