Årsberetning og regnskap 2011 for Stiftelsen Ferske Scener

1

INNHOLDSFORTEGNELSE
HØYDEPUNKTER 2011 ......................................................... 3
RAPPORT 2011 ....................................................................... 4
Ferske sceners base ........................................................................................................................ 4
Ny organisasjonsmodell for Stiftelsen Ferske Scener fra 2013.................................................. 4
Stiftelsens formål - § 2 i Vedtektene............................................................................................. 4
Styre og ledelse Styret i Stiftelsen Ferske Scener har i 2011 bestått av:................................... 4
Daglig leder................................................................................................................................. 5
Kunstnerisk ledelse ..................................................................................................................... 5
Driftsstøtte og flerårige midler ..................................................................................................... 5
Base Tromsø – medvirkende fra hele landet ............................................................................... 5
To premierer – færre verksteder og forestillinger på turne ...................................................... 6
Planlagt omorganisering vil gi større kapasitet .......................................................................... 6
Festivaler og reiser......................................................................................................................... 6
Nettverk .......................................................................................................................................... 6

ØKONOMI 2011 INNTEKTER ................................................. 7
Samarbeidspartneres egeninnsats i Ferske Sceners forestillinger i 2011 ................................. 7
Spredning av midlene .................................................................................................................... 8

METODE FOR UTVIKLING AV NYE SCENETEKSTER ........ 9
Oppsummering av metode ........................................................................................................ 10

FORESTILLINGER 2011 ....................................................... 11
Lillemia ......................................................................................................................................... 11
Forfatteren Toril Solvang.......................................................................................................... 12
Medvirkende ............................................................................................................................. 13
Presseklipp Lillemia ................................................................................................................. 14/15
Rulletekst ...................................................................................................................................... 16
Forfatteren Rebekka Brox Liabø............................................................................................... 16
Medvirkende: ............................................................................................................................ 17
Presseklipp
Rulletekst..............................................................................................................................18/19

TEKSTUTVIKLING 2011 ....................................................... 20
Eit grisehjarte............................................................................................................................... 20
Verksted med skuespillere ........................................................................................................ 20
Teamet....................................................................................................................................... 20
Om forfatteren Kristin A. Danielsen......................................................................................... 20

DRAMATURGISK VEILEDNING ........................................... 21
Himmelrike................................................................................................................................... 21
Science fiction drama for ungdom om trygghetens pris. .......................................................... 21
Om forfatteren Einar Schwenke................................................................................................ 21

ØKT ETTERSPØRSEL ETTER FERSKE SCENERS
KOMPETANSE I 2011 ........................................................... 22
Engasjement i RadArt – Tromsønettverk for fri scenekunst .................................................. 22
Verv og annet ............................................................................................................................... 23

STYRETS ÅRSBERETNING ............................................ 24/25
RESULTATREGNSKAP 2011 .......................................... 26/27
REVISORBERETNING ..................................................... 28/29

2

Høydepunkter 2011
-

Lillemia av Toril Solvang, bearbeidet av ensemblet. Ferske Sceners første
figurteaterforestilling og samtidig den største samarbeidsproduksjonen
noensinne. Samarbeidspartnere: Figurteatret i Nordland og Dramatikkens Hus

-

Rulletekst av Rebekka Brox Liabø: Den første sceneteksten utviklet fra idé til
ferdig forestilling gjennom Ferske Sceners manusutvikling

-

Norsk Dramatikkfestival. Ferske Scener deltok for første gang. Rulletekst var en
av festivalens fem hovedproduksjoner. Samarbeid med Hålogaland Teater

-

Ut av Norge. Lillemia ble vist på festival i Luleå. Ferske Scener deltok på
festivalen Baltic Circle i Helsinki

-

Økonomisk overskudd. God økonomikontroll gjør at underskuddet fra første
driftsår i 2010 ble snudd til overskudd med god margin ved avslutningen av
2011

Unstad i Vestvågøy kommune, Lofoten 2011

Rapport 2011
Ferske sceners base
Vi tror på ettertanke som det beste utgangspunkt for forandring
Scenekunst er øyeblikkets uforlignelige møte mellom scene og sal, mellom hjerte
og hjerne, mellom tradisjon og samtid
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Samtida trenger fersk scenekunst: Nyskrevne tekster og formspråk som tar
innover seg virkeligheten utenfor teatersalen
Ferske Scener er en katalysator for møter mellom kunstnere. Hvert prosjekt har
sitt unike team, med en blanding av erfarne og ferske krefter
Med humor og distanse til vårt eget håndverk, vil vi skape dybde og overraskelse

Ny organisasjonsmodell for Stiftelsen Ferske Scener fra
2013
Scenekunstmiljøet i Tromsøregionen er i sterk vekst. Stiftelsen Ferske Scener er
i en unik situasjon til å koble mangeårig prosjekterfaring og et solid nettverk,
med nye krefter og initiativ. I 2011 startet arbeidet med å utvide virksomheten til
å omfatte flere kunstnerskap og styrke økonomien. Målet er at nyorganiseringen
skal være på plass fra 2013.

Stiftelsens formål - § 2 i Vedtektene
“Stiftelsens formål skal være profesjonell scenisk virksomhet, med spesielt vekt på utvikling av
nye scenetekster. Dette innebærer å arbeide og eksperimentere med alle kunstarter en
oppsetning er i berøring med, i den hensikt å skape signifikante forestillinger for samtiden.
Ferske Scener ønsker å vise sitt arbeid for et bredt publikum.
Utvikling og synliggjøring av nye metoder og organisasjonsmodeller for scenekunstfeltet
hører til Ferske Sceners arbeidsområde.
Eksempler på hva Ferske Scener kan drive med er: produksjon av forestillinger, seminarer,
verksted, utstillinger, bokprosjekter og studier.”

Styre og ledelse
Styret i Stiftelsen Ferske Scener har i 2011 bestått av:
Marianne Telle.........................................................................................styreleder
Monica
Bjørnsborg.................................................................................styremedlem
Bjørn Morten Litveit Hansen.............................................................styremedlem
Bernt
Bjørn................................................................................................styremedlem
Kristin E. Bjørn (til 1. Desember)....................................................styremedlem
Daglig leder
Anita Basmo Bjørnstad (til 1. desember)
Kristin E. Bjørn (etter 1. desember)
Kunstnerisk ledelse
Bernt Bjørn og Kristin E. Bjørn (til 1. desember)
Bernt Bjørn (etter 1. desember)
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Det er bare daglig leder som er fast ansatt. Anita Basmo Bjørnstad var ansatt i
100% stilling. Da Kristin E. Bjørn overtok, ble regnskapsføringen satt ut til
profesjonell regnskapsfører, og stillingen redusert til 40%.

Driftsstøtte og flerårige midler
Siden 2007 har Tromsø Kommune bidratt med årlig driftsstøtte på
200 000,- Ferske Sceners unike arbeid med utvikling av scenetekster mottok i
2011 også støtte gjennom Troms Fylkeskommunes ordning med Regionale
Utviklingsprosjektmidler (RUP). Prosjektet er 3- årig (2010-2013) og samlet
tilskudd er 900 000,-. I 2011 utgjorde tilskuddet 221 673,Driftstøtte, eller støtte til flerårige prosjekter, er Ferske Sceners økonomiske
basis. Det gjør det mulig å holde kontinuitet i staben også i perioder med
prosjektutvikling og finansieringsarbeid.

Base Tromsø – medvirkende fra hele landet
I alt 32 kunstnere og andre fagfolk hadde inntekt gjennom Ferske Scener i fjor.
Den yngste var 20, den eldste 62. Ferske Scener fokuserer på å sette sammen
optimale team for hvert prosjekt. Vi blander nye krefter med erfarne. Mange av
våre medvirkende har bakgrunn fra landsdelen, men Ferske Sceners fokus er på
deres faglige kvalifikasjoner.
Medvirkende i 2011, etter bosted:
Tromsø_________________________________15
Østlandet_______________________________9
Senja____________________________________4
Lofoten_________________________________2
Stockholm______________________________1
København_____________________________1

To premiérer – færre verksteder og forestillinger på turné
I snitt lager Ferske Scener en ny forestilling i året. I 2011 valgte vi å gripe
muligheten da anledningen bød seg til å delta på Norsk Dramatikkfestival
med forestillingen Rulletekst. Det ble årets andre store premiere. Denne
satsingen gikk på bekostning av andre aktiviteter som turné og verksted
med nye tekster.

Planlagt omorganisering vil gi større kapasitet
Med en planlagte omorganiseringen og utvidelsen av Ferske Scener fra og med
2013, vil Ferske Scener kunne doble aktivitetsnivået. Ved å gi unge
scenekunstnere ansvar for egne prosjekter, vil vi kunne ha flere prosjekter
parallelt.
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Festivaler og reiser
Lillemia ble vist på Stamsund Internasjonale Teaterfestival og på LUBU
festivalen i Luleå. Ferske Scener har også deltatt på Propellen
Scenetekstmønstring i Trondheim og på Baltic Circle i Helsinki. I tillegg reiser
kunstnerisk ledelse så ofte sjansen byr seg til Oslo, Berlin og andre steder for å
se scenekunst. For et prosjektteater som Ferske Scener er det helt nødvendig å
holde seg oppdatert om feltet, og evne å se eget arbeid i en større sammenheng.

Nettverk
Scenekunstfeltet er inne i en fase med store endringer. Det er et internasjonalt,
tilpasningsdyktig og fleksibelt miljø av selvstendige kunstnere og produsenter.
Antallet kunstnere og forestillinger i Norge øker fra år til år. De kunstneriske
skillelinjene mellom institusjoner og det frie feltet viskes ut. Men fremdeles er de
økonomiske og organisatoriske skillelinjene skarpe.
I denne situasjonen er det nødvendig å finne nye organisasjonsmåter og
fellesskap som gjør at det frie feltet kan bli en tydeligere stemme i offentligheten.
Medlemmene i Ferske Scener er aktive i flere slike nettverk. I 2011 har vi
spesielt nedlagt et stort arbeid i RadArt – Tromsønettverk for fri scenekunst
(www.radart.no). Vi er også aktive i Teatertanken – tenketank for et nytt og
kunstbasert teater (www.teatertanken.no) , Propellen Teater
(propellenteater.blogspot.com) i Trondheim. Ferske Scener er medlem i Danseog Teatersentrum (www.danseogteatersentrum.no)

Økonomi 2011
Inntekter
Ferske Scener er en prosjektbasert organisasjon. Hver forestilling finansieres i
hovedsak gjennom øremerkede prosjektmidler.
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Inntekter 2011
14 %

8%
9%

10 %

Driftstilskudd Tromsø
Kommune
Regional prosjektstøtte
(RUP)
Nasjonale prosjektmidler
(Norsk Kulturfond)
Salg av forestillinger og
billetter

59 %

Tilskudd
samarbeidspartnere

Driftstilskudd Tromsø kommune
Regional prosjektstøtte (RUP)
Nasjonale prosjektmidler (Norsk Kulturfond)
Salg av forestillinger og billetter
Tilskudd samarbeidspartnere
SUM inntekter

200 000
221 673
1 393 474
243 221
320 000
2 378 368

Samarbeidspartneres egeninnsats i Ferske Sceners
forestillinger i 2011
Våre samarbeidspartnere bidrar med mye mer enn det som går fram av Ferske
Sceners årsregnskap. Summene under tallfester verdien av arbeidstid, bruk av
rom og utstyr, markedsføring o.l. Tallene er stipulert av våre
samarbeidspartnere, og gir så langt det er mulig et riktig bilde av bidragene
deres til Ferske Sceners produksjoner i 2011.
Figurteatret i Nordland
Hålogaland Teater
Dramatikkens hus
Rådstua Teaterhus
Norsk Dramatikkfestival
Sum egeninnsats samarbeidspartnere

695 000
180 000
33 000
18 000
70 000
936 000

Spredning av midlene
Regnskapet viser at stiftelsens totale utgifter var 2 129 000,- i 2011 (avrundet
til nærmeste 1000).
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Spredning av midlene
Honorarer (/lønn) til
deltakende kunstnere o.a.

20 %

10 %

Kjøp av varer og tjenester
fra lokalt næringsliv
54 %

16 %

Transport/reiser /overnatting
Faste utgifter til driften av
stiftelsen Ferske Scener

32 kunstnere og andre medarbeidere mottok honorarer/lønn fra Ferske Scener i
2011
Honorarer/lønn til deltakende kunstnere

1 139 397

Kjøp av varer og tjenester fra lokalt næringsliv
Av dette:
Tjenester

332 410

203 024 = 9,5 %

(regnskap, revisjon, markedsføring, bygging,
leie av utstyr, leie av bil, husleie etc.)
Varer
129 082 = 6,1%
(kostymer, scenografi, teknikk)
Transport/reiser /overnatting deltakende kunstnere

223 386

Av dette:
Transport/reise 128 208
= 6%
Hotell/overnatting 95 178 = 4%
Faste utgifter
(telefon, kontor, lønn, avgifter, forsikring, bank )

434 267
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Metode for utvikling av nye scenetekster

Skuespiller Kristin Myhre Tunheim i arbeid på tekstverksted med "Eit grisehjarte"
i mai 2011. En av flere nyutdannede scenekunstnere som får en utviklingsarena
gjennom Ferske Scener

Kjernen i Ferske Sceners arbeid er teamarbeidet. Sceneteksten finner lettere sin form
når dramatikeren inkluderes i teaterfellesskapet.
Vi vil skape rause samarbeidssituasjoner og bygge opp tilliten over tid, slik at
teamet får et felles språk for utveksling av ideer. Det er ikke forfatteren alene
som skal tenke ut hva de andre kunstnerne i en teaterproduksjon skal gjøre.
Resultatet blir best når medvirkende kunstnere føler eierskap. Ferske Scener
driver ikke med manusutvikling som en pedagogisk prosess for å lære forfattere
hvordan teater skal gjøres. Vi ser det som en felles utforskning i den hensikt å
styrke det kunstneriske mangfoldet og bruke ytringsfriheten.
For å skape et godt samarbeidsklima som også gir rom for konflikter, deler vi
manusutviklingsperioden opp i bolker. Fra ide til ferdig manus går det fra et
halvt til fire år.
FASE 1 Grunnlaget for arbeidet kan være en ide eller en utkast til et manus.
Viktig med gjensidig tillit og engasjement for stoffet.
FASE 2 kommer etter at forfatteren har videreutviklet ideen til et første utkast.
Dette bearbeides gjennom et lengre verksted med profesjonelle teaterfolk som
medspillere. Avslutningsvis inviteres publikum til visning av materialet. Det er
et mål å involvere forskjellige samarbeidspartnere som biblioteker, kaféer og
festivaler i disse visningene.
FASE 3 er en fullskala produksjon med en lengre spilleperiode. Vi gjennomfører
i snitt ett slikt prosjekt i året.
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Oppsummering av metode
1. Stor grad av fleksibilitet. Forfatteren definerer selv ønsket framdriftsplan.
2. Gjensidig forpliktende avtaler. Konkrete tilbakemeldinger, skriftlige
rapporter, faste deadlines.
3. Praktisk arbeid med tekstene i verksted. På scenen med profesjonelle
skuespillere.
4. Kvalitetssikring: Eksterne, kritiske lesere gjennomgår manus minst en
gang i løpet av prosessen.
5. Forfatter har innflytelse over sammensetningen av teamet som skal jobbe
med teksten.
6. Dersom det er mulig; tidlig avgjørelse om produksjon. Å skrive for en
konkret oppsetting er noe helt annet enn å skrive for skrivebordskuffen.

Rulletekst
Et eksempel på manus utviklet fra ide til ferdig forestilling under veiledning og
verksted med Ferske Scener.

Fra Rulletekst av Rebekka Brox Liabø. Foto: Leif Gabrielsen / Ferske Scener
Norsk Dramatikkfestival 2011.
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Forestillinger 2011
Lillemia

Om kunsten å overleve med sine fiender – både de indre og
ytre. Teater for barn fra 7 år.

Foto: Ingun A. Mæhlum / Ferske Scener

En dag kommer Lillemia hjem og oppdager at foreldrene ikke ser
henne. ”Vi er dårlig, dårlig. Dårlig mamma. Dårlig pappa”, sier de mens de
stirrer tomt ut i lufta. Det er Innbilningen som har tatt makta over foreldrene.
Lillemia rømmer og havner på et skip sammen med Frosken som tror han er en
forhekset prins, en utslitt kaptein og et forfyllet orakel.

Lillemia er teatral lek i en fysisk spillestil som låner elementer fra film og
tegneserie. Figurer, skuespillere og figurer blandes, og publikum. Scenografien
er et telt hvor publikum sitter inne rundt spilleområdet og de får tett kontakt med
skuespillerne og figurene. Til nå har 1140 publikummere sett forestillinga,
hovedsaklig på skoler i Lofoten. Det er gjort avtaler om nye forestillinger våren
2013.
Lillemia er skrevet av Toril Solvang. Teksten ble bearbeidet til figurteater av
ensemblet. Den sju ukers prøveperioden var Stamsund i Vestvågøy kommune.
Forestillinga ble spilt på turné med Den Kulturelle Skolesekken i Nordland,
senere på festival i Luleå og Stamsund.
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Foto Ingun A. Mæhlum/Ferske Scener

”Lillemia fascinerte. Elevene satt som fjetret”
Kari Frøyland, Lofotposten

“Tilbakemeldingene etter Lillemiabesøket har vært fullstendig overstrømmende.
Ekstremt fornøyde lærere og publikum - "det beste skolesekk-besøket de har
hatt"... Veldig fornøyd også med at noen av dem fikk møte og prate med gruppen
etter forestillingen”
Kultursjef i Vågan, Audhild Berthinussen

”Hvis vi skulle lage teater skulle det være nesten akkurat som Lillemia”
Stine (10) og Tijana (11) til Vesterålens Avis.

Forfatteren Toril Solvang
Solvang (f 1974) er utdannet dramatiker fra Dramatiska Institutets
Dramatiker/dramaturglinje, Stockholm (2008) . Hun har også en mastergrad i
dramaturgi fra Universitetet i Århus, Danmark (2004).
I 2011 sto hun bak 3 norske urpremierer: Lillemia, Det stykke natt (Kompani
Camping/Det Norske teater) og I much prefer being able to see the eyes
(Propellen Teater/HINT/ Dramatikkens Hus). Har siden hun kom tilbake til
Norge i 2009 også arbeidet med barneteater på Østfold Teater og Dramatikkens
Hus.

Medvirkende
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Manus: Toril Solvang og ensemblet
Regi: Bernt Bjørn
Dramaturg: Kristin E BJørn
Skuespillere: Kirsti Ladegård, Ellen Zahl Jonassen, Anethe Alfsvåg, Karl
Flyman.
Scenografi, kostymer og figurtegner: Marcus Olson
Komponist: Gaute Barlindhaug
Figurmaker: Kari Noreger
Lysdesigner: Jan Erik Skarby
Tekniker: Cecilie Graven Engseth
Produsent (Ferske Scener): Anita B Bjørnstad.
Figurteatret i Nordland: Geir-Ove Andersen (produsent), Preben Faye-Schjøll
(teatersjef), Ing Randi Johansen (Administrasjon), Jan Erik Skarby (teknisk sjef)
og Anne Sørfjell (produksjonsassistent)
Premiere på Figurteatret i Nordland i Stamsund 8. april 2011. Lillemia ble
produsert i samarbeid med Figurteatret i Nordland, og ble støttet av Norsk
Kulturråd, Spenn, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, Troms
Fylkeskommune og Dramatikkens Hus.
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Rulletekst
Trond og Johanne har det så fint, så fint. De lever sammen i leiligheten de har
arvet etter sine døde foreldre. Intimiteten deres er total. Han sitter i rullestol og
beveger seg aldri utenfor huset. Hun steller kroppen hans, når hun ikke er på
jobb. Men det er før Amund dukker opp.
Rulletekst undersøker et kjærlighetsforhold der grensen mellom nærhet og
eiertrang overskrides. Premieren var i Oslo, på Norsk Dramatikkfestival 2011,
som en av fem nyskrevne forestillinger. Dramatikkfestivalen mener Liabø har
skapt en ny sjanger: Søskenerotisk rullestoldrama. Men det kan også være en
thriller. Eller en svart komedie.

Forfatteren Rebekka Brox Liabø
Rebekka Brox Liabø ( 1978) er født og oppvokst i Krisiansund, men har bodd i
Tromsø de ti siste årene. Hun har to års forfatterstudier fra UiT bak seg. Til
daglig drifter hun foretaket Rulleramp, der hun jobber som teaterfaglig
skrivepedagog. Hun er i oppstartfasen som dramatiker og har skrevet stykkene
Skamleppeland 2004, og Veien ut 2006. Siste arbeid er dialogen Gullegutt som
er et av bidragene i romanen La blærekongen klype dem kåt og friste dem til
sengs (2010).
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Forestillinger i Oslo:
4 (2 ekstraforestillinger)
Forestillinger i Tromsø:
Hålogaland Teater, Prøvesalen, 7. – 17. september
Totalt så 445 publikummere de 13 forestillingene.

Medvirkende:
Skuespillere: Bernt Bjørn, Maja Bohne Johnsen, Frank Jørstad.
Instruktør: Kristin E. Bjørn
Komponist: Gudmund Østgård
Scenografi og kostymer: Ingvill Fossheim
Lysdesigner: Martin Myrvold
Tekniker: Isak Bjørn
Produsent: Anita B. Bjørnstad
Forestillingen var støttet av Norsk Kulturråd, Dramatikkfestivalen, Fond for
utøvende kunstnere. Samarbeidspartnere: Hålogaland Teater og Dramatikkens
hus
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Tekstutvikling 2011
Eit grisehjarte
Av Kristin A. Danielsen
Verksted med skuespillere
Forfatteren om teksten: “Det handlar om mennesket sitt intense ønske om å
finne seg sjølve, finne identiteten sin, å kunne leve i tryggleik og harmoni, å
flykte frå eksistensialismen, å flykte frå den eksistensielle einsemda, eller å
vere ein plass der den eksistenselle einsemda er ok, og ikkje eit problem.
Der den einsemda blir ein varm bås med tørr og varm halm. “
Ruth driver Dyrehotellet (Stallen) på Sør-Jylland - et retreat/kursted hvor folk
som er utslitt av livet sitt, kan legge seg inn og bli et dyr.
Til dyrehotellet kommer Randi, Kjetil og Geir. De vil skapes om til sine
favorittdyr hund, gris og sjiraff. Det ender med fangenskap, amputasjoner og
katastrofe.
Teamet
Skuespillerne Nanna Berntsen, Kristine Myhre Tunheim og Jonas Delerud
kommer fra det første kullet av skuespillere utdannet ved HINT
(skuespillerutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag). De har alle etablert
seg som skuespillere og scenekunstprodusenter på Senja. Tunheim og Digerud
driver teaterensemblet Rimfrost sammen med Aleksander Rindestu. Sammen
med Bernt Bjørn er de et team med stor kompetanse i kor- og ensemblearbeid.
Verkstedet hadde som mål å finne et scenisk uttrykk som gjør publikum til
meddiktere, og skape en felles opplevelse av sorgbearbeiding. Verkstedet var
vellykket, og Ferske Scener vil utvikle prosjektet videre i 2012.

Om forfatteren Kristin A. Danielsen
Kristin Auestad Danielsen (f 1981) er poet og dramatiker, med bakgrunn fra
forfatterstudiet i Tromsø og Dramatikerutdannelsen ved Århus teater (20072010) Hun har gitt ut to diktsamlinger .
Oppførte teatertekster:
Hjemløs – spis dit brød i dit ansigts sved , Odense Teater 2011
Et Grisehjerte – avgangstykke på Dramatikeruddannelsen 2009 ved Århus
Teater
Bartender – Norsk Dramatikkfestival 2004 ved Det Norske Teatret
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Kristin A. Danielsen, tekstverksted i Tromsø mai 2011

Dramaturgisk veiledning
Himmelrike
Av Einar Schwenke
Science fiction drama for ungdom om trygghetens pris.
Kloden er rammet av kriser. En familie har kjøpt seg opphold i en container for
å unngå den vanskelige virkeligheten utenfor.
Himmelrike er en dramatisk fortelling som fant sin form etter et verksted med
skuespillere fra Hålogaland Teater og Ferske Scener i mars 2010. Planlagt
lesning med publikum er lagt til juni 2012. Lesningen vil foregå i samarbeid
med Propellen Teater i Trondheim.

Om forfatteren Einar Schwenke
Einar Schwenke (f 1969) er oppvokst i Tromsø og utdannet skuespiller. Han
arbeider som dramatiker, skuespiller og kommunikasjonsrådgiver. I 2005 vant
han den nasjonale dramatikkkonkuransen “100 og nå” med En hundenatt.
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Økt etterspørsel etter Ferske Sceners kompetanse i
2011
Bernt Bjørn holdt fire kurs i kommunikasjon, formidling og
presentasjonsteknikk i perioden mai - august 2011.
Farmasistudiet, Universitetet i Tromsø
Høgskolen i Finnmark – reiseliv
Prestvannet Barnehage
Forsker Grand Prix: Sammen med Malcolm Jobling gjennomførte han et større
opplegg for deltakerne fra Tromsø i den nasjonale konkurransen Forsker Grand
Prix med svært godt resultat. Forskerne fra Tromsø vant alle finaler. Videreføres
i 2012.

Kristin Bjørn blir i økende grad etterspurt som dramaturg på andre prosjekter
enn Ferske Sceners. I 2011 arbeidet hun med:
•
•
•

Koreograf Elle Sofe Henriksen om forestillingen Ii galgga beatnaga geahccat
gulgii (En skal ikke skue hunden på hårene) Dansearena Nord, Hammerfest
Poet og improvisatør Arild Vange om prosjektet Variasjoner over Fellesegget
Teater Avant Garden/Propellen Scenetekstmønstring 2011, Trondheim
Dramaturgiveiledning TWA monolog – Pernille Dahl Johnsen
Kurs i dramatisk skriving for Cultiva i Kristiansand
Kurs i dramaturgi, bachelorstudiet i drama, universitetet i Tromsø
Anita Bjørnstad arbeidet i 2011 med Stamsund Internasjonale Teaterfestival i
mai og Uendelig Teaters Kjelvikspill i juni.

Engasjement i RadArt – Tromsønettverk for fri scenekunst
Bernt Bjørn:
Leder for programrådet; kurs og gjestespill i samarbeid mellom RadArt og
Rådstua Teaterhus
Kristin E. Bjørn
- styreleder i RadArt, Tromsønettverk for fri scenekunst
Vervet inne bar å være ansvarlig for organiseringen av den første
scenekunstfestivalen Vårscenefest og prosjektkoordinator for førjulsfestivalen
RadVent. Ledet RadArtprosjekt om felles budsjett og regnskapsmaler og
innovativ markedsskaping.
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Verv og annet
Bernt Bjørn
o
o
o
o

Leder stipendkomité for skuespillere. Statens Kunstnerstipend
Leder i programrådet, Prosjekt RadArt
Leder for frilanskrets Nord Norge, Norsk Skuespillerforbund
Vikariat som produsent ved Rådstua Teaterhus i november og desember

Kristin E. Bjørn
o
o
o
o

Medlem i UDs fagutvalg for scenekunst
Leder av styringsgruppa, Prosjekt RadArt
Styreleder i RadArt
Manuskonsulent i HATS, kompetansesenter for revy og teater i Nord- Norge

Styrets årsberetning
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Resultatregnskap 2011
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Revisors beretning 2011
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