
Forestilingen er støttet av:



Forestillingen er en samproduksjon mellom 
t igerstadste atre t, Nordby Produksjoner og 
Oslo Nye Teater. Utviklet av Nordby Produksjoner 
i samarbeid med ROBUST.  ROBUST er Kirkens 
Bymisjons samtale-tilbud til barn, unge og familier som 
strever med konflikter, bekymringer eller problemer av 
ulik art. 

Les mer om ROBUST på nettsidene: 
www.kirkensbymisjon.no/robust
Opprop Tveten har vært referansegruppe i utviklingen 
av forestillingen. www.opproptveten.no 

Vi gleder oss til å ta imot dere på Trikkestallen og 
Rommen Scene!

Den kritikerroste forestillingen «To Hjem» settes 
opp på Trikkestallen og Rommen Scene i høst! 

KJÆRE ALLE UNGDOMS- OG VIDEREGÅENDE 
SKOLER I TIGERSTADEN!

Den 14 år gamle hovedpersonen i 
forestillingen To Hjem opplever at foreldrene 
plutselig ikke skal bo sammen lenger. Hun 
står foran et liv i to hjem. Skal hun velge selv 
hvor hun skal bo eller skal foreldrene velge 
for henne? Finnes det egentlig en rettferdig 
fordeling og i så fall, rettferdig for hvem? 

Toril Solvang (t igerstadste atre t) og 
Birgit Nordby (Nordby Produksjoner) har i 
mange år engasjert seg i temaet skilsmisse. 
De har snakket med ungdommer, for å finne 
ut hvordan ungdommene selv setter ord på 
sine opplevelser av foreldrenes brudd. Denne 
historien er inspirert av disse møtene.

Hvordan takle en skilsmisse?

«Et gripende stykke teater om skilsmissebarn (…) To Hjem tar 
kompromissløst barnas parti. Men den er også forbausende åpen 
for publikums egne tanker, slik god teaterkunst skal være.»

Aftenpostens anmeldelse

SKOLEFORESTILLINGER PÅ TRIKKESTALLEN:
tirsdag 23. oktober kl. 11 
onsdag 24. oktober kl. 10 

SKOLEFORESTILLINGER PÅ ROMMEN SCENE: 
onsdag 31. oktober kl. 10
torsdag 1.november kl. 10

For billetter til Skoleforestillingene på Trikkestallen: www.oslonye.no
Skolekontakt Grete Moene: grete.moene@oslonye.no  |  tlf. 971 93 528

Billetter kjøpes på www.rommenscene.no
Skolekontakt Erik Aldner: post@rommenscene.no |  tlf: 951 01 174  

Billettene koster kr. 50 per elev. Lærer følger med gratis.
Forestillingen varer i ca. 70 minutter

Vennlig tigerbrøl fra

Hilde Brinchmann, Toril Solvang og Wenche Viktorsdatter 
Kunstneriske ledere

t i g e r s ta d s t e at r e t

Birgit Nordby 
Kunstnerisk leder

Nordby Produksjoner

Ved spørsmål, send mail til hei@tigerstadsteatret.no eller ring Hilde Brinchmann, tlf: 980 73 235
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