
VÅR VISJON:

Vi vil at alle barn og unge i Oslo 
skal få muligheten til å oppleve 
teater som betyr noe for dem. 

For resten av livet. 

PLANER OG DRØMMER FOR FREMTIDEN



OM TIGERSTADSTEATRET

•	 Kunstnerisk	visjon

•	 Kunstnerisk	ledelse

HVORFOR TIGERSTADSTEATRET

•	 Oslobarna	og	scenekunsten

•	 Publikum	i	fokus!	Research	og	
referansegrupper	som	metode

•	 Våre	forbilder

PLANLAGT REPERTOAR 2016–2020

•	 Tigerstadskids

•	 Meningen med livet-trilogien

•	 Oslosafari

FREMTIDEN

•	 Tigerbussen	og	billettfondet

•	 Ressurser,	finansiering	og	
samarbeidspartnere

•	 Intensjonsavtale	med	Oslo	Nye	Teater

•	 Fremtidsdrømmer
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Vi	ønsker	å	finne	ut	hvem	barn	og	unge	i	Oslo	er	og	lage	forestillinger	
som	engasjerer	og	berører	dem	og	som	ser	verden	fra	deres	
perspektiv.	Et	teater	som	er	tilgjengelig	for	dem,	kommuniserer	med	
dem	og	som	er	nysgjerrig	og	undrende	sammen	med	dem.

BARNE- OG UNGDOMSPERSPEKTIVET
Vi	vil	finne	ut	hva	barn	og	unge	i	Oslo	brenner	for,	hva	de	er	sinte	på	
og	hva	de	drømmer	om.	Vi	vil	begynne	med	å	faktisk	snakke	med	
dem,	skape	møteplasser	som	angår	dem	og	fortelle	historier	de	
kan	identifisere	seg	med.	Bare	da	kan	de	oppleve	scenekunst	som	
kommuniserer	med	dem	på	deres	premisser.

MÅLGRUPPE
Vår	målgruppe	er	barn	og	unge	i	Oslo	fra	0–20	år.	Vi	skal	blant	
annet	lage	babyteater	for	småfolk	fra	0–2,	engasjerende	drama	for	
ungdommer	fra	16–20,	og	undrende	forestillinger	for	skolebarn	fra	
10–13.	På	scenen	står	det	profesjonelle	skuespillere.	
I	publikum	er	det	kanskje	skoleklasser,	familier,	barnehager,	unge	
voksne	eller	gamle	voksne	som	er	unge	til	sinns.	Alle	er	velkomne	til	
oss,	men	målgruppen	er	0–20	år.

RESEARCH OG REFERANSEGRUPPER
Tigerstadsteatret	skal	basere	sine	forestillinger	på	grundig	research	
av	målgruppe	og	tematikk	for	det	aktuelle	prosjektet. Alle	forestillinger	
skal	ha	en	referansegruppe	i	den	aktuelle	målgruppen	som	hjelper	oss	
før	og	underveis	i	den	kunstneriske	prosessen	med	å	lage	teater	for	
akkurat	dem.

NYE FORTELLINGER I NYE ROM
Hvilke	historier	fortelles	i	teateret?	Og	hvorfor	skal	de	fortelles	som	
teater?	Vi	ønsker	å	undersøke	teatermediets	enorme	muligheter.	
I	tillegg	til	å	bruke	kjente	teaterrom	på	nye	måter	ønsker	vi	å	sette	opp	
forestillinger	i	rom	som	kanskje	ikke	har	blitt	spilt	teater	i	før.	Vi	vil	gi	
barn	og	unge	i	Oslo	kulturelle	opplevelser	som	blir	til	minner	for	livet.

Tigeren	er	løs!

TEATER TIL BARN OG UNGE I OSLO!
«Tigerstaden» Oslo er den lille storbyen der noen barn bor blant 
høyhus og motorveier mens andre bor i hager med epletrær. Barn er 
sinte, glade, redde og undrende. Noen går på skitur på søndagene 
mens andre går i moskeen på fredager. Noen er helt alene.

Hilde Brinchmann Toril Solvang   Wenche Viktorsdatter Paulsen	
Regissør   Dramatiker og regissør Produsent

Wenche Viktorsdatter Paulsen	(f.	1980)	   

Scenekunstprodusent	utdannet	ved	Dramatiska	Institutet	i	Stockholm.	
Wenche	er	fast	ansatt	som	produsent	ved	Riksteatret	og	har	tidligere	
arbeidet	som	produsent	ved	Nationaltheatret.	Wenche	har	produsert	
et	tjuetalls	produksjoner,	og	forestillinger	for	barn	og	unge	er	det	
som	betyr	mest.	Wenche	holder	også	kurs,	arbeider	som	mentor	og	
underviser	i	teaterproduksjon	ved	blant	annet	Handelshøyskolen	BI.	
Wenche	har	også	bakgrunn	fra	festivalproduksjon	ved	Festspillene	i	
Nord-Norge	og	spillefilmproduksjon	i	produksjonsselskapet	4	½	Film.

Toril Solvang	(f.	1974)   

Dramatiker,	regissør	og	dramaturg	utdannet	ved	Dramatiska	
Institutet	i	Stockholm	og	Universitetet	i	Århus.	Toril	skrev	i	2015	
den	Heddanominerte	Peer, du lyver!	for	Riksteatret	og	dramatiserte	
Den sommeren pappa ble homo	for	Hålogaland	teater.	For	lille	HT	
regisserte	hun	Medeas barn	som	også	ble	spilt	på	Ibsenfestivalen.	
Hvem bestemmer?	skrev	og	regisserte	hun	for	Barneteatret	
Vårt	i	Ålesund	på	grunnlag	av	intervjuer	om	demokrati	med	to	
syvendeklasser.		Hun	har	også	jobbet	med	ungdomsprosjektet	
I møte med det tapte	i	samarbeid	med	Camilla	Eeg-Tverbakk	for	
Nationaltheatret	og	skrevet	Hangaren	for	DUS.	

Hilde Brinchmann	(f.	1983)      

Regissør	utdannet	ved	Dramatiska	Institutet	i	Stockholm.	Hilde	har	
vært	husregissør	for	Riksteatret	der	hun	blant	annet	hadde	manus	og	
regi	for	grunnlovsforestillingen	Folkestyre 2014.	Hun	har	skrevet	manus	
til	Ole Ivars Musikalen	på	Nationaltheatret	og	laget	dokumentarfilmen	
Pam til Paris	på	NRK.		Hilde	har	regissert	norgespremierer	på	Christian	
Lollikes	Kosmisk frykt eller dagen da Brad Pitt fikk paranoia,	Elfride	
Jelineks	Prinsessedrama	og	Mark	Ravenhills	Shoot.	For	sin	interaktive	
versjon	av	Trollmannen fra Oz	på	Brageteatret	fikk	hun	i	2015	
Heddaprisen	for	årets	beste	barne-	og	ungdomsforestilling.
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TIGERSTADSTEATRETS KUNSTNERISKE LEDELSE

-5-



2. 
HVORFOR TIGERSTADSTEATRET



Statistikk fra Scenekunstbruket viser at det i 2014 kun var 11% av skoleelevene 
i Oslo som fikk sett teater gjennom Den kulturelle skolesekken. Denne 
informasjonen kan man sette opp i mot tallene fra et fylke som Telemark der 
dekningen ligger på 128 % fordi elevene får se flere forestillinger i året.

Statistikk	fra	Statistisk	Sentralbyrås	rapport	om	Oslobeboernes	bruk	av	kulturtilbud	
fra	1991	til	2008,	viser	at	det	har	vært	en	synkende	prosentandel	som	har	vært	på	
teater/musikal/revy	én	gang	i	året	i	alderen	9–29	år.	Fra	59%	i	1991	til	44%	i	2008.
	
Når	man	i	tillegg	ser	på	andelen	som	i	2008	hadde	vært	på	barneteater	var	tallene	fra	
Oslo	kun	9%	mot	13%	i	resten	av	landet.
	
Teatertilbudet	i	Oslo	blir	mest	brukt	av	kvinner	og	personer	med	høy	utdannelse.
Lavest	deltagelse	finner	man	blant	befolkningen	som	har	innvandrerbakgrunn.
De	sosiale	skillene	på	befolkningens	kulturbruk	er	større	i	Oslo	enn	i	resten	av	landet.
	
(kilde: Statistisk Sentralbyrå/rapport 201017/Oslobefolkningens bruk av kulturtilbud)

De	store	teatrene	i	byen	spiller	barneforestillinger	hvert	år,	men	forestillingene	
blir	nesten	utelukkende	spilt	i	de	største	teatersalene	for	å	få	størst	mulig	
inntjening.	Det	er	ikke	lønnsomt	å	produsere	teater	for	barn	og	unge	i	dag	
fordi	billettprisen	er	lavere	enn	for	voksne.	Da	kommer	vi	til	det	kulturpolitiske	
aspektet	ved	dette:	

Når kravet om inntjening står over kravet om å spille
 for barn og unge, vil det ikke være forsvarlig for 

teatrene å satse på denne målgruppen.

Forestillingene	som	blir	satt	opp	av	de	store	institusjonene	i	dag	er	ofte	
«klassikere»,	forestillinger	som	er	tradisjonsbundne	og	som	man	vet	fungerer.	
Hvis	man	produserer	nye	forestillinger,	så	er	det	ofte	dramatiseringer	av	
eksisterende	barnelitteratur	slik	at	man	vet	at	det	allerede	finnes	et	publikum	for	
forestillingen.	Alt	dette	er	vel	og	bra,	og	er	i	stor	grad	forståelig	når	man	ser	på	
inntektskrav	og	behov	for	forsvarlig	drift.	Tigerstadsteatret	ønsker	å	presisere	at	
vi	mener	at	det	skal	være	rom	for	alt,	og	at	det	ikke	finnes	én	måte	å	produsere	
teater	til	barn	og	unge	på	som	er	bedre	enn	noen	annen.	Vi	vil	heller	fokusere	
på	hvordan	vi	kan	komplettere	det	eksisterende	tilbudet	barnepublikummet	
allerede	har	på	institusjonsteatrene.
	
Det	er	mye	logistikk	og	økonomi	forbundet	med	teater	for	barn	og	unge.
Både	når	familien	skal	på	teater	og	når	skoleklasser	eller	barnehager	drar	
på	tur.	Reisevei,	transportmiddel,	kollektivpriser,	kollektivtilbud,	billettpris	for	
forestillingene	og	forestillingenes	tilgjengelighet,	er	sannsynligvis	viktigere	
faktorer	for	teaterbesøket	enn	man	kan	tenke	seg.	
	
Hvordan kan oslobarna få oppleve mer scenekunst?
	
Når	en	så	liten	andel	av	skolebarna	i	Oslo	får	sett	forestillinger	gjennom	
Den	kulturelle	skolesekken,	blir	det	enda	viktigere	hvem	foreldrene	eller	
besteforeldrene	deres	er.	De	voksnes	kulturbruk	blir	derfor	førende	for	barns	
mulighet	til	å	oppleve	kultur.	Når	vi	i	tillegg	ser	på	statistikken	om	teatertilbud,	
sosiale	skiller	i	befolkningen	og	kulturbruken	i	hovedstaden	generelt	mener	vi	at	
et	teater	som	Tigerstadsteatret	er	en	stor	nødvendighet	for	barn	og	unge	i	Oslo.

OSLOBARNA OG SCENEKUNSTEN

Statistikk fra Scenekunstbruket

Fylke Produksjoner Visninger Publikum Totalt elever Dekning i %

Telemark 9 245 34	423	 	26	901	 128	%

Østfold 16 390 45	944	 	45	628	 101	%

Hedmark 17 377 28	348	 	29	641	 96	%

Møre og Romsdal 20 582 39	305	 	43	049	 91	%

Vest-Agder 9 341 27	495	 	30	679	 90	%

Sogn og Fjordane 7 200 16	642	 	18	589	 90	%

Nord-Trøndelag 16 170 19	538	 	23	198	 84	%

Vestfold 16 208 30	068	 	38	598	 78	%

Nordland 12 276 	28	583	 	37	986	 75	%

Finnmark 11 94 		 8 685 	12	142	 72	%

Buskerud 10 307 27	959	 	43	541	 64	%

Sør-Trøndelag 23 234 25	310	 	47	688	 53	%

Troms/Svalbard 11 147 12	683	 	25	534	 50	%

Aust-Agder 15 100 		8	264	 	19	170	 43	%

Oppland 7 136 11	180	 	28	777	 39	%

Hordaland 17 242 19	227	 	83	112	 23	%

Akershus 11 141 19	978	 	102	808	 19	%

Oslo 9 109 		9	277	 	81	111	 11	%

Rogaland 6 211 	 8 549 	78	455	 11	%

SUM 421 458  816 607 51 %
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1.	 Jobbe	med	research	og	referansegrupper	på	måter	
som	gjør	at	forestillingene	som	settes	opp	hos	oss	blir	
viktige	opplevelser	i	barn	og	unges	liv.	

2.	 Finne	måter	å	finansiere	produksjonene	våre	på	som	
gjør	at	vi	kan	tilby	billettene	veldig	rimelig	og	i	noen	
tilfeller	gratis.	
	

3.	 Lage	nyskrevet	materiale	for	målgruppen	barn	og	unge	
i	Oslo.	

4.	 Spille	for	mindre	publikumsgrupper	av	gangen.	

5.	 Bruke	rom	på	måter	som	understreker	teatermediets	
her-og-nå-opplevelse.	

6.	 Bli	et	teater	som	tilbyr	noen	forestillinger	oppsøkende.	
Som	kommer	dit	barn	og	unge	allerede	er	og	finner	de	
barna	som	ikke	blir	tatt	med	i	teater.	

7.	 Produsere	forestillinger	slik	at	de	når	flest	mulig!	Vi	vil	
være	en	del	av	Den	kulturelle	skolesekken	og	spille	
forestillinger	på	dagtid	for	barnehager	og	skoleklasser.	
I	tillegg	vil	vi	tilby	forestillinger	til	familiepublikum	på	
kveldstid.	

Tigerstadsteatret vil:
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Tigerstadsteatret skal være et teater der barn og unge i Oslo får kunstopplevelser 
som er relevante og viktige for dem i deres liv. For å få til dette må vi ha direkte 
kontakt med målgruppen og undersøke hva som rører seg i Oslos unge hoder og 
hjerter.

Vår	metodikk	kan	kalles:	målgruppestyrt forestillingsutvikling

Vi	har	alle	tre	erfaring	fra	liknende	metoder	å	skape	teaterforestillinger.	Hilde	
Brinchmann	og	Wenche	Viktorsdatter	Paulsen	som	henholdsvis	manus/regi	
og	produsent	for	Riksteatrets	forestilling	Folkestyre 2014  i	forbindelse	med	
grunnlovsjubileet.	I	dette	prosjektet	reiste	regissøren	rundt	i	hele	Norge	og	intervjuet	
nordmenn	om	samfunnsengasjement.	Toril	Solvang	har	jobbet	med	intervjubaserte	
forestillinger	ved	flere	anledninger.	Blant	annet	gjorde	hun	intervjuer	og	hadde	manus	
og	regi	på	forestillingen Hvem bestemmer? for	Barneteateret	Vårt	i	Ålesund.	Research	
og	intervjubasert	metodikk	til	enkelte	forestillinger	har	vi	derfor	meget	god	erfaring	
med,	så	det	å	la	en	lengre	intervjufase	danne	grunnlaget	for	et	helt	prosjektteaters	
arbeide	har	vi	stor	tro	på.

Feltstudie 2016–2017
Hvem	er	barn	og	unge	i	Tigerstaden	Oslo?	Hva	gjør	de?	Hvor	er	de?	Hvordan	beveger	
de	seg?	Hva	er	de	redde	for?	Hva	drømmer	de	om?	Hva	er	meningen	med	livet	for	
dem?

I	2016–2017	gjennomfører	Tigerstadsteatret	et	stort	forprosjekt	vi	har	valgt	å	kalle	
Feltstudie.	Under	feltstudiet	skal	vi	reise	rundt	i	Oslo	og	intervjue	barn	og	unge.	
Intervjuene	skal	benyttes	som	grunnlag	for	teaterets	repertoararbeid,	det	skal	brukes	
konkret	inn	i	utvikling	av	scenetekst,	det	skal	gjøre	oss	kjent	og	fortrolig	med	vår	
målgruppe	og	det	skal	lede	til	Tigerstadsteatrets	pilotprosjekt	Tigerstadskids.	
Vi	vil	undersøke	vår	målgruppe	fra	en	nesten	sosialantropologisk	synsvinkel,	og	se	
på	barn	og	unges	levevilkår	i	Oslo	med	undring	og	nysgjerrighet.	Kan 	vi	se	Oslo	by	
som	en	ukjent	jungel?	Kan	vi	ikle	oss	safarikostymer	og	jungelhjelmer	og	dra	på	
observasjonsstudier	av	den	fremmede	arten	kalt	Ungdom	og	få	spennende	intervjuer	
med	den	uoppdagede	mennesketypen	kalt	Tigerstadskids?

«Hvem	er	du?»	og	«Hva	er	meningen	med	livet	for	deg?»,	kommer	til	å	være	våre	to	
hovedspørsmål	i	feltstudiet.	 På	den	måten	lar	vi	Oslos	barn	og	unge	fortelle	historien	
om	seg	selv.

PUBLIKUM I FOKUS!
- Research og 
referansegrupper 
som metode
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Referansegrupper
Vi	er	ikke	barn	og	unge.	Vi	har	vært	barn	og	unge	en	gang,	så	vi	kan	prøve	å	bruke	
våre	egne	minner	som	inngang	til	målgruppen,	men	vårt	perspektiv	på	virkeligheten	
kommer	fra	en	voksen	verden.	

Referansegrupper	i	den	kunstneriske	prosessen	er	en	veldig	god	metodikk	for	å	
koble	seg	på	målgruppens	hjerter,	hjerner	og	blikk	og	sørge	for	at	forestillingene	
kommuniserer	med	publikum.

Det	er	flere	metoder	for	å	benytte	seg	av	referansegrupper:

1)  I forarbeidet 

Å	møte	målgruppen	i	forarbeidet	er	en	veldig	god	metode	for	å	sørge	for	at	man	
jobber	med	tematikk	og	problemstillinger	som	er	relevant	for	målgruppa.	I	denne	
fasen	kan	man	samle	konkret	materiale	som	vi	for	eksempel	skal	gjøre	i	Feltstudie.	
Man	kan	også	prøve	ut	skrevet	materiale	på	den	ønskede	målgruppen	underveis	
i	skriveprosessen.	Dermed	får	vi	feedback	fra	den	gruppen	vi	skal	spille	for	når	
produksjonen	er	premiereklar.	

2)  I prøveperioden

Å	la	skuespillerne	møte	målgruppen	de	senere	skal	spille	for	har	for	oss	vist	
seg	å	være	veldig	viktig	for	å	skape	trygghet	i	ensemblet	og	sørge	for	at	man	
kommuniserer	med	målgruppen	på	riktig	plan.	Under	prøveperioden	kan	man	invitere	
inn	en	referansegruppe,	som	er	barn	i	målgruppen,	det	kan	for	eksempel	være	en	
barnehagegruppe	eller	en	skoleklasse.	Man	kan	møte	denne	gruppen	en	eller	flere	
ganger.	Noen	ganger	kan	det	være	lurt	å	invitere	inn	ulike	grupper	for	å	få	et	bredere	
perspektiv.	Sammen	med	referansegruppen	kan	man	blant	annet	lese	manus,	spille	
scener	for	dem,	la	barn	og	unge	spille	scener	selv,	diskutere	tematikk	og	handling,	
diskutere	karakterer,	diskutere	scenografi	og	kostymer,	sceniske	løsninger	og	regi.	
Barn	og	unge	har	etter	vår	erfaring	ofte	veldig	gode	innspill	til	den	kunstneriske	
prosessen!

3)  På prøveforestillinger

«Hva	husker	du	best?»,	«Hvordan	begynte	stykket?»,	«Hvordan	så	det	ut?»,	«Er	det	
noe	du	ikke	forstod?»,	«Er	det	noe	du	synes	vi	bør	gjøre	annerledes?»

Etter	en	prøveforestilling	er	det	veldig	bra	å	få	høre	målgruppens	refleksjoner	rundt	
forestillingen.	Hva	synes	dere	forestillingen	handlet	om?	Bør	vi	endre	på	noe	før	
premiere?	Vil	dere	komme	å	se	forestillingen	flere	ganger?

Fra forestillingen Trollm
annen fra O

z, Brageteatret 2014 
Foto: Kjetil M

oslåtten, Brageteatret
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Backa Teater, Göteborg Stadsteater

Backa	teater	ble	startet	i	1978,	da	som	«skolteaterensemblen»,	en	gruppe	
skuespillere	og	musikere	som	hadde	et	brennende	engasjement	for	å	spile	teater	
for	barn	og	unge.	I	2006	flyttet	teateret	til	et	nytt	tilrettelagt	fabrikklokale	der	
scenen	er	et	enormt	rom	på		90x22	meter,	som	kan	benyttes	i	sin	helhet	eller	
deles	opp	i	mindre	enheter.	Kunstnerisk	leder	er	Mattias	Andersson.	Under	hans	
tid	som	leder	har	forestillingene	vært	preget	av	tidvis	sosiologisk	virksomhet	i	
Göteborg	der	sosiologer	har	gjort	intervjuer	med	unge	mennesker	i	Göteborg	som	
siden	har	blitt	inkorporert	i	forestillinger	skrevet	eller	bearbeidet	av	Andersson.	
Særlig	bør	nevnes	Brott och straff–prosjektet,	der	ungdomskriminalitet	i	Göteborg	
ble	satt	inn	i	rammen	av	Dostojevskijs	verk.

«Backa Teaters uppdrag är att spela för barn och unga. Men någon övre åldersgräns 
har vi inte satt – i en snål värld vill vi vara generösa. Vi spelar teater i en gammal 
plåtverkstad. Ofta sitter det hit-tvingade elever i publiken. Det tycker vi är bra. Då får 
ännu fler ta del av allt viktigt vi har att säga. Det finns också en massa människor 
som kommer till oss av egen fri vilja. Det tycker vi är ännu bättre.»

Tigerstadsteatrets kunstneriske ledere er utdannet i Sverige, og mye av vår 
inspirasjon har vi fra hvordan teatrene i Sverige satser på profesjonell scenekunst 
for barn og unge. De svenske teatrene preges av at barne- og ungdomsteatrene 
er en selvdreven del av større teaterinstitusjoner med egen kunstnerisk leder 
og egne scener. Produksjonene er helprofesjonelle i alle ledd og har «barne- og 
ungdomsperspektivet» som grunntanke.

	

Unga Klara, Stockholm

«Unga Klara grundades av Suzanne 
Osten 1975, då som en del av 
Stockholms Stadsteater,  och 
har sedan dess bedrivit en med 
tiden världsberömd forskande 
teaterverksamhet med barns 
och ungas villkor i fokus. Sedan 
sommaren 2009 är Unga Klara en 
självständig enhet, och inte längre en 
del av Stockholms Stadsteater. Unga 
Klara är idag en ideell förening och 
ett aktiebolag, som av regeringen 
utsetts till viss aktör. Farnaz Arbabi 
och Gustav Deinoff är sedan 2014 
teaterns konstnärliga ledare.
Unga Klara vill ge alla barn och vuxna 
teater av hög kvalitet och driva den 
konstnärliga utvecklingen av teater 
med barnperspektiv både nationellt 
och internationellt. Med blicken 
inställd på framtidens barn bedriver 
Unga Klara sin verksamhet, ständigt i 
dialog med samhälle och publik i den 
konstnärliga processen.»

VÅRE FORBILDER

Foto:	Emilia	Bergmark-Jiminez		|		www.ungaklara.se

www.stadsteatern.goteborg.se/backateater/

Fra	forestilling Utopia 2012Fra	Unge	Klaras	nettside:	www.ungaklara.se
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Unga Dramaten, Kungliga Dramatiska Teatern

«Unga Dramatens föreställningar riktar sig till en ung publik (från 5 år och uppåt), 
ända upp till ung vuxen ålder. Vi arbetar i huvudsak med nyskriven svensk dramatik, 
men gör också klassiker i nytolkning. Ställer oss ständigt frågor om vad som rör 
sig inne i unga människors huvuden: hur ser deras drömmar ut, deras längtan och 
visioner? Vad oroar dem och vad roar? Vi ställer frågor om identitet, genus och 
familjen. Ständigt på jakt efter nya berättelser som gestaltar vår tid. Unga Dramaten 
har en central plats inne i teaterhuset på Nybroplan. Våra scener för barn och unga 
är Målarsalen och Tornrummet.»

Skärholmen, Kulturhuset Stockholm Stadsteater

Stockholm	Stadsteaters	barne	og	ungdomsscene	ble	startet	i	2009.	Scenen	ligger	i	
forstaden	Skärholmen	og	ble	bevisst	lagt	der	for	å	forsøke	å	nå	befolkningen	utenfor	
Stockholm	som	ikke	ellers	er	veldig	sterkt	representert	i	teaterhusets	besøkstall.	
Kunstnerisk	leder	er	Carolina	Frände.	

«Kulturhuset Stadsteaterns barn- och ungdomsscen i Skärholmen ska vända och 
vrida på det som uppfattas som rådande och förändra det svenska scenkonstfältet. 
Scenen ska vara en otämjbar spetsverksamhet som med högsta konstnärliga kvalitet 
och medvetenehet expanderar vad scenkonst för en ung publik kan vara.»

Fra	forestillingen	Rövare	på	Unga	Dramaten

Fra	Skärholmens	hjemmeside	kulturhusetstadsteatern.se/Skarholmen

Suzanne	Osten,	Unga	Klara
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3. 
PLANLAGT REPERTOAR 2016-2020

Fra Toril Solvangs forestilling M
edeas barn, Lille H

T 2013 
Foto: Ingun A. M

æ
hlum

, H
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Dokumentasjonsprosjektet	Feltstudie	blir	i	2016/17	til	pilotprosjektet	
Tigerstadskids.	Dette	blir	målgruppens	første	møte	med	Tigerstadsteatret.	
Vi	vil	skape	en	interaktiv,	spennende	og	visuel	vakker	installasjon/happening/
forestilling,	der	barn	og	unge	i	Oslo	får	oppleve	sine	egne	historier	og	sin	
egen	virkelighet	som	scenekunst.	Vi	vil	ta	barn	og	unge	på	alvor	og	gi	dem	
fritt	ord	til	å	beskrive	sin	egen	virkelighet.	Vi	vil	bygge	vårt	teater	på	grunnlag	
av	deres	perspektiver.	

Pilotprosjektet	utvikler	seg	kunstnerisk	etter	hvert	som	vi	samler	 inn	
intervjumateriale	fra	målgruppen.	Vi	planlegger	en	installasjon/happening/
forestilling	der	det	skal	være	rom	for	at	målgruppen	skal	sette	premissene	for	
formen.

Kunstneriske elementer vi har snakket om:

1.	 Open	Mic	for	Tigerstadskids.	

2.	 Sosialantropologiske	kart	over	Oslobarnas	bevegelsesmønster.	

3.	 Transkriberte	tekster	av	intervjuene	og	samtalene.	

4.	 Foto	og	filmer	tatt	av	barn	og	unge	for	å	dokumentere	sin	egen	virkelighet.	

5.	 Foto	og	filmer	tatt	av	oss	for	å	portrettere	barna	som	har	blitt	intervjuet.	
	

6.	 Musikkvideo	til	låta	TIGERSTADSKIDS,	en	låt	laget	av	ungdom	selv.		

7.	 Stasjoner	med	høretelefoner	der	publikum	kan	lytte	til	de	innspilte	
intervjuene. 	

8.	 Skuespillere	som	leser	eller	fremfører	intervjuene	som	teater.	

9.	 Improvisert	teater	der	skuespillere	improviserer	frem	forestillinger	ved	
hjelp	av	historier	barn	i	publikum	forteller.

-22-



MENINGEN MED LIVET 2: BEGYNNELSEN
Planlagt	premiere	i	2018.	

Dramatiker	og	regissør	Toril	Solvang	har	lenge	vært	opptatt	av	målgruppen	
0–2	år.	Som	dramatiker	har	interessen	handlet	om	hvilke	historier	man	kan	
fortelle	for	så	små	barn.	Hva	oppfatter	de	og	hvordan	følger	de	et	narrativ?	Som	
regissør	er	det	det	visuelle	arbeidet	og	kontakten	mellom	scene	og	sal	som	
interesserer	mest.	

Vi	kommer	til	å	bygge	vårt	arbeid	på	Suzanne	Ostens	kunstfaglige	forskning	
på	Babydrama,	et	arbeid	hun	leverte	professoravhandling	på	da	vi	alle	gikk	
på	Dramatiska	Institutet.	Prosjektutviklingen	av	denne	produksjonen	kommer	
til	å	starte	fra	høsten	2016,	og	kommer	til	å	handle	om	scenetekstutvikling,	
regikonsept	og	research	av	målgruppens	persepsjon.	Vi	kommer	til	å	se	på	
muligheten	til	å	knytte	til	oss	pedagoger	og	barnepsykologer	for	å	kunne	forske	
i	hvordan	babyer	og	småbarn	fra	0–2	år	oppfatter	scenekunst.	

Tigerstadsteatret	ønsker	å	tilby	teater	til	hele	spekteret	av	målgruppen	0–20	
år.	Derfor	er	dette	kunstneriske	forskningsarbeidet	av	vesentlig	art	for	å	kunne	
programmere	repertoaret	for	denne	målgruppen	i	fremtiden.

MENINGEN MED LIVET 3: UNIVERSET
Planlagt	premiere	i	2019.

Denne	produksjonen	skal	bli	et	stort	interaktivt	vandreteater	for	målgruppen	
6–12	år.

«Hvor	kommer	vi	fra?»,	«Hva	er	meningen	med	livet?»	og	«Hva	er	universet?»
De	store	eksistensielle	spørsmålene	skal	få	fullt	fokus	i	teksten. 	I	en	stor	
bygning	full	av	magiske	rom	skal	publikum	gjennom	opplevelser	der	universets	
mysterier	står	i	sentrum.

Regissør	Hilde	Brinchmanns	arbeide	med	interaktivt	teater	og	hennes	
deltagelse	i	det	kunstneriske	forskningsprosjektet	Scesam	med	forestillingen	
Trollmannen fra Oz	trekkes	videre	i	denne	produksjonen.

Meningen med livet-trilogien	skal	undersøke	tre	ulike	målgrupper	ut	i	fra	samme	
tematikk;	Meningen	med	livet.	

Forestillingene	i	trilogien	er:
1:	 Ingenting	av	Janne	Teller	
2:	 Begynnelsen	av	Toril	Solvang
3:	 Universet	av	Toril	Solvang	og	Hilde	Brinchmann	

I	det	første	prosjektet	Ingenting	kommer	vi	 til	å	arbeide	med	målgruppen	
13–19	år.	I	Begynnelsen	skal	vi	jobbe	med	babyer	og	småbarn	fra	0–2	år,	og	i	
Universet	skal	vi	jobbe	med	målgruppen	6–12	år.	Målgruppene	er	utgangspunkt	
for	tekstarbeid,	research,	romslig	konsept	og	tiltaleform	i	hvert	enkelt	prosjekt.

MENINGEN MED LIVET 1: INGENTING og samarbeid med 
  Oslo Nye Teater
Ingenting	skal	spilles	på	Trikkestallen	på	Torshov	for	målgruppen	13–19	år,	og	
har	planlagt	premiere	våren	2017.

Tigerstadsteatret	har	inngått	en	intensjonsavtale	med	Oslo	Nye	Teater	om	
å	samarbeide	om	en	felles	økt	satsing	for	barn	og	ungdomspublikummet	
i	hovedstaden.	Tigerstadsteatret	er	et	eget	selvstendig	teater	med	full	
kunstnerisk	frihet.	Samarbeidet	handler	om	å	dele	risiko,	at	Tigerstadsteatret	
skal	få	tilgang	til	Oslo	Nye	teaters	faste	ressurser	som	lokaler,	teknisk	
bemanning,	verksteder	og	markedsføringsapparat	med	billettsalg.	En	av	
forestillingene	vi	produserer	i	året	skal	inngå	i	Oslo	Nye	Teaters	repertoar.

I	samarbeid	med	Oslo	Nye	teaters	teatersjef	Kim	Bjarke	har	vi	funnet	frem	til	at	
vår	første	produksjon	skal	være	en	dramatisering	av	ungdomsboken	Ingenting	
av	Janne	Teller.	Denne	boken	handler	om	hva	som	har	betydning	i	unge	liv,	og	
går	rett	inn	i	den	tematikken	vi	ønsker	å	undersøke	gjennom	Feltstudie.	
I	denne	produksjonen	dekker	Oslo	Nye	Teater	store	deler	av	honorarer	og	
produksjonskostnader.	

 MENINGEN MED LIVET-TRILOGIEN

–En bok ingen ung leser vil glemme.
Den er viktig, meget sterk i sine virkemidler

og rett ut sagt avskyelig og fengslende og lese.
Fra	VGs	anmeldelse	av	boka	Ingenting	
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Tigerstadsteatret vil at bybarna skal kunne undre seg over naturen i sitt eget 
nærmiljø! Med prosjektet Oslosafari vil vi tilby en unik «naturteateropplevelse» for 
barn og unge der historier fra naturen blir til interaktive opplevelser. 

Oslosafari	er	et	samarbeidsprosjekt	mellom	Tigerstadsteatret	og	Oslo	Våtmarksenter.	
Naturguide	Oda	Fosse	og	skuespiller	Mats	Holm	holder	nå	på	å	utarbeide	et	opplegg	
for	barnegrupper.	Årstidene	i	by-naturen	er	rammen	for	en	opplevelse	der	naturfaglig	
læring,	oppdagelsesferd	og	teatral	historiefortelling	bakes	sammen	til	en	unik	
opplevelse.

Oda Fosse	(f.	1985)	har	master	i	miljø	og	naturressurser	fra	Norges	
Miljø	og	Biovitenskapelige	Universitet	og	skrev	masteroppgave	om	
Reetablering av livet i Akerselva etter klorutslippet i 2011.	For	Oslo	
Våtmarkssenter	har	Oda	vært	naturguide	med	opplegg	for	skoleklasser	
og	barnehager	ved	Østensjøvann	og	på	Fornebu	siden	2014.	

Mats Holm	(f.	1985)	er	skuespiller	med	spesialisering	innen	
improvisasjonsteater.	Mats	spiller	improteater	på	Det	Andre	Teatret	i	
Oslo,	han	har	jobbet	i	syv	år	på	Hålogaland	Teater	i	Tromsø	og	drevet	
improvisasjonsgruppene	Gratis	Øl	og	Billig	Brus.	Billig	Brus	lager	
improviserte	forestillinger	for	og	med	barn.	Mats	har	også	skrevet	
manus	for	Kråkeklubben	på	NRK	Super.

OSLOSAFARI

vår/sommer
I Akerselva: Naturguide	Oda	
forteller	om	Akerselva	og	hva	som	
skjedde	med	alt	livet	i	elva	under	
den	store	klor-lekkasjen.	Barna	
løser	oppgaver,	lager	terrarie,	finner	
insekter.	Laksen	Lars	står	midt	
i	elva	med	koffert	og	har	mistet	
hukommelsen	etter	klorutslippet.	
Hvordan	reetablere	livet	i	elva?	

høst/vinter
I byens parker: Naturguide	Oda	
viser	og	forteller	om	naturen	
og	fuglelivet	i	parken.	Praktiske	
oppgaver:	fugletitting,	lytting,	
mating.	Trekkfuglen	Trygve	dukker	
opp.	Han	er	en	svarttrost	som	
mistet	trekket	sitt	fordi	han	er	så	
glad	i	å	synge	at	han	glemte	seg	
bort.	Hvordan	skal	Trygve	klare	å	
overvintre	i	kalde	Norge?	
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4. 
FREMTIDEN

Fra H
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Hvordan	kan	vi	nå	de	barna	som	ikke	blir	tatt	med	på	teater?	
Hvordan	kan	vi	nå	de	ungdommene	som	tror	at	teater	ikke	er	noe	for	dem?
Hvordan	kan	vi	spille	for	barn	og	unge	uavhengig	av	demografi?
Hvordan	kan	vi	spille	der	barn	og	ungdom	allerede	befinner	seg?
Hvordan	kan	vi	samtidig	kontrollere	det	sceniske	rommet?

Vi	vil	lage	en	Tigerbuss!

Tigerbussen	skal	være	en	stor	black-box	(scenerom)	på	hjul.	Utenpå	er	bussen	eller	
traileren	dekorert	som	en	tiger	og	på	taket	står	det	en	høyttaler	som	knurrer	når	
traileren	kommer	kjørende.	

Tigerbussen	kan	kjøre	ut	til	boligområder	og	skolegårder,	stå	ved	ungdomsklubber	og	
ved	fotballbaner.	Være	der	hvor	barn	og	unge	er.		

Inne	i	Tigerbussen	kan	vi	produsere	egne	forestillinger	skapt	for	det	formatet.	
Hvis	scenerommet	er	en	blackbox	uten	fast	publikumsplassering	har	vi	muligheten	til	
å	skape	unike	romslige	opplevelser	for	hver	enkelt	forestilling.	

I	Tigerbussen	er	forestillingene	gratis.	
Vi	kommer	derfor	til	å	trenge	et	Billettfond.	

For	å	kunne	tilby	forestillingene	i	Tigerbussen	gratis	vil	vi	se	på	mulighetene	for	
å	bygge	opp	et	billettfond.	Eksempelvis:	Riksteatrets	samarbeid	med	DNB	hvor	
skoleklasser	kan	søke	om	å	få	dekket	billettkostnadene	for	å	se	en	Riksteater-	
forestilling.	

Vi	ønsker	å	bygge	opp	et	billettfond	ved	hjelp	av	bedrifter,	stipender	og	private	givere.

TIGERBUSSEN

BILLETTFONDET
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Tigerstadsteatret	arbeider	med	etablering	og	finansiering	ved	siden	
av	produksjonsutviklingen.	Her	følger	noen	viktige	målsetninger	for	
Tigerstadsteatret:

•	 Søker	driftstilskudd	fra	Oslo	Kommune	for	2017	

•	 Bygger	opp	Tigerstadsteatret	som	et	funksjonelt,	visjonært	og	
drivende	AS	

•	 Søker	produksjonstilskudd	fra	Kulturrådet	og	Oslo	Kommune	for	
alle	våre	produksjoner	

•	 Har	en	avtale	med	Oslo	Nye	Teater	om	å	samprodusere	minimum	
én	forestilling	i	året	

•	 Søker	sponsorer,	stiftelser,	private	givere,	fond	og	legater	for	å	
opprette	billettfond	

•	 Samarbeider	med	produksjonsselskapet	Tilmærmet	Lik	om	design,	
profil	og	kommunikasjonsstrategi	

•	 Bygger	nettverk	blant	andre	kulturaktører	for	å	samle	gode	krefter	

•	 Kontakter	Oslos	bydelskontorer	for	å	lære	om	arbeidet	som	gjøres	i	
kommunen	for	Oslobarna	

•	 Søker	stadig	flere	samarbeidspartnere	på	veien	til	et	bedre	Oslo	for	
Tigerstadskidsa

RESSURSER,
FINANSIERING og
SAMARBEIDSPARTNERE
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Tigerstadsteatrets	kunsteriske	ledere,	Oslo	Nyes	teatersjef	Kim	Bjarke	og	Tigeren
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Med en egen garasje der Tigerbussen kan stå parkert, der garasjeporten er malt som en brølende tigermunn og hver gang bussen skal kjøre ut på 

oppdrag så åpnes porten med en stort brøl. Teateret kan ha en Ungdomscafe som drives av Tigerstadskids, kanskje til og med en egen 

ungdomsklubb slik at Tigerstadsteatret blir et naturlig møtested for masse ungdommer.  Med en foaje som er laget som en jungel der barn kan 

gå på oppdagelsesferd, og en liten scene som bare barn får lov til å spille teater på. Kanskje kan vi invitere fantastiske forestillinger fra hele verden på gjestespill for vårt publikum! Eller tilby workshops og opplæring til scenekunstnere. Kanskje vi kan ansette teaterpedagoger og lage en egen barneteateravdeling?    
Eller drive med tekstopplæring av unge dramatikere? Ja! og lære ungdom om scenografi! At barna som kommer dit får lyst til å produsere, skrive, lage teater når d

e blir 
sto

r

Tigerstadsteatret	drømmer	om:	

•	 Å	bli	en	institusjon	der	de	beste	kunstnerne	i	landet	samles	for	å	
skape	viktig	scenekunst	for	barn	og	unge	i	Oslo.	
	

•	 Å	bli	et	teater	som	barn	og	unge	i	Oslo	gleder	seg	så	mye	til	å	gå	
på	at	de	får	sommerfugler	i	magen.	
	

•	 At	Tigerbussen	farer	gjennom	Oslos	gater	med	et	brøl	mens	barna	
hopper	opp	og	ned	av	glede	og	synes	at	Tigerbussen	er	kulere	enn	
Brannbilen.	
	

•	 At		nyutdannede	skuespillere	og	kunstnere	aller	helst	vil	jobbe	
sammen	med	oss.	
	

•	 At	det	kommer	teaterinstitusjoner	fra	hele	verden	på	studiebesøk	til	
Oslo	for	å	lære	om	hvordan	Tigerstadsteatret	jobber.	
	

•	 At	barn	og	unge	i	Oslo	vokser	opp	med	muligheter	til	å	oppleve	
teater	som	virkelig	betyr	noe	for	dem.	

•	 At	Tigerstadsteatret	blir	et	eget	teaterhus!	
	 Et	sted	der	barn	og	unge	lengter	til!
	 Et	stort	lokale	der	vi	kan	ha	en	eller	flere	store	scenerom	med		 	

uendelige	muligheter.	Gjerne	i	et	gammelt	fabrikklokale	langs		 	
Akerselva.	

FREMTIDSDRØMMER
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