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En lille familie, en ballerina, en julemand, en skør mormor og en magisk, sprød 
klokkeklang på Det Kongelige Teaters loft. Små mysterier, der hvirvler som snefnug 
gennem 24 afsnit. Er det mon…? Ja! Årets DR-julekalender hedder JULEFEBER.  

DR samler i december igen børn og voksne med en spændende, underholdende og 
magisk fortælling. Vi inviterer traditionen tro børn, unge, voksne og gamle til at se, 
opleve, dele og tale om en både lille og stor julehistorie. JULEFEBER handler om at 

finde ud af, hvem man er og om at turde at stå ved sig selv. 

Det Kongelige Teater og Den Kongelige Ballet lægger hus til det magiske univers. 
Samarbejdet mellem DR, Det Kongelige Teater og Den Kongelige Ballet inviterer os 
inden for dørene og om bag scenen hos en af landets største kulturinstitutioner i en 

helt særlig bygning, som rummer både fantasi, trylleri, kærlighed og familieproblemer, 
når balletbørn og andre væsener støder sammen i korridorerne.  
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JULEFEBER
1.-24. DECEMBER 2020 PÅ DR1 OG DRTV

Bjørn er 13 år og føler sig pænt forkert. Det er hårdt, når 
ens allerstørste ønske er at være som alle andre. Men 
Bjørns krop driller. Er det pubertet, eller er der i virke-
ligheden helt andre kræfter på spil? Med Det Kongelige 
Teater som magisk kulisse tager DR’s julekalender ‘Julefe-
ber’ seeren med på en rejse, hvor der vendes op og ned på 
en teenagers fornemmelse af, hvad der er ualmindeligt, og 
hvad der bare er normalt.

Hvis man vil acceptere sig selv, handler det ikke om at være den 
rigtige, men om at være sin egen. 

Men hvem er man, når man er 13 år, kroppen er ude af kontrol, 
familien forstår ingenting, og lejligheden på Amager er byttet ud 
med et fint gammelt teater.

DR har i år samarbejdet med en anden af landets kulturbærende 
institutioner, Det Kongelige Teater, om at skabe den helt særlige 
julestemning, der kan samle de 8-13-årige og deres familier i jule-
tiden. Årets julekalender tager seerne med på en december-rejse, 
hvor venskab og kærlighed spirer i takt med, at magien tager over, 
julefeberen raser, og hjælpere og modstandere lurer i kulissen.

Den svære omfavnelse 
13-årige Bjørn bor i Urbanplanen på Amager med sin juleglade far 
og lillesøster Gro. Far skylder penge og låner i ren desperation deres 
lejlighed ud til den skumle fyr, Slikpinden. Den lille familie må nu i 
al hemmelighed flytte ind på fars arbejdsplads, Det Kongelige Teater, 
hvor far arbejder i kantinen. Far er sikker på, at julen nok skal blive 
et hit, og at de snart vil komme hjem igen. Men det er loftet over 
Gamle Scene, der det meste af december måned bliver deres hjem.

Bjørns lillesøster Gro er familiens lille hjælper. Hun forsøger at 
ordne alt lige fra familiens skrantende økonomi til at sætte blind 
dates op med deres intetanende far. Som december måned skrider 
frem, og julen for alvor nærmer sig, får Gro nok af at hjælpe sin far 
og Bjørn. Hun beslutter at forfølge sin egen hemmelige juledrøm, 
og det får skæbnesvangre følger. Heldigvis træder Bjørn i karakter, 
og med hjælp fra sin skøre mormor må Bjørn gennem december 
lære at omfavne den, han er - inderst inde. 

Hovedkaraktererne i ‘Julefeber’ spilles af Silas Cornelius Van (Bjørn), 
Joachim Fjelstrup (far Kalle), Selma Sol í Dali (lillesøster Gro), Bodil 
Jørgensen (mormor), Maria Szigethy (balletpigen Frede) og Peter Frödin 
(balletmester). 





ULTRA TALKSHOW
Julefeberen rammer også DR Ultra, der hver dag den 1.-24. december sender talkshow med vært Jannik 
Schow. Talkshowet går bag om ‘Julefeber’ og er fanprogrammet for alle dem, der hele december vil følge 

med i og vide alt om årets julekalender. Her taler værten Jannik Schow med julekalenderens stjerner, 
skuespillerne og skaberne bag ‘Julefeber’. Julekalenderens tematikker - både de alvorlige og mere lette - 
bliver vendt og drejet med gæsterne i studiet, spændende bagom-viden og sladder fra optagelser bliver 

afsløret, og der vises sjove klip og lege, når talkshowet folder hele ‘Julefeber’-universet ud.



‘JULEFEBER’ kan opleves fra den 1. december på DR1 og på DRTV, hvor dagens afsnit vises fra 
morgenstunden. Ultra Talkshow bliver sendt på DR ULTRA og kan også ses fra om morgenen. 



BJØRN (Silas Cornelius Van) er 13 år og fra Amager. Han er usikker 
og vil bare gerne være normal. Men Bjørns krop driller, og det er ikke 
kun pubertet! Derudover har han jordens pinligste familie. En far i 
pengeproblemer og en juletosset lillesøster. Men Bjørn har nok i sine 
egne problemer. Mærkværdige spasmer er blot begyndelsen på julens 
prøvelser, og Bjørn må bruge hele december på at finde ud af, hvad der 
gemmer sig inden i ham. Det bliver ikke nemmere, da han forelsker sig 
i balletpigen Frede. Og mens forelskelsen blomstrer, forsøger Bjørn at 
få kontrol over sin krop. Men hvordan får man skovlen under verdens 
sødeste pige, når man har roterende fis i kasketten.
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FREDE (Maria Szigethy) er 13 år. Hun er elev på Den Kongelige 
Balletskole og bor på skolens kollegie. Hun er en ung, kreativ, 
humørfyldt pige, der ved, hvad hun vil. Men hun bliver pludselig 
usikker, da hun ikke føler, at hun passer ind på skolen. Frede er i 
tvivl, om hun overhovedet er god nok. Hun får præstationsangst, 
og det bliver ikke nemmere af, at hun er langt væk hjemmefra. 
Men da Bjørn bliver forvekslet med den nye elev, fjernes fokus fra 
Frede, og hun slapper mere af. Bjørn og Fredes venskab går op og 
ned i løbet af december, men mon ikke de kan hjælpe hinanden 
gennem julens udfordringer.
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GRO (Selma Sol í Dali) på 9 år er familiens lille hjælper, der 
holder sammen på dem alle. Hun er empatisk og nysgerrig 
på livet. Og over alt ELSKER hun julen. Hun forsøger ihær-
digt at hjælpe Bjørn og far med deres decemberproblemer, 
men hun går også på egne eventyr og finder hurtigt nye 
venner på sin vej. Gro har et særligt bånd til deres mor-
mor og er den eneste, der finder mening i noget af det, den 
gamle skøre dame siger. Da julen spirer på Det Kongelige 
Teater, begynder også Gro at opleve mystiske ting.
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KALLE (Joachim Fjelstrup) er børnenes far og arbejder i kantin-
en på Det Kongelige Teater. Far er spontan og idérig, men ender 
tit i problemer, når han lader sig kue af andre. Denne december 
skylder han penge til den skumle Slikpinden. Til trods for farens 
åbenlyse fejl og mangler, er han meget elskelig, og han vil gøre alt 
for sine børn. Og han er fremfor alt sikker på, at hvis julen bliver et 
hit, så skal alt nok blive godt. Men far kan kun køre på sin positive 
bølge til en vis grænse. Når alt bliver for meget, går far i hullet. Det 
er ikke altid nemt at være alenefar efter børnenes mors tidlige og 
uforståelige død. 
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RIGMOR (Bodil Jørgensen) er børnenes mormor. Hun er 
en sjov, rar gammel dame, som de fleste tror er lidt kuk i 
låget. I sin plantefyldte, mørke lejlighed på plejehjemmet 
tulrer mormor rundt, men i december får hun en mission 
– hun skal hjælpe Bjørn. Men Bjørn er nærmest bange for 
mormor. Han er i hvert fald bange for, at han er lige så tos-
set som hende. Kun Gro forstår mormors kringlede sprog. 
Mormor finder livsglæde i at hjælpe mennesker, og hun 
besidder særlige evner, der gør, at hun kan hjælpe fortabte 
sjæle, store som små, uden man lægger mærke til hende.    
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BALLETMESTEREN (Peter Frödin) er leder 
på Det Kongelige Teater. Han er tidligere bal-
letdanser og styrer skolen med henblik på at 
gøre den til en skole i verdensklasse. Øvelse gør 
mester – balletmester, som han siger. Han er en 
finurlig type, som eleverne synes er småskør 
med alle sine mærkelige idéer. Men han mener 
selv, at skolen godt kunne trænge til en opkvi-
kning. Han deler selvglad ud af sin egen perfek-
tionisme og fremstår som en snobbet karakter, 
når han hundser rundt med alle. Han er skolens 
overhoved, og altså Fars chef, og holder derfor 
et vågent øje med alt og alle. Men december 
bringer flere overraskelser, da fortiden lurer og 
gør balletmesteren nervøs for både teaterets og 
sin egen fremtid.
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KONCEPTUERENDE INSTRUKTØR OG MEDFORFATTER 

NATASHA ARTHY

Instruktør og manuskriptforfatter Natasha Arthy 
debuterede i 1997 med kortfilmen ‘Fanny Farveløs’ 
og blev siden kendt for børne og ungdomsfil-
mene ‘Mirakel’ og ‘Fighter’, der vandt priser over 
hele verden. Senere er hun gået ind i de voksnes 
univers og instrueret filmene ‘se til venstre der er en 
svensker’ og ‘Comeback’ samt tv- serier som ‘For-
brydelsen’, ‘Rita’ og ‘The Rain’. Hun har altid følt sig 
tæt knyttet til det fantasifulde børneunivers og er nu 
tilbage med årets julekalender ‘Julefeber’ på DR.

HOVEDFORFATTER 

RUNE SCHJØTT-WIETH 

var i mange år vært og programmedarbejder på 
blandt andet Børneradio og Det Elektriske Barome-
ter. Efter at have uddannet sig til manuskriptforfatter 
på Den Danske Filmskole i 2001 har han skrevet 
manuskripter til blandt andet radioføljetonen ‘Ru-
ben - Drengen der kan tale med ting’, børne-tv-
serien ‘Osman & Jeppe’, Netflix-serien ‘The Rain’ 
og spillefilm som 'Otto Er Et Næsehorn’, ‘Voksne 
Mennesker’ og ‘En Helt Almindelig Familie’. Han har 
desuden instrueret radioteater og film.



MEDFORFATTER 

METTE EIKE NEERLIN 

har en baggrund som børnebogsforfatter til flere 
anmelderroste bøger, heriblandt den humoristiske 
socialrealistiske roman ‘Hest, hest, tiger, tiger’, som 
har vundet og været nomineret til priser i både 
Danmark og udlandet.  Det var instruktør Nata-
sha Arthy, som efter at have læst hendes roman-
er, kom og fortalte Mette, at hun i virkeligheden 
er manuskriptforfatter – hun vidste det bare ikke 
selv… Det skulle Natasha Arthy få ret i. ‘Julefeber’ 
er Mette Eike Neerlins debut som tv-serie-forfatter.  

OH LAND OG ‘JULEFEBER’

Titelsangen ‘Julefeber’ fremføres af Oh Land, 
som har skrevet sangen i samarbejde med Jesper 
Mechlenburg. De to har også produceret den sam-
men med Adi Zukanovic.  

Singlen udkommer den 13. november i et samarbej-
de mellem DR, Tusk or Tooth og Universal Music.





JULEFEBER - en julekalender af Natasha Arthy og Rune 
Schjøtt-Wieth, efter idé af Natasha Arthy og Mette Eike Neerlin
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