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Frank Kjosås og Kristoffer Olsen møtte strålende kritikker etter premieren lørdag. Foto: Fredrik Arff

Hylles for sin rolle: – Den største stjerna er Kristoffer Olsen
 Musikalen «Book of Mormon» begeistrer anmelderne. VG slår fast at vi har fått en ny stjerne i
Kristoffer Olsen.
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Porsgrunnsgutten Kristoffer Olsen kan glede
seg over strålende kritikker etter premieren
på musikalen ved Det Norske Teatret lørdag.

Snart på Beat for Beat
Superlativene hagler over hele oppsetningen,
men som VG’s Yngve Kvistad oppsummerer:
«Mine damer og herrer, den største stjerna
på Det norske teatrets scene er Kristoffer
Olsen».



– Dette er et selvtillitsløft for alle. At gode
kritikker er viktig, det så vi da billettsystemet
krasjet søndag på grunn av stor pågang, sier
Olsen.
Les også: Hedda Gabler lykkes i det meste
Den nye stjerna har studert i London, spilt
«Les Miserable» i Tromsø og ««Skjønnheten
og udyret» på Christiania Teater i Oslo.
Rollen som misjonæren Arnold Cunningham
bringer ham inn mot gullrekka på NRK.

Vidar Top ved Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige sier de har merket stor oppmerksomhet etter musikalen.

– Jeg får starte med Beat for Beat, humrer
Kristoffer Olsen, og sier han allerede har
vært på innspilling. Den blir vist på skjermen
senere i høst. Forrige lørdag var han på
Lindmo.

Nær rollen på West End
Kristoffer Olsen var nær å få hovedrollen
også da musikalen ble satt opp på West End i
London.
Han var fremdeles student ved Guildford
School of Acting da det var første audition.
Les også: Ove og Magne gjorde
kulturstatsråden rørt
Ett år og åtte auditioner senere, kom
beskjeden om at han var noen centimeter for
høy for rollen.
Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det var et kraftig slag i magen da jeg ﬁkk
beskjed om at jeg ikke ﬁkk rollen. Men det er
et lite nåløye, der de kan caste det perfekte
hver gang. I «Book of Mormon» spiller de på
kontrastene mellom de to misjonærene, så
jeg må spille mot enten en på to meter og ti,
eller en som Frank Kjosås, ler Kristoffer
Olsen.
De svært gode tilbakemeldingene han har
fått etter premieren i Oslo, gir han i alle fall
grunn til å peke en liten tunge tilbake til West
End.

Spiller fram til sommeren
Musikalen blir spilt fram til påske i Oslo, før
de ﬂytter til Kilden i Kristiansand.
– Det er uvanlig å ha et engasjement så lenge.
Det er en god sikkerhet, sier Olsen.
– Når får vi se deg i Porsgrunn?
– Når mamma ringer og sier at nå er det på
tide å komme hjem, men det er litt hektisk
nå.

– Boken er nå engang alltid best

Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige har
møtt musikalen med «all omtale er god PR».
Vi lot Kristoffer Olsen stille ﬁre av våre
spørsmål.
– Jeg har ikke vansker med å se at det er
lettere å si mormoner, men kirkens navn er
Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, sier
Vidar Top. tidligere forstander nå
ungdomsarbeider.
En ironisk musikal om kirken laget av
skaperne av «South park», kunne skremt de
ﬂeste trossamfunn, men mormonene stiller
mannsterke opp og deler ut boken utenfor
teateret, og torsdag blir musikalen tema i
kirken i Skien – med undertittel «boken er
best».
– Er det ikke alltid slik? Musikalen er god
underholdning for en kveld, men boken kan
forandre et helt liv, sier Top.
Artikkelen fortsetter under annonsen.

Stor oppmerksomhet
Kirken har i dag rundt 5.000 medlemmer i
Norge. Kirken i Skien har 160 medlemmer.
– Musikalen gir oss svært stor
oppmerksomhet, spesielt i forhold til vår
størrelse. Det gir oss en fantastisk mulighet til
å informere om hva Mormons Bok og kirken

egentlig er, for det har vært mange
fordommer knyttet til vår kirke, sier Top.

Fire spørsmål
Kristoffer Olsen spiller misjonæren som
kanskje ikke har ﬁnlest boken han kommer
til Afrika med. På oppfordring av Varden,
kommer han med ﬁre spørsmål til Top.
– Hvordan ser du for deg planeten til Jesus?
– Jeg tenker ikke planet, jeg. Mer som en
himmel, og jeg ville spurt tilbake hvordan
han ser for seg himmelen. Skriften sier de
saktmodige skal arve jorden, så kanskje det
er jordkloden som blir himmelen en gang.
– Hvor ﬁnner jeg en seerstein? En slik skulle
jeg gjerne hatt.
– Trolig i lomma, smiler Top og viser fram
mobiltelefonen.
– Google translate?
– Ja, det kan det være. Om Gud er opphav til
alt, så gjelder det også teknologien.
– Hva gjør deg mest stolt som mormoner?
Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Å ha Jesu Kristi som navn på kirken. Vi er
også særegne, som gir avkall på tobakk, kaffe
og te, og gir tiende til vår kirke.

(Tiende er en slags avgift, en tiendedel av
inntekten)
– Er du sint på meg?
– Nei, ikke i det hele tatt. Kristoffer Olsen
virker som en stor skuespiller, som bruker
sitt talent på det han har. Jeg håper at vi
møtes en gang, sier Vidar Top.
Emner
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FHI har oppdatert artikkel med munnbindanbefalinger
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Her er nattens viktigste hendelser

Trene styrke hjemme? Her er sju anbefalte apper

Sju av ti reiselivsbedrifter har stengt som følge
av koronakrisen



Astrid Nøklebye Heiberg er død

Helsedirektoratet: Neppe fotballstart før til høsten

Kommunen til innbyggerne: - Kjøp mer take away-mat!



Thore ble oppgitt da han stoppet langs E18: – En familie orket ikke gå inn der, de satte seg heller på
baksiden av huset 

Idrettsforbundet tilbyr alle idrettslag å gjennomføre digitale årsmøter helt gratis

Savner du mål og mening med turen? Disse mener å ha løsningen

40.000 i bot for brudd på koronakarantene
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