
Regissören Gunnar Vikene har tidigare jobbat med dokumentärfilm, regisserat en rad reklamfilmer, gjort  TV-serien Ran 
(2005), och skrivit och regisserat Himmelfall (2002) (med  manus av Torun Lian) och barnfilmen Trigger (2006).

De tre huvudrollerna besattes efter en audition med över 4000 ungdomar i Bergenområdet. Karoline Stemre spelar
Marianne. Hon är den mest rutinerade av de tre, med flera teaterroller bakom sig. Hon är verksam som skådespelerska på 
Vestlandske Teatern. Jørgen Hausberg Nilssen spelar Thomas. När filmen spelades in var han 18 år, och Vegas är hans 
första roll. Sindre Kvalvåg Jacobsen spelar Terje. Han är den yngste av dem och var 14 när filmen spelades in. Han hade 
ingen tidigare erfarenhet av film eller teater, men eftersom han är intresserad av film anmälde han sig helt själv till casting-
byrån. 

Musiken i Vegas är gjord av en rad norska band: Lars Vaular, Casiokids, Fjorden Baby!, Datarock och Enslaved.

Du väljer inte din familj. Du väljer dina vänner. VEGAS är berättelsen om tonåringarna Thomas, Marianne och Terje.

Efter att ha sett sin mamma bli misshandlad skickas 
Thomas till ett ungdomshem. Där möter han Marianne som 
alltid klantar sig, och Terje som verkar komma från en annan 
planet. De tre delar en gemensam dröm och tillsammans 
påbörjar de en resa fylld av kärlek och hat. En färd där de 
lär sig att lita på varandra. Ingen av dem hamnar där de 
planerat, men alla hittar ett hem.

Vegas är en film om smärta och livskraft.
Vinnare av Svenska kyrkans ungdomsfilmpris  på BUFF 2010.
Juryn beskriver filmen som en ORÄDD SMOCKA I MAGEN
OCH EN LÅNG OMFAMNING AV VÄRME.

I ROLLERNA
Karoline Stemre – Marianne 
Jørgen Hausberg Nilssen – Thomas
Sindre Kvalvåg Jacobsen – Terje
Helge Jordal – Reidar
Anders Baasmo – Thorstein (Mariannes morbror)
Kyrre Haugen Sydness – Roger (Thomas styvfar)
Med flera
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