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I Sverige har de fleste store teaterinstitusjonene en egen 
del av organisasjonen som produserer scenekunst rettet mot 
barn og unge. To vellykkede eksempler på dette er Backa 
Teater i Gøteborg og Unga Klara i Stockholm. Mangelen 
på slike produserende teaterinstitusjoner for barn ble svært 
tydelig for oss da vi returnerte til Norge etter utdannelsen. 
Etter flere års arbeid på små og store teaterinstitusjoner 
i Norge, bestemte vi oss for å skape et eget teater for 
Oslobarna. 

Regissør og grunnlegger av institusjonen Unga Klara, 
Suzanne Osten, var vår lærer på Dramatiska Institutet. 
Osten anses å være avgjørende og banebrytende for 
utviklingen av teater for barn og unge, slik vi kjenner det i 
dag. Suzanne Osten er tigerstadsteatrets mentor.

tigerstadsteatret er oslos unga klara

Samarbeid er et viktig nøkkelord for tigerstadsteatret. 
Ved å samarbeide med andre aktører som ønsker det beste 
for Oslobarna, kommer alle lengre enn de ville gjort alene. 
Ressurser blir benyttet på flere måter og kompetanse deles.
 
tigerstadsteatrets samarbeid med Oslo Nye Teater 
setter oss i en posisjon midt mellom det å være en frigruppe 
og en institusjon. Vi har både frigruppens fleksibilitet og fokus 
på kunstproduksjon, – og tyngden fra institusjonens apparat 
i bakhånd. Det er likevel viktig for tigerstadsteatret 
å være en egen kunstnerisk og økonomisk enhet for å 
gjennomføre vår metodikk og vårt syn på kunst for barn.

vår visjon er at alle barn og unge 
i oslo skal få oppleve teater som vil 
bety noe for dem resten av livet!

For å få til dette må vi tenke innhold, form og 
formidling på nye måter. Vi må være mobile, 
innovative, kommuniserende og lyttende. 

Barn har ikke egne penger, så vi må basere oss på 
en økonomi som ikke avhenger av billettinntekter.

tigerstadsteatret skal lage forestillinger på 
overraskende steder, i samarbeid med Oslo Nye 
Teater på Trikkestallen og Rommen Scene og mest 
av alt; oppsøkende i en rullende teatertrailer vi har 
valgt å kalle tigerbussen.

tigeren må være i bevegelse 
for å nå alle tigerstadskids

Vår metodikk er basert på dialog med målgruppen 
vi lager teater for. Stikkord for vår kunstproduksjon 
er grundig forarbeid, møter med barn som 
grunnlag for ny dramatikk, referansepublikum i 
prøveprosessen, interaktivitet og nyskapende bruk 
av rom.

alle våre midler går til scenekunst-
produksjon. all vår produksjon skjer  
i oslo

tigerstadsteatret finansieres av en kombinasjon 
av driftsstøtte fra Oslo kommune, prosjektstøtte fra 
Norsk kulturråd og andre offentlige tilskudd. Alle 
som jobber for oss er profesjonelle kunstnere som 
arbeider frilans og innehar stor kompetanse på 
teater for barn og unge.

t igerstadsteatret vil bli et 
institusjonsteater for oslobarna

t i g e r s t a d s t e a t r e t  a s 
ble etablert høsten 2015  
av regissør hilde brinchmann, 
dr amatiker og regissør  
t o r i l  s o l v a n g  o g 
s c e n e k u n s t p r o d u s e n t 
w e n c h e  v i k t o r s d a t t e r . 
vi har alle vår utdannelse 
fra dramatiska institutet i 
stockholm (nå stockholms 
dramatiska högskola). 



hilde brinchmann (f. 1983)
hilde@tigerstadsteatret.no  |  mob: 980 73 235

Regissør utdannet ved Stockholms Dramatiska Högskola (tidligere 
DI). Virksom ved de fleste store institusjonsteatrene i Norge. Hilde 
har spesialisert seg på interaktivt teater for barn og mottok i 2015 
Heddaprisen for årets beste barne- og ungdomsforestilling for 
sin versjon av Trollmannen fra Oz på Brageteatret. Hilde har vært 
husregissør for Riksteatret, skrevet manus til Ole Ivars-musikalen på 
Nationaltheatret og laget dokumentarfilmen Pam til Paris på NRK. 

Hilde brenner for ny dramatikk og har regissert Norgespremierer av 
Christian Lollike, Elfride Jelinek, Mark Ravenhill og Kristofer Grønskag. 
For tigerstadsteatret har Hilde Brinchmann skrevet og regissert 
tigerstadkids og tigerbussen kommer! Hun var også å finne 
som tigertrupp-direktør Diana de la Nilsen i Tigerbussen. 

wenche viktorsdatter paulsen (f. 1980)
wenche@tigerstadsteatret.no  |  mob: 476 33 286

Scenekunstprodusent utdannet ved Stockholm Dramatiska Högskola 
(tidligere DI). Wenche er fast ansatt som produsent ved Riksteatret og 
har tidligere arbeidet som produsent ved Nationaltheatret. Wenche 
har produsert et tredvetalls produksjoner, og forestillinger for barn 
og unge er det som betyr mest. For Riksteatret har hun blant annet 
produsert Trollmannen frå Oz og Georgs magiske medisin. Wenche er 
bransjeforeleser ved blant annet Handelshøyskolen BI og holder flere 
kurs i teaterproduksjon og organisasjonsutvikling i teatret. Wenche 
har erfaring fra festival- og spillefilmproduksjon og er i dag rådgiver 
for flere ledere i kulturfeltet.
 
Wenche var å finne som vampyren Kavitha i Tigerbussen. 
 

toril solvang (f. 1974)
toril@tigerstadsteatret.no  |  mob: 995 65 819

Dramatiker, regissør og dramaturg utdannet ved Stockholm Dramatiska 
Högskola (tidligere DI) og Universitetet i Århus. Toril er en av Norges 
mest brukte dramatikere, og har ved siden av å få oppført egne 
originalverk også dramatisert en lang rekke romaner til teater.

Toril har dramatisert Hedda-nominerte Peer, du lyver for Riksteatret og 
Heddaprisvinneren Den sommeren pappa ble homo for Hålogaland 
teater. For Lille HT regisserte hun Medeas barn som også ble spilt på 
Ibsenfestivalen.

Toril har spesialisert seg i bruk av samtaler og intervju som utgangspunkt 
for å skrive ny dramatikk. Dette kan man særlig se gjennom hennes 
arbeid med tekst og regi til forestillingen Hvem bestemmer? for 
Barneteatret Vårt i Ålesund og To hjem som hun har skrevet og 
regissert på grunnlag av intervjuer med 14-åringer i Oslo som har 
opplevd skilsmisse. Toril har nettopp vendt tilbake til Tigerstaden etter 
ett år som dramaturg ved Den Nationale Scene i Bergen.

t i g e r s t a d s t e a t r e t s 
kunstneriske ledelse
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 (f.v) hilde, toril og wenche | foto: morten quist hommersand



teater ti l 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 moskéen på 
fredager. noen er helt alene.

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 snakke med dem, skape 
møteplasser som angår dem og fortelle historier de kan identifisere 
seg med. Bare da kan de oppleve teaterkunst som kommuniserer med 
dem på deres premisser.

målgruppe
Vår målgruppe er barn og unge i Oslo fra 0–20 år. Hver enkelt 
forestilling lages for en mindre del av den store målgruppa. 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 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.

det kunstneriske samfunnsoppdraget
Vi anser vår virksomhet som et kunstnerisk samfunnsoppdrag. Vi mener 
det er livsviktig for barn å få oppleve relevant kunst, og vi springer til 
det oppdraget med bankende hjerte, skarpt blikk og nådeløs kampvilje 
for byens barn.

t igeren er løs!

røde nåler er barn vi 
har intervjuet under 
feltstudiet i 2016. 

de små tigerbussene er 
plassert der vi spilte 
våren 2018.







hva er et barn?

Barn blir ofte beskrevet ut i fra sitt fremtidige 
potensiale; å bli en god borger eller et lovlydig 
menneske. Når man skal begrunne hvorfor det er 
viktig med teater for barn, blir det ofte sagt at «barn 
er fremtidens publikummer». At det er viktig at barn 
ser teater sånn at de kan lære seg å kjøpe billetter 
når de blir voksne. At de har en verdi kun ut i fra 
sin fremtidige kjøpekraft. Dette kapitalistiske synet 
på barn betyr at man ser på barn som en slags 
«uferdig voksen» eller et «ufullstendig menneske». 

tigerstadsteatret mener: 

1) barn er fullverdige mennesker

tigerstadsteatret mener at barn er fullverdige 
og fullstendige mennesker.

Barn er «nåtidens publikummer» og det er det 
viktigste publikummet vi kan bruke våre kreative og 
økonomiske krefter på. 

Barn trenger og fortjener kunstopplevelser som er 
laget kun for dem der de er i sine liv.

Barn har levd kortere og har dermed mindre 
livserfaring. Det betyr ikke at deres opplevelse 
av livet er mindre verdt. Heller ikke deres behov 
for å kunne se og forstå sine liv gjennom kunst. 
Scenekunst for barn er viktigere enn scenekunst for 

ved nærmere ettersyn er dette 
spørsmålet mye mer ideologisk 
enn man skulle tro.

voksne, fordi barn verken har språket, erfaringen 
eller kunnskapen til å sette sine opplevelser inn i 
større sammenhenger. Barn trenger kunst som tar 
dem på alvor.

2) teater for barn er livsviktig

Kunst for barn kan forandre liv. 

Teater kan gi trøst. Teater anerkjenner at livet kan 
være vondt og vanskelig og strekker ut en hånd og 
sier «du er ikke alene». Barndom er vanskelig. Derfor 
er det livsviktig at barn møter kunst som tar deres 
virkelighet på alvor og gir dem kunstopplevelser 
som kan gi lindring, trøst og håp. 

Barn trenger kunst som ser verden fra deres 
perspektiv. Derfor kommer tigerstadsteatret 
alltid til å benytte barneperspektivet i all scenekunst. 

3) vi må lytte til barna

Barn har tanker og løsninger som resten av 
samfunnet og verden trenger. Barn er kreative og 
kan se løsninger og muligheter som vi voksne ikke 
ser. Men barn trenger at noen lytter til dem og 
formidler deres stemme. I tigerstadsteatret vil 
våre møter med barn og unge alltid være førende 
og formende for utviklingen av vår scenekunst.
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t i g e r s t a d s t e a t r e t s 
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.

fra unge klaras nettside: www.ungaklara.se

foto: emilia bergmark-jiminez | www.ungaklara.se

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 
Sveriges Nationalscen för barn och unga. 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
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backa teater, göteborg

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.»

www.stadsteatern.goteborg.se/backateater/

fra forestilling utopia 2012
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hilde brinchmann i samtale med suzanne osten | foto: morten quist hommersand

«tigerstadsteatret strävar efter att göra teater för barn och unga med hög 
konstnärlig kvalité och efter att spela om saker som verkligen berör den unga publiken 
på allvar. Att göra barnteater utifrån barnperspektiv och med idén om att alla barn 
har rätt till bra konst är något som vi verkligen värdesätter på Unga Klara. Vi har 
lång erfarenhet av det och vet hur betydelsefullt det är. Hoppas verkligen att Oslos 
unga får se mycket av tigerstadsteatret i framtiden.» 

gustav deinoff | konstnärlig ledare unga klara, stockholm



suzanne osten | unga klara



mats holm og veslemøy mørkrid | foto: morten quist hommersand



«I en storby som Oslo er lokale 
begivenheter særlig viktig – det er 
i lokalmiljøene vi mennesker hører 
hjemme og det er der vi samspiller. 
Samtidig er det viktig å oppleve seg 
som del av det livet som utspiller seg 
over hele byen. Det er dette doble 
perspektivet som er tigerstadsteatrets 
varemerke. Og når målgruppen er 
barn og unge, og kunstnerne bak 
er ledende profesjonelle innen sine 
respektive disipliner, kan det ikke være 
tvil om at dette er nykommer i norsk 
scenekunst som fortjener både plass, 
oppmerksomhet – og ressurser.»

tom remlov 
teatersjef ved riksteatret

t idl igere d irektør for den norske oper a & ballet t 



historikk
I 1998 fikk undertegnede mulighet til å etablere et teater 
for barn og unge i Buskerud, med sete i Drammen. 
Eierne var/er Buskerud fylkeskommune og Drammen 
kommune. Teatret ble raskt en stor suksess og fikk navnet 
Brageteatret. Brageteatret har spilt for 32–52 tusen barn 
og unge årlig siden starten og mottatt flere priser og 
utmerkelser for sin virksomhet. Forestillingene skapes i nært 
samarbeid med målgruppene, og Brageteatret har mottatt 
mange tusen tilbakemeldinger fra barn og unge om sine 
teaterforestillinger.

Brageteatret hentet mye av sin filosofi og sine ideer fra 
Suzanne Osten (teaterleder og professor i Stockholm), som 
er «verdens fremste teaterguru» når det gjelder teater for 
barn og unge. Suzanne Osten grunnla Unga Klara teater 
i Stockholm i 1975 hvor de har utviklet en verdensberømt 
forskende teatervirksomhet med fokus på teater med barn 
og unges perspektiv.

Unga Klara tok imot en rekke besøk av politikere 
og administrasjoner fra Oslo kommune og Kultur-
departementet/Stortinget gjennom mange år. Disse ønsket 
å studere virksomheten til dette spennende teatret. Til tross 
for nevnte interesse ble det aldri etablert noe tilsvarende 
i Oslo eller Norge. Kanskje fordi teaterinstitusjonene i 
Norge hadde større fokus på teater for voksne?

Brageteatret er i dag blitt regionteater for Buskerud. 
Det betyr at teatret skal produsere forestillinger for alle 

aldersgrupper. Det betyr også at fokuset på målgruppen 
barn og unge må deles med voksne og eldre. Dermed er 
Brageteatret blitt som alle andre teaterinstitusjoner i landet, 
og dette har mange, både politikere og brukere av teatret, 
senere uttrykt som beklagelig – selv om barn og unge 
fortsatt skal prioriteres som målgruppe. Som en politiker 
sa til meg: «Jeg angrer på at jeg en gang uttrykte at når 
dere skaper så mye fint teater for de unge, så bør dere vel 
snart begynne å lage ordentlig teater (Underforstått: teater 
for voksne).»

hva betyr et eget teater for barn og unge?
Barn og unge er framtiden. Det er de som skal overta og 
styre landet. Da skal vi voksne legge forholdene til rette for 
at de kan ta gode valg. For meg betyr det å legge min sjel 
i å skape kvalitetsteater som gir barn og unge opplevelser 
de kan ta med seg videre i livet.

Intet vondt sagt om institusjonsteatrenes forestillinger for 
barn og unge. De fleste av dem er klassikere, og det har de 
unge like stort behov for som voksne. Men i tillegg er det 
viktig å skape teater med barne- og ungdomsperspektiv. 
Siden de fleste profesjonelle skuespillere og teaterfolk ikke 
lenger er barn, må et teater for barn og unge ut i miljøene 
hvor målgruppen ferdes, for skape teater som springer ut 
av disse miljøene. Med temaer som er viktige for dem. 

Dette betyr å ta barn og unge på alvor. Det betyr å 
produsere kunstneriske opplevelser som utvikler empati, 
sosialt samspill, kunnskap og demokrati. De skal møte 

hvorfor et eget 
teater for barn 
og unge i  oslo?

av terje hartviksen | grunnlegger av brageteatret og tidligere teatersjef
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historier og karakterer som viser at de ikke er alene med 
sine tanker og følelser. Dette krever fokus på målgruppene, 
på trendene, på alle medier og kommunikasjoner som 
utvikler seg i rekordfart, på alle forandringene de unge 
gjennomlever i en verden som bare går fortere og fortere. 

Et eget teater for barn og unge tar opp utfordringene 
de unge hele tiden står overfor, i et formspråk som ikke 
snakker til målgruppene, men som kommuniserer med 
målgruppene.

Alt dette, og mere til, krever naturligvis hundre prosent 
fokus på det et slikt teater er laget for: barn og unge. 

oslobarna fortjener et eget produserende teater 
Oslo er et naturlig sted for et produserende teater for barn 
og unge. Et teater som er hos de unge i «Tigerstaden». 
Et teater som har nærhet til ekspertisen, universitetene, 
fagmiljøene og de sentrale organisasjonene med fokus 
på barn og unge.

tigerstadsteatret har vist at de holder et kunstnerisk 
høyt nivå. De har den kunstneriske viljen, engasjementet, 
kvalifikasjonene og gjennomføringskraften til å skape det 
teatret som så mange drømte om på sine studieturer til 
Unga Klara i Stockholm. Oslo har nå en unik mulighet til 
å få et teater dedikert til barna i byen som utelukkende 
fokuserer på framtiden; på barn og unge.

fra urpremieren av «tigerbussen kommer!» ved vahl skole på tøyen | foto: morten quist hommersand
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foto: tilnærmet lik



del 1





2016



f e l t s t u d i e t
- v e i e n  t i l  t i g e r b a r n a s  f o r t e l l i n g e r

av lisa smith walaas | sosiolog

sommeren 2016 satte 
vi i gang med det som 
skulle bli grunnsteinen i 
tigerstadsteatrets første 
kunstproduksjon. vi skulle 
ut i oslos gater og utforske 
mangfoldet av barn og unge 
som bor i byen vår, og vi 
begynte et feltarbeid som ble 
mer omfattende enn noen av 
oss visste da det hele begynte. 
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Som forskningsmetode er feltarbeid trolig mest kjent fra 
antropologiens verden. Den nysgjerrige forskeren pakker 
sekken og drar ut til fjerne verdensdeler for å lære om 
mennesker på andre siden av jorden. Denne innstillingen 
har vi adoptert inn i feltarbeidet vårt, men vi har ikke 
dratt til andre siden av jorden, vi har dratt til Ullern, til 
Tåsen, til Stovner og til Bygdøy. Fire nysgjerrige skikkelser 
i safarikostyme har saumfart byen for å høre oslobarnas 
historier, og tigerbarna har fortalt og fortalt og fortalt. 

Ved feltarbeidets slutt har vi gjennomført over hundre 
dybdeintervjuer, vi har hatt samtaler og diskusjoner 
med skoleklasser, vi har lekt i skolegårder og danset på 
fritidsklubber, vi har lært om Pokemon Go på bussen forbi 
Frognerparken, vi har reist med t-banen til steder vi aldri 
har vært og fått guidet tur på det lokale kjøpesenteret, 
vi har stått på treningsapparater i Sofienbergparken og 
hørt om tannpussrutinene i barnehagen, vi har satt oss 
ned med barna som leker i bakgården der vi bor, vi har 
lært om fotballbanen Bingen og klatrestativet Eiffeltårnet, 
vi har fulgt ungdommer hjem fra skolen og møtt stolte 
førsteklassinger som har lært at bokstaven I har noe med 
is å gjøre. Grovt estimert har vi i løpet av prosessen vært 
i kontakt med omtrent tusen barn fra alle byens kriker 
og kroker som Torshov, Sagene, Frydenberg, Stovner, 
Helsfyr, Grønland, Vestli, Tøyen, Kalbakken, Løren, 
Tonsenhagen, Lindeberg, Etterstad, Manglerud, Østensjø, 
Bjørndal, Prinsdal, Kjelsås, Grefsen, Oppsal, Godlia, 
Ellingsrud, Bygdøy, Grünerløkka, Skøyen, Nordstrand, 
Ullern, Abildsø, Vinderen, Ljan, Montebello, Frogner og 
Mortensrud.

Vi har prioritert geografisk spredning og aldersspenn i 
utvalget vårt. De yngste vi har snakket med er nyankomne 
tigere hvor vår yngste informant er 5 måneder gammel. 
De eldste går siste året på videregående og står i 

spenningsfeltet mellom å være voksen og ikke-voksen 
og alle utfordringene det bringer med seg. Spennet i 
fortellingene er åpenbart varierende, fra ettåringenes 
«ga-ga-go-go» og latterkrampe når du lager prompelyder 
til refleksjoner om integreringspolitikk og hvordan tiden 
skal prioriteres riktig for at alle muligheter for fremtiden 
skal være tilgjengelige når skoletiden om litt er over. Noen 
er opptatt av klima og miljø, noen vil bli revystjerne, noen 
utvikler en fantasy-fortelling som skal bli en bok en dag, 
noen bekymrer seg for å bli voksen, og noen vil leke katt 
hele dagen. 

I samtale med hovedstadens barn og unge har vi også 
kommet inn på mørkere og mer sårbare tema. Livet er 
mangefasettert i alle livets faser, og det er ikke unikt for 
voksenlivet å streve med relasjoner, familie og identitet. 
Når de intervjuede har delt av sårbarheten sin og gitt oss 
tillit, har vi med det største alvor tatt ansvar for å beskytte 
de vi snakker med. 

Formålet med feltarbeidet har vært å dokumentere 
historier og refleksjoner barn og unge har om byen de 
bor i, men også hvem de er og hva de er opptatt av. Det 
bør ikke komme som en overraskelse at byen vår favner 
et stort mangfold. Dette gjelder familiekonstellasjonene 
barna vokser opp i, hvordan arkitektoniske omgivelser de 
befinner seg i, hvordan nærmiljøet deres er, og hvordan 
dette påvirker hva de tenker og hva de er opptatt av. På 
den annen side har vi også sett at barn og ungdom har 
mye til felles på tvers av byens grenser. Uavhengig av 
geografisk tilhørighet er de opptatt av å leke, av å ha 
venner og familie, de drømmer om hva fremtiden vil bringe, 
og de er kreative i sine resonnementer. Selv om vi har tatt 
utgangspunkt i tradisjonelle forskningsmetoder, er dette 
ikke et forskningsprosjekt, men et nysgjerrighetsprosjekt.

(f.v.) wilhelm støylen, lisa smith walaas, hilde brinchmann, wenche viktorsdatter og toril solvang | foto: morten quist hommersand
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redd barna 
om tigerstadsteatret

«Vi i Redd Barna har hatt gleden av å samarbeide med 
Tigerstadsteateret ved flere anledninger. Vi opplever at 
de tar barn og barns fortellinger og perspektiv på det 
dypeste alvor i både utformingen og oppføringen av 
sine forestillinger, og ikke minst i måten de møter barna 
som publikum og deltagere i forestillingene. Vi har sittet i 
teaterrommet og sett barn nærmest gløde av begeistring, 
og trippe i forventning i det de titter inn i et speilrom, 
inne i magen til en Tigerbuss! 
 
Vi er imponert over den grundige kartleggingen og 
arbeidet Tigerstadsteateret legger ned i forkant og under 
gjennomføringen av teateroppsettingene. Måten de har 
hentet inn kunnskap og erfaring, ved å aktivt ta kontakt 
med ulike aktører og organisasjoner for selv å lære 
mer om de temaene de bygger teaterstykkene rundt er 
viktig å belyse. Vi vil også spesielt trekke frem det at vi 
har sett hvordan barna selv blir sett. Da vi var med på 
«Tigerbussen kommer» så vi hvordan skuespillerne møtte 
hvert enkelt barn med åpenhet, respekt og nysgjerrighet, 
og hvordan de tilpasset seg hvert enkelt barn og deres 
personlighet. Ikke alle barn er vant til å være publikum, 
og desto viktigere er det at de får et godt og trygt 
møte i møte med teater og kunst. Vi er overbeviste 
om at Tigerstadsteateret vekker både nysgjerrighet og 
engasjement hos sitt publikum, også hos de voksne, som 
har så godt å se at andre voksne tar barn på alvor og 
ser dem for det de er.

I artikkel 31 er det nedfelt at alle barn har 
rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i 
kunst og kultur. Men for mange barn står 
det store hindringer i veien for at de får ta 
del i fritidsaktiviteter, kunst og kultur. Det 
kan være fordi familien ikke har råd, fordi 
de ikke har kunnskap eller informasjon om 
hvilke tilbud og aktivitet som er tilgjengelig, 
fordi det oppleves fremmed, eller fordi det 
på forskjellige måter ikke er tilgjengelig for 
noen grupper med barn. Tigerstadsteateret 
har et uttalt mål om å lage kunst og teater 
for alle Oslos barn. Redd Barna opplever at 
de, ved hjelp av svært grundig forarbeid, 
klok kreativitet og ikke minst oppsøkende 
virksomhet, har en viktig rolle i arbeidet 
med å styrke Oslobarnas rettigheter, og 
barnekonvensjonens artikkel 31 om lek og 
fritid i særdeleshet.»
 

annicken lundgård
regionleder region øst, redd barna

maren christensen bjune
prosjektleder barns medvirkning, redd barna

«Tigerstadsteatret bidrar med å gi barn rom for å medvirke i sin egen hverdag og i 
samfunnet generelt. De gir barn mulighet til å finne sin egen stemme og mening og til 
å få delt denne med andre barn og unge, samt voksne. Det er få teaterprosjekter som 
har et så tydelig og godt medvirkningsperspektiv. Videre har tigerstadsteatret et viktig 
fokus på å bringe teater og kunst til alle grupper barn og unge, inkludert de grupper 
som ofte blir ekskludert fra denne type opplevelser. Ikke-diskriminering og inkludering 
er viktige prinsipper for Redd Barna og vi ønsker å støtte tigerstadsteatrets bidrag for 
å sikre alle barn like muligheter til kulturelle opplevelser. 

Redd Barna ønsker å gi vår fulle støtte og anbefaling til tigerstadsteatret.»

janne olise raanes
avdelingsleder for norgesprogrammet, redd barna
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artikkel 13
1. Barnet skal ha rett til ytringsfrihet; denne rett skal omfatte frihet 
til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag 
uten hensyn til grenser, enten det skjer muntlig, skriftlig eller på trykk, i 
kunstnerisk form eller gjennom en hvilken som helst uttrykksmåte barnet 
måtte velge.

artikkel 31
1. Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i 
lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i 
kulturliv og kunstnerisk virksomhet.

2. Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta 
i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til 
egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons og 
fritidsaktiviteter.

b a r n e k o n v e n s j o n e n





2017



Tigerstadskids var basert på intervjuer vi hadde gjort 
med barn og unge i Oslo gjennom vårt forprosjekt 
Feltstudie. 120 dybdeintervjuer ble til 60 lytteopplevelser 
i den interaktive installasjonen Tigerstadskids. 

Installasjonen var en kunstnerisk versjon av alle bydelene 
i Oslo og steder der vi hadde snakket med barn. På et 
600 kvm stort Oslokart, kunne barn snike seg rundt på 
oppdagelsesferd i sin egen by og høre Oslobarn fortelle 
om hvordan det er å vokse opp i byen. 

I hver bydel plasserte vi intervjuene med de barna som 
kom fra den bydelen. Intervjuene ble bygget inn i noe 
vi valgte å kalle «Lytteobjekter». Dette var rekvisitter 
og objekter som hadde betydning for det barnet som 
snakket. (f.eks: en sykkelhjelm, boksehansker eller en 
liten lekefisk). Totalt var det 60 slike lytteobjekter fordelt 
utover i installasjonen. 

Tigerstadskids ble en slags hybrid av en installasjon, 
en oppdagelsesferd, en lytteopplevelse og en 
teaterforestilling. Barna i publikum var både objektet 
for undersøkelsen og eksperter på innholdet. De var 
oppdagere, eventyrere og glødende engasjerte. 
Prosjektet var interaktivt i den betydning at barna ble 
ledet og i visse grader styrt, men samtidig fikk bevege 
seg fritt og selv velge tempo og fokus for sin egen 
opplevelse.

Arrangementet var gratis og åpent for alle hver dag 
fra kl. 10–16 i hele spilleperioden. Det ble sendt ut 
invitasjoner med tilbud om arrangementet til alle 4.–6. 
klasser i hele Oslo. Til sammen hadde vi besøk av 3.132 
store og små publikummere på Tigerstadskids. 

Tigerstadskids var et samarbeid mellom 
tigerstadsteatret og Oslo Nye Teater. 

I praksis bestod det av at tigerstadsteatret 
hadde fullt kunstnerisk og økonomisk ansvar 
for prosjektet med bistand fra Oslo Nye 
Teater i form av verkstedtid, personale og 
markedsføring. 

Tigerstadskids ble et svært viktig prosjekt 
for tigerstadsteatret. Dette var vår 
første produksjon og det var viktig for oss 
å kommunisere ambisjoner og metodikk 
med prosjektet. Vår metodikk kommer alltid 
til å utgå fra dialog med vårt publikum. At 
vi klarte å gjennomføre en teateropplevelse 
der både innhold og utførelse handlet om 
nettopp denne dialogen ser vi som svært 
positivt. 

Fordi vi plasserte prosjektet på dørstokken 
til politikerne i byen, fikk vi løftet behovet for 
en større satsning på scenekunst for barn og 
unge i byen vår. 

Barnas politiske meninger om byen, ble 
overrakt Ordfører Marianne Borgen, sortert 
av ordførerens kontor og sendt ut til alle 
byrådsavdelinger. 

Vi er stolte over å ha gitt Oslobarna en 
stemme i byen. 

t igerstadskids ble gjennomført i 
rådhushallen i oslo rådhus 21.– 30.4.2017. 
for første gang i historien ble det 
gjennomført et eget arrangement 
for barn og unge i rådhushallen. og 
tigerstadskidsa fikk sine stemmer hørt i 
oslos viktigste rom.
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 foto: morten quist hommersand







Musikkvideoinnspilling foran Rådhuset | foto: eskil johnsen



intro:
Denne går ut til alle i Tigerstaden, – til Tigerstaden, 
– fra kids i Staden
Denne går ut til alle i Tigerstaden, – til Tigerstaden, 
– fra kids i Staden

1. vers:
Tigerstadskids, det er mange av oss. 
Alle forskjellig, men like til tross. 
Forskjellig bakgrunn, forskjellig kultur. 
Sammen river vi ned fordommers mur. 
Samhold – det er det vi trenger
på tvers av alle bydelsgrenser
Mangfold gjør at byen lever
Toleranse det er det vi krever.
Vi er her, vi er nå, vi er store, vi er små. 
Ser du disse glisa, vi er Tigerstadskidsa. 
Dette er vår by. 
Vi tar vare på den og vi skaper den på ny; 
ny flow, ny stil, ikke møt oss med tvil. 
Vi har kommet for å bli!

Ref:
– Kan du høre barnas brøl?
I denne by blant høye hus blir barna enda mindre
men vi lar oss ikke hindre. 
– Kan du høre barnas brøl?
I ditt hjem, i din bakgård, i din by. 
Vi er Tigerstadskids, Tigerstadskids. 

2. vers:
Tigerstadkids, – ikke alle har det like lett. 
Men vi må dele og være venner uansett. 
Alle har vi noe å lære. Alle har vi våre byrder å bære. 
Alle er vi også glad – som lørdag i Tigerstad
Alle vil vi skinne, prege ditt minne, dempe ditt sinne. 
Kampen for å passe inn, rett og slett. 
Du må forstå at vi ønsker å bli sett. 

Vi er fremtiden, ny generasjon. 
Så legg til side all din frustrasjon. 
Vi ække dumme selv om vi er små. 
Du hakke rett selv om du tjener fett. 
Voksne stresser rundt, gjør det de må. 
Tiden løper, hjerter blør, folka lever og de dør. 
Stopp opp, lytt og hør. 
Hør på Tigerbarnas brøl. 

Ref:
– Kan du høre barnas brøl?
I denne by blant høye hus blir barna enda mindre
men vi lar oss ikke hindre. 
– Kan du høre barnas brøl?
I ditt hjem, i din bakgård, i din by. 
Vi er Tigerstadskids, Tigerstadskids. 

av: leo hutchinson waagbø/t i g e rs ta ds te atr e t

produsert av alex «jester» molkom

musikkvideo av sadtooth media

rap–tekst

t igerstadsk ids



«Prosjektet (Tigerstadskids, red. anm.) 
var veldig givende og lærerikt for 
våre elever, som tilhører en av de 
'finere' delene av byen. De ble mer 
bevisste på mangfoldet i byen, med 
et positivt fortegn. Med tanke på 
at Oslo er en by med relativt store 
sosio-økonomiske forskjeller innad, 
så er det veldig viktig at elevene 
lærer at vi fortsatt deler denne 
byen sammen. De syntes det var 
spesielt interessant å se/høre/lese 
hva elevene fra andre deler av byen 
bidro med i prosjektet. Det var også 
veldig gøy å få dra ned i Rådhuset 
og se hva vi bidro med.»

christer berg carlsen
lærer ved tåsen skole



foto: marte iren kristiansen | oslo nye teater



En ekspedisjonsleder iført et safariantrekk tok imot oss 
og skapte med ett fiksjonskontrakten som tok oss inn i 
ett parallelt univers som lå sideliggende vår virkelighet. 
«Fiksjon» har opprinnelse fra latin og betyr innbilning og 
oppdiktning. Innenfor teaterlandskapet vil dette bety en 
oppdiktning formidlet gjennom et estetisk utrykk ovenfor 
et publikum (Wergeland-Yates 2009:146).

Og det var akkurat et slikt estetisk møte barna våre 
fikk, med ett ble vi sendt ut på oppdrag etter å finne 
ulike rekvisitter, med lydspor av fortellinger fortalt av 
barn. Med iver vandret barna rundt i det scenografiske 
representasjonen av vår tigerstad og lyttet med 
oppmerksomhet til historiene som gjemte seg inne i de 
ulike objektene.

Mulighetene til å kunne vandre inn i en scenografisk 
verden sporet barna med ett inn i det jeg vil hevde er 
nærliggende deres hverdagslige sosiale fantasilek i 
barnehagen. Teaterinstallasjonen ga dem muligheten 
til å leke, improvisere og utforske rekvisitter innenfor en 
fargerik, spennende og levende teaterlandskap.

I etterkant av vårt møte med tigerstadskids, 
gjenfortalte de deres personlige erfaringer med iver og 

engasjement til resten av barnegruppen på avdelingen, 
og ønsket å ta turen tilbake. Dessverre var det slik at 
tigerstadskids var omme rett i etterkant av vårt møte 
med dem, men dersom det hadde vart lengre, ville vi 
absolutt tatt turen tilbake for å kunne gi barna våre flere 
kunstopplevelser som viser en respekt og anerkjennelse 
for barneperspektivet og barnas opplevelserverden.

Mange av barna fra vår bydel har hatt lite kjennskap 
til profesjonelle teateropplevelser, og tiltaket som 
tigerstadsteateret tilbød, ga dem et estetisk 
opplevelse hvor deres fantasi og improvisasjon fikk 
utbrodere fantasifulle dramaturgiske fortellinger ut fra 
deres egne premisser.

Vi var så heldige at vi arvet enkelte av kulissene som skulle 
kastes etter endt teaterinstallasjon, og har nå modifisert 
og installert det gamle «Bygdøy» i et av våre gymrom. 
Et hus barna har farget med deres fantasi og omdøpt til 
sukkerhuset. En teaterinstallasjon som benyttes daglig av 
både våre minste og største i Grorud barnehage.
Forskernettverket BIN-Norden, ledet av Beth Juncker, har 
fremmet Norge som et foregangsland innenfor scenekunst 
for barn mellom 0–3 år (her i Hovik 2011:89-90). Siden 
årtusenskiftet har flere interaktive teaterforestillinger og 

b a r n e h a g e b a r n 
brøler etter mer fra 
t i g e r s ta d s t e at r e t !

av jorge roberto navarro fica | pedagogisk leder i grorud barnehage

den 26.04.2017 tok vi med 
oss førskolebarna våre 
fra grorud barnehage inn 
til rådhuset for å bevege 
oss inn i tigerstadskids, 
en performativ teater-
installasjon presentert av 
tigerstadsteateret og  
oslo nye teater.
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all scenografi fra «tigerstadskids» ble donert til andre frie grupper 
og spesielt interesserte. «bygdøy» havnet i grorud barnehage og ble 
av barna der forvandlet til «sukker-huset». | foto: jorge r n fica
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prosjekter, som Klangfugl og Glitterbird av kunstnerne 
og forskerne Hernes, Os og Selmer-Olsen (2010), samt De 
Røde Skoene av Hovik (2011). Scenekunst som presenterer 
«seriøst og profesjonelt estetisk håndverk» for de minste 
(Hernes, Os og Selmer-Olsen 2010:11). Jeg vil hevde at våre største 
barn i barnehagen også trenger teaterinstallasjoner hvor 
de møter profesjonelle aktører som lar dem interagere 
og improvisere i samspill innenfor fiksjonsverdener. Med 
dette er mitt ønske og håp at tigerstadsteateret 
fortsetter å tilby våre barnehagebarn teateropplevelser 
som imøtekommer deres barneperspektiv med respekt 
og anerkjennelse. Noe de absolutt gjorde gjennom 
tigerstadskids.
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f a r g e r i k e  o g  b r ø l e n d e  t i g e r s t a d s k i d s

t i g e r s t a d s k i d s  er en interaktiv teaterinstallasjon på 
barnas premisser: i lydinstallasjonens kriker og kroker forteller 
intervjuede oslo-barn sine historier, mens de besøkende barna 
deretter gjenforteller disse til prosjektets skapere med sine egne 
ord.

hilde elisabeth bjørk 8/5 2017

En ettårig feltstudie, basert på samtaler med flere hundre Oslo-
barn i grunnskolealder, danner grunnlaget for Tigerstadskids, et 
samarbeidsprosjekt mellom det nystartede Tigerstadsteatret og Oslo 
Nye Teater. I utgangspunktet skulle Tigerstadsteatrets kunstneriske 
ledere, Wenche Viktorsdatter, Hilde Brinchmann og Toril Solvang, 
bruke disse intervjuene som en informasjonsbank til sine framtidige 
teaterprosjekter for barn og unge. Målet var å samle mest mulig 
materiale om hva de ulike tigerstadbarna egentlig er opptatte av, hva 
de er redde for, hva som gjør dem glade og hva de drømmer om, 
og dermed lage teaterforestillinger som treffer denne målgruppen på 
best mulig måte. I stedet for å bare lagre denne informasjonsbanken, 
ble deler av den satt ut i Rådhushallen som en teatral lydinstallasjon 
formet som Tigerstaden selv – like mangfoldig og fargerik som 
intervjuobjektene den huset.

på jakt et ter t ingene som snakker
I feltrommet, som ligger lokalisert under Maridalsvannet, blir en 
barneskoleklasse ønsket velkommen av en ekspedisjonsleder ikledd 
et safariantrekk. Hun forklarer barna prosjektets konsept og forteller 
dem hva de skal gjøre på safari gjennom tigerstadsjungelen. Barna 
er forventningsfulle og snakker i munnen på hverandre. Skuespilleren 
tar det med knusende ro, og informerer barna entusiastisk om at de 
skal lete etter tingene som snakker! Det kommer så inn tre safarikledde 
ekspedisjonsledere som henter hver sin gruppe bestående av cirka 10 
barn. Idet vi kommer ut av feltrommet ser vi den fargerike Tigerstaden 
bre seg ut foran oss. Alle bydelene er representert i installasjonen, 
fra Grorud til Søndre Nordstrand, og der Akerselva munner ut finner 
vi Oslofjorden med sine små øyer som man kan hoppe rundt på. 
Ikke så langt fra fjorden står en stemmeurne i form av et miniatyr-
rådhus plassert. Her får barna komme med skriftlige forslag, direkte 
til ordfører Marianne Borgen, til hvordan Oslo kan bli en bedre by å 
bo i. På åpningen av prosjektet forklarte Borgen at målet med dette 
er at barn og unges stemmer i større grad skal bli hørt i demokratiet 
vi lever i.

Scenografien representerer stedene som de 
intervjuede barna har et forhold til og er opptatte av, 
både på konkret (bydelen der de går på skole) og 
tematisk (rom som «skumlegangen», «legekontoret» 
og «drømmerommet») vis. I disse rommene forteller 
de intervjuede barna om hva de er redde for, de 
kroppslige følelsene, og sine drømmer og mareritt. 
Installasjonen er bygd opp av ulike hus og kroker 
som barna kan gå på ekspedisjonsferd inni på 
deres jakt etter de rare tingene med stemmer inni 
seg.
Jeg henger meg på en gruppe som får basecamp i 
Sagene. Barna blir her gitt individuelle instrukser om 
å lete etter en spesiell ting som snakker: en cupcake, 
en fotball, en bamse, en bok, en sko, en koffert. 
De skal lytte til barnas stemme inni disse tingene 
og rapportere tilbake hva de har hørt. Barna løper 
rundt på jakt etter objektene de har fått utdelt med 
stor entusiasme, og blir raskt gitt en ny ting når de 
har rapportert funnene sine til ekspedisjonslederen. 
Utseendet på objektene som huser lydfilene av de 
intervjuede barna, forteller noe om hva de disse 
barna snakker om. Lydfilen som ligger gjemt i en 
cupcake handler for eksempel om ei jente som 
forteller om den gangen ovnen hjemme ble ødelagt 
da hun sto klar med en muffinsrøre, så da måtte hun 
steke dem hos naboen. Hvis man legger øret inntil 
den hengende skoen, får man høre om jenta som vil 
bli friidrettsløper når hun blir stor. Denne vekslingen 
mellom det hverdagslige og de store drømmene, gir 
et fint innblikk i hvor sammensatt barnas virkelighet 
er, og illustrerer hvordan barn kan vise like mye 
entusiasme når de forteller om sine favorittfag på 
skolen, som den gangen de tok en high five med 
Usain Bolt.

l it t mer teater
Det teatrale aspektet ved teaterinstallasjonen står 
ekspedisjonslederne for. De setter stemningen for 
barna allerede før de entrer tigerstadsjungelen, 
fordeler objekter til barna, noterer ned fortellinger 
og innfall fra dem, og leder dem til det hemmelige 
stedet hvor man virkelig må liste seg for ikke å bli 
sett. Observert blir vi likevel der vi lusker oss opp 
den majestetiske trappen i rådhuset, av en japansk 
turistgruppe som tilsynelatende synes Tigerstadskids 
er mer spennende å se på enn rådhusets 
imponerende interiør. Jeg synes at dette teatrale 
aspektet ved installasjonen kunne ha vært litt mer 
aksentuert, for eksempel gjennom enda en slik post 
hvor skuespillerne ventet med oppgaver til barna.

Når vi kommer på toppen til det hemmelige stedet, 
har vi utsikt over hele Oslo by. På dette tidspunktet 
har kunstnerisk leder Hilde Brinchmann slått seg til 
gruppen vår, også hun ikledd safarikostyme. Etter 
at vi har speidet utover Tigerstaden og snakket om 
de ulike bydelene, samler vi oss i en ring på gulvet 
for å komme med forslag til hvordan Oslo kan bli en 
bedre by å bo i. Gruppen jeg følger denne dagen 
er opptatt av å forbedre sin egen skolehverdag: De 
foreslår heldagsskole uten lekser, varm kantinemat 
slik de har i Sverige og flere turer i skoletiden. 
Forslagene blir notert av ekspedisjonslederne, og 
senere lagt i stemmeurnen for å leses av ordfører 
Borgen personlig, som for øvrig lovet barna på 
åpningen at hun skulle lese og ta til seg ethvert 
forslag. Den andre gruppen som sitter ved siden 
av oss, hadde fokuset et litt annet sted, forteller en 
ekspedisjonsleder meg etterpå: De som bor på gata 
må få tak over hodet!, ønsket barna blant annet å 
formidle til ordføreren.

http://www.scenekunst.no/sak/fargerike-og-brolende-tigerstadskids/

anmeldelse av «tigerstadskids» 
fra scenekunst.no
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Når Brinchmann til slutt spør barna hva de mener 
Tigerstadsteatret burde lage teater om i framtiden, svarer 
de at de gjerne vil se teater om Gamlebyen og historiske 
hendelser, om viktig ting som skjer rundt i verden og om 
kjente steder i Europa (for eksempel Eiffeltårnet). Jeg må 
innrømme at jeg blir litt tatt på sengen av disse svarene 
da de representerer noe helt annet enn det jeg egentlig 
forestiller meg at 4.–6. klassinger interesserer seg for. For 
meg understreker dette at det å lage engasjerende teater for 
barn og unge fordrer en åpen og kontinuerlig dialog med 
denne målgruppen.

entus iast iske små t igre
«Alle barn og unge i Oslo skal få oppleve teater som vil 
bety noe for dem resten av livet», heter det i programmet, 
en ambisiøs målsetting fra Tigerstadsteatret. Det er en 
kjensgjerning at barn og unge i Oslo har svært forskjellige 
levevilkår og bakgrunner, og at det å skulle treffe alle 
barn dermed er et svært utfordrende mål. Det omfattende 
feltarbeidet som teatret har gjennomført og denne første 
avlagte eksamensprøven, vitner om et teater som har tatt 
høyde for at tigerstadbarna nettopp er svært ulike, men 
at dette mangfoldet er deres styrke. Midt i mylderet av 
barnas ulikhet forstår man dog med Tigerstadskids at de på 
mange måter likevel er ganske like: de har samme behov 
for trygghet og å bli sett, og de har alle ønsker og håp for 
framtiden.
For å kunne lage teater for alle barn og unge i hovedstaden, 
som attpåtil vil følge dem resten av livet, krever det ikke 
bare enorm innsikt i hva barn til enhver tid er opptatte av, 
men også hva som fungerer og ikke fungerer i en teatral 
setting. Barn er et krevende publikum å lage teater for da 
man konstant må jobbe for å fange oppmerksomheten og 
styre den i riktig retning, og teatret er en flyktig kunstart 
som alltid innebærer et aspekt av det uforutsette. Når det 
kommer til barneteater blir dette særlig markant ettersom 
tilskuerne ikke nødvendigvis styres av teaterkutyme og 
det vi voksne kaller vanlig folkeskikk. I den hensikt er den 
interaktive formen ofte svært effektfull, fordi den lar barna 
reagere og delta på en måte som kanskje ligger nærmere 

deres natur enn den klassiske inndelingen 
mellom utøvere og publikum, selv om 
det også her selvfølgelig er individuelle 
forskjeller mellom barna. Jeg opplever 
den interaktive formen i Tigerstadskids 
som ganske forsiktig – barna styres delvis 
i sine opplevelser, samtidig som de står 
relativt fritt til å utforske installasjonen på 
egen hånd.

Tigerstadskids har preg av å være 
en slags testsone for Tigerstadsteatret 
både hva gjelder regi, dramaturgi og 
det rent praktiske ved gjennomføringen. 
Brinchmann er til stede med notatblokken 
og følger med på det meste som skjer: 
hva fungerer, hva fungerer ikke? Hva 
synes barna er morsomt og hva synes de 
er kjedelig? Hvilke gruppestørrelser er 
ideelle? Dramaturgien er dermed ikke helt 
spikret, men endrer seg visstnok noe etter 
hvordan hver enkelt gruppe fungerer. 
Et viktig element er også at barna 
skal kunne komme med umiddelbare 
tilbakemeldinger til ekspedisjonslederne. 
For eksempel når en jente returnerer til sin 
ekspedisjonsleder for å avgi rapport om 
den historien hun har hørt, og forteller at 
hun hadde problemer med å forstå hva 
de sa på lydopptaket fordi de snakket så 
lavt. «Ok, da må vi skru opp lyden, da», 
sier ekspedisjonslederen og noterer. På 
denne måten blir barna tatt på alvor – 
helt ned på detaljnivå.
Når utforskningen i tigerstadsjungelen 
er over hører jeg en jente spørre en 
ekspedisjonsleder om de ikke kan 
lete etter «flere sånne ting». Idet vi 
har tatt plass i feltrommet igjen for en 
debriefing av det vi har sett og hørt, 
spør en annen om det er lov å komme 
tilbake uten ledsagelse av voksne. 
Dette, i kombinasjon med den utbredte 
entusiasmen som jeg bevitner underveis, 
tyder på at teaterinstallasjonen har falt 
i smak hos de små observatørene. Det 
forstår jeg godt. Tigerstadskids bærer 
preg av uttesting og forsøk, dog ikke i 
negativ forstand, men mer som en slags 
dramaturgisk form på barnas premisser. 

prosjektet vitner om et teater 
som ønsker å ta barna på 
alvor og la deres stemmer 
forbli hørbare i lang tid etter 
at teaterinstallasjonens vegger 
er tatt ned.

foto: morten quist hommersand
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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 (tigerstadsteatret ) 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. 

Birgit og Toril har særlig snakket med ungdommer som 
har vært en del av programmet ROBUST. Dette er Kirkens 
Bymisjons tilbud til unge som trenger noen å snakke med når 
de opplever utfordringer og konflikter. 

I prøveprosessen jobbet vi med Opprop Tveten som 
referansepublikum. Lene Røisland, daglig leder på Opprop 
Tveten skrev om To hjem: 

«Mange elever vi har her på Opprop Tveten har et ambivalent 
forhold til teater, som oftest synes de det er skikkelig kjedelig. 
Men ikke når det kom til forestillingen «To hjem». Dette var en 
forestilling med et innhold som elevene kunne relatere seg til. 
Flere av de har opplevd at foreldrene skiller lag, og de meldte 
at historien kunne vært fra deres eget liv. Vi synes det er viktig 
at det lages teaterforestillinger som er direkte rettet mot, og 
skrevet for, barn og unge.» 

Etter premieren på Sentralen den 19. Oktober gjennomførte 
vi ettersnakk med to ungdommer fra Robust og terapeut Erling 
Fidjestøl. Ungdommene sa de følte seg sett og sa de nesten 
følte seg stolte over å være skilsmissebarn. 

To Hjem spilte fem forestillinger på Sentralen i oktober 2017, 
og en forestilling på ShowBox i desember samme år. På 
Sentralen ble skoleklasser invitert til å se forestillingen gratis. 
Totalt ble forestillingen sett av 494 publikummere.

Høsten 2018 ble forestillingen satt opp igjen på Trikkestallen 
og Rommen Scene.

høsten 2017 produserte 
t i g e r s t a d s t e a t r e t 
forestillingen to hjem sammen 
med nordby produksjoner. 
målgruppen for forestillingen 
var ungdomsskolen. 
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andrea vik, martin karelius østensen, henrik hoff vaagen og birgit nordby | foto: eskil johnsen



– j e g  t r o r  u n g d o m  f ø l e r  d e t 
n å r  d e  b l i r  t a t t  p å  a l v o r  i 
f o r m ,  o g  i k k e  b a r e  i  i n n h o l d

charlotte blanche myrvold 02/11 2017

To hjem av det nystartede Tigerstadsteatret høstet 
gode anmeldelser etter premieren på Sentralen den 
19. oktober. Forestillingen, der vi følger en ung jente 
gjennom foreldrenes skilsmisse, har i utgangspunkt 
en tradisjonell, tekstdrevet formidlingsform. Denne 
utfordres imidlertid gjennom kunstneriske grep som viser 
at Tigerstadsteateret har god erfaring med ungdom som 
målgruppe.

Periskop sendte Venke Marie Sortland til å intervjue regissør 
Toril Solvang og koreograf Maja Roel.

Venke Marie Sortland (VMS): I forestillingen tar dere aktivt 
i bruk hele scenerommet, inkludert publikumsamfiet, og 
utøverne henvender seg gjentatte ganger til publikum 
gjennom blant annet spørsmål og assosiasjonsleker. Ved å 
ha en mobil scenografi, to hus som utøverne skyver rundt på 
scenegulvet, skaper dere mange ulike rom i rommet. Disse 
grepene bruker dere aktivt til å skape eller underbygge 
tekstens stemninger, og gjør forestillingen som helhet 
dynamisk.

Det mest interessante grepet synes jeg imidlertid er hvordan 
dere jobber med tekst og bevegelse, mer presist hvordan 
dere veksler mellom «tradisjonelle» scener og brudd der 
utøverne går inn i mer abstrakte bevegelsessekvenser. For 
eksempel går jenta inn i en kraftfull «headbanger»-dans når 
skilsmissen er på sitt mest intense. 

Hvordan balanserer dere elementene tekst og bevegelse?

Toril Solvang (TS): Både jeg og Maja er interessert i forholdet 
mellom bevegelse og tekst. Når kan skuespillerne bevege 
seg istedenfor å si noe med ord – og omvendt? Dette er 
egentlig et lengre forskningsarbeid som vi holder på med, 
på tvers av prosjekter.

To hjem er et relativt tradisjonelt teater hvor arbeidet først 
og fremst ligger i å iscenesette teksten. Men for oss er det 
kombinasjonen av tekst og bevegelse som utgjør stykkets 
dramaturgi – teksten går ikke alltid foran i dette, selv om 
den er utgangspunktet. Vi har hele veien vært enige om at 
forestillingen skal vekke noe i kroppen mer enn i intellektet. 
Vi ville at skilsmissen skulle være fysisk. Det skal være både 
morsomt og vondt, pinlig og absurd på samme tid.

Maja Roel (MR): I arbeidet har vi vært opptatt av at 
bevegelsen ikke skal illustrere teksten. Bevegelsen kan være 
en undertekst, en følelse, eller forteller noe eget, men den 
trenger ikke å si det samme som teksten. Koreografien har 
heller ikke bare oppstått ut fra behov i manus. Noen steder 
ville vi ha et fysisk brudd for å lette på intensiteten. Vi har 
også, ut fra bevegelsesmessige improvisasjoner funnet 
bilder eller scener som vi syntes var relevant for stykket.

to hjem
To hjem er laget av det nystartede Tigerstadsteatret i 
samarbeid med Nordby Produksjoner.

VMS: Regi og koreografi kan jo overlappe – i forestillingen 
er det ikke lett for meg å si hva som er hva. Dette 
gjelder spesielt i de scenene der bevegelse og tekst 
kombineres, som for eksempel der jenta viser vennen sin 
en performance som hun har laget selv. Performancen, 
eller dansen, består av bevegelser som tilsynelatende 
skal illustrere setninger som «ikke gi dem (foreldrene) 
sympati», eller «ikke vis dem at du er lei deg». Men 
bevegelsene snakker også sitt eget språk, noe som skaper 
både humoristiske og såre øyeblikk.

MR: Jeg synes skillet mellom regi og koreografi viser seg 
best i diskusjoner om hva som er det viktigste i en gitt 
scene.

TS: Ja, for eksempel i en av stykkets siste scener mente 
du at bevegelsene måtte være skarpe, mens jeg syntes 
det var viktigere at skuespilleren viste fortvilelse. Samtidig 
er jeg jo interessert i det samme som deg, Maja, nemlig 
publikums følelse, og den kommer veldig ofte ut fra 
en rytme. Dramaturgi handler om hvordan man setter 
sammen ting, og det handler igjen om rytme, og gjennom 
det oppstår følelse og mening på et dypere plan enn at 
«jeg sier og gjør dette».

VMS: Periskop har det siste året publisert flere saker om 
politisk teater, hvor det bant annet har vært problematisert 
om og hvordan disse forestillingene lager noe rom for 
publikums refleksjon. Jeg tenker dette er en problemstilling 
som også gjelder To hjem, siden teksten og tematikken er 
såpass konkret og leder publikum i en spesifikk retning.

Er dette noe dere har problematisert og diskutert selv i 
løpet av prosessen?

TS: Vi har ikke snakket noe særlig om dette i selve 
prøveprosessen. Men for meg er ikke teksten interessant 
hvis den sier «skilsmisse er dårlig, punktum». Vi vil jo ikke 
begrense publikums opplevelse av forestillingen til dette.

Så selv om jeg er opptatt av at teksten skal være tydelig 
og konkret, må den ha noen lommer hvor det er plass 
til publikums eget liv. For sånn er jo også livet – veldig 
konkret og veldig poetisk, samtidig. Hvis kunsten skal 
rekke ut hånda til publikum og gi dem mulighet til å 
fortsette livet sitt litt styrket, da må den ha lommer som 
ikke er så bastante. Derfor er jeg interessert i å lage et 
poetisk politisk teater.

MS: Jeg tenker at To hjem unngår å bli moraliserende 
nettopp fordi dere greier å ikke låse publikums lesning. 
Apropos dette er det interessant å høre om dere fikk 
tilbakemeldinger på dette fra fokusgruppen dere jobbet 
med – så dere at de fikk rom til refleksjon? Og når dette 
skjedde, hvilke scener eller elementer ved forestillingen 
var det som fungerte for ungdommene? For det er jo 
interessant at vi snakker om dette refleksjonsrommet uten 
helt å vite om det faktisk er sånn det fungerer for ungdom? 

TS: Referansegruppen vi hadde fra Opprop Tveten, en 
mangfoldig gruppe ungdommer fra ulike steder i Oslo, 
sa mange forskjellig ting. Noen sa at de syntes det var 
rart med dans, selv om de nok egentlig mente at de ikke 
hadde sett noe slikt før. Andre begynte å reflektere over 
sine egne liv – de kjente seg igjen i det å leve i en bag. 

http://www.periskop.no/tror-ungdom-foler-nar-tatt-pa-alvor-form-innhold/

intervju i periskop.no
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Noen ungdommer lurte også på om vi ikke kunne 
gjøre det litt tydeligere at det faktisk er lov til å le. 
Jeg syntes dette var en veldig fin tilbakemelding. 
Men generelt kan vi ikke gjøre om stykket bare 
fordi han eller hun synes sånn eller slik, for 
vi har vårt estetiske uttrykk, vår humor, og 
ungdom er forskjellige – vi kan ikke please 
dem alle. Hvis vi prøver å snakke «deres 
språk» kan det dessuten fort bli ufattelig 
kleint.

Det viktigste ungdommene sa at de 
opplevde i og med forestillingen, 
var at skilsmisse fikk lov til å 
være et vanskelig tema. 

VMS: Hva gjør To hjem til en ungdomsforestilling?

TS: Jeg har jo ikke bare sittet og funnet på teksten, jeg har møtt 
ungdommene, og det er deres erfaringer og referanser stykket 

bygger på. Jeg tror dessuten ungdom føler det når de blir tatt 
på alvor i form, og ikke bare i innhold.

MR: Det at vi følger jentas perspektiv, gjør forestillingen 
til noe ungdom kjenner seg igjen i. Men forestillingen 

appellerer ikke utelukkende til ungdom. Ut over i 
prosessen fikk jeg mer og mer sympati for alle 

karakterene.

VMS: Jeg tenkte i hvert fall underveis at 
dette kommuniserer jo godt meg som er 

voksen også. 

Kanskje er det nettopp fordi det er tatt utgangspunkt i ungdoms erfaring 
– som man jo ikke har så lett tilgang på som voksen. Men sterkere 
inntrykk gav kanskje det at jeg kjente igjen følelser fra min egen 
ungdomstid, spesielt i forhold til dette med å ha dårlig samvittighet når 
foreldre krangler.

TS: Forestillingen handler jo først og fremst om å være et menneske, og 
i relasjon til det så er det ikke så himla stor forskjell på oss og dem. 
Den siste scenen baserer seg forresten på minner fra min egen ungdom, 
nærmere bestemt følelsen jeg som ungdom hadde av at fremtiden var 
ukjent, men likevel lys og håpefull.

En jente sa til og med «nå føler jeg meg litt stolt over å 
være skilsmissebarn». Da ble jeg veldig glad, for da har 
vi greid å lage et stykke som ikke viser frem ungdom som 
offer og de voksne som idioter.

MR: For meg har det å observere hvordan ungdommene 
tar inn forestillingen på en måte vært tilbakemelding nok. 
Vi har sett at forestillingen appellerer, og det er kanskje vel 
så viktig som, eller viktigere enn, hva de sier etterpå.

birgit nordby, martin karelius østensen, henrik hoff vaagen og andrea vik | foto: morten quist hommersand



henrik hoff vaagen og andrea vik | foto: morten quist hommersand



«Tigerstadteatret er unikt, fordi de lar 
barn og unges erfaringer og klokskap 
være den gjennomgående tråden i sine 
teaterforestillinger. Ut fra vårt samarbeid 
om forestillingen 'To hjem' vet vi at de er 
grundige og respektfulle når de innheter 
informasjon fra de unge og at resultatet 
treffer de unge. Ordene 'det er akkurat 
slik det var for meg', kom spontant fra 
en ung publikumer.

Vi vil også trekke fram at tigerstadteatret 
når fram til ungdom uavhengig av 
status ettersom de henvender seg til 
skoleklasser i hele Oslo.» 

brit selvik
virksomhetsleder, kirkens bymisjon, robust



https://www.aftenposten.no/kultur/i/KE3r4/Et-gripende-stykke-teater-om-skilsmissebarn

anmeldelse fra aftenposten



foto: morten quist hommersand



tigertruppen | foto: anders utsigt
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For å finne de Oslobarna som ikke blir tatt med i teater, trillet det våren 
2018 ut en brølende teatertrailer i Tigerstaden. tigerbussen er en 
blackbox på hjul; –en expotrailer som utvides til to sider og blir til et 
scenerom på 6 x 10 meter. tigerbussen kommer kjørende ut dit 
oslobarna er og inviterer dem inn i teatrets magiske verden midt i sitt 
eget hverdagsliv. 

Den interaktive forestillingen Tigerbussen kommer! er historien om 
tigerbussen og skuespillertruppen som følger den. tigerbussen 
er en levende tiger som har et teater inni magen. Den er Oslobarnas 
beskytter og bærer deres fortellinger i hjertet sitt. Skuespillere fra 
tigerstadsteatret og Det Andre Teatret skapte sammen en interaktiv 
og nyskapende opplevelse for barn fra 6–2 år. Forestillingen ble spilt 
utenfor og inne i traileren der publikumsgrupper på 30 personer av 
gangen fikk være med inn. 

Tigerbussen kommer! var et pilotprosjekt støttet av Kulturrådet og Oslo 
kommune. tigerbussen var en helt ny måte å skape og turnere teater 
for barn.

Fra 20. april til 12. juni 2018 spilte vi forestillinger på steder med 
høy andel barnefattigdom, der barn har lite eller ingen tilgang på 
kulturopplevelser. Prosjektet var et samarbeid med Redd Barna, Det 
Andre Teatret og Oslo Nye Teater.

tigerstadsteatrets visjon 
er at alle barn og unge i 
oslo skal få oppleve teater!

«Tigerbussen kommer!» fikk strålende 
mottakelse fra publikum og presse, og ble 
nominert til Kritikerprisen for teater i 2018.



Forestillingen ble spilt på følgende steder: 

VAHL SKOLE

REFSTAD ASYLMOTTAK

TORSHOVDALEN AKTIVITETSSENTER

NORDPOLEN SKOLE

LUSETJERN SKOLE

FURUSET FORUM

ROMSÅS

BYGDØY SKOLE

ROMMEN SKOLE

LAMBERTSETER SKOLE

GRÜNERLØKKA SKOLE

OSLO KRISESENTER

TRIKKESTALLEN
(åpne forest i ll inger)

TVEITA SKOLE

TOPPÅSEN SKOLE

MINIØYA

HEDDADAGENE

På skoler hadde vi forhåndsbooket 3. trinn til å se forestillingen. 
Mange steder spilte vi for blandede barnegrupper på AKS etter 
skoletid. 

De fleste steder spilte vi 3 forestillinger etter hverandre. På det 
meste spilte vi 5 forestillinger etter hverandre fordi veldig mange 
barn stimlet rundt bussen og ville se. 

Til sammen spilte vi 70 forestillinger for 2100 barn i tigerstaden. 

–Når kommer dere tilbake? Var det gjennomgående spørsmålet 
vi fikk av alle barn vi møtte. 

Vi kommer tilbake. 
Tigerbussen skal bli et permanent tilbud til alle barn i byen. 
Et magisk teater på hjul. 



tigerbussen kommer! | alle foto: anders utsigt





d a  t i g e r e n  s p r a n g  o g  h e s t e n  s l o

TIGERBUSSEN KOMMER! oser av sosial velvilje uten å 
gå på akkord med estetiske ambisjoner.

av: julie rongved amundsen

I diktet Godt mot fra 1870 skrev Bjørnstjerne Bjørnson en 
allegori om en tiger og en hest der tigeren representerer 
byen som i dag heter Oslo og hesten representerer 
Bjørnson selv. Hesten og tigeren slåss, og publikum 
heier tigeren frem i et ønske om blod. Da Oslo siden fikk 
tilnavnet Tigerstaden var det nettopp med tanke på Oslo 
som et nådeløst sted hvor skjebnen til «en landsens hest» 
ble overgitt til rovdyr og blodtørstig publikum.

Tigerstatuene som ble satt ut til feiringen av byens 
tusenårsjubileum i 2000 er kanskje ikke ment for å minne 
oss på byens brutalitet, men heller som symboler på styrke 
og stolthet. Likevel har ikke Oslo klart å riste av seg følelsen 
av en tvetydig nådeløshet. Det er en by mange elsker 
å hate, som noen av oss hater å elske, og som uansett 
hvordan man vrir og vender på det har sine egne interne 
problemer.

jeg er så oslo du k an k alle meg for 
nilsen
Tigerstadsteatret henter navnet sitt hverken fra det nådeløse 
eller det tvetydige, men fra et ønske om å komme byen i 
møte og skape et teater som er for barn og ungdom som 
bor og lever i Oslo. Med det nye prosjektet TIGERBUSSEN 
KOMMER! har de bygget om en diger expotrailer til et 
teater. Ifølge programmet kan traileren utvides til et 
scenerom på seks ganger ti meter, og i første omgang skal 
prosjektet oppsøke skoleklasser i områder i Oslo med høy 
barnefattigdom og lav kulturdeltakelse. Urpremieren fant 
sted på Vahl skole, og oppmøtested var Rudolf Nilsens 
plass som ligger rett utenfor skolegården. Arbeiderdikteren 
Nilsen vokste opp i bygården rett ved siden av, og i 
diktet Nr. 13 fra 1926 beskrev han denne oppveksten, og 
drømmen om å komme seg vekk derfra. For Nilsen er det 
litteraturen som skal ta ham vekk, men når Tigerbussen 
kjører inn på plassen hans, er det teatret som skal skape 
nye drømmer.

Nilsens fattigdomsbeskrivelser kan føles gammeldagse, 
men Oslo er fremdeles en delt by, og er det fylket i landet 
med størst andel barnefattigdom. I 2016 levde 17,6 % av 
Oslo-barna i familier med vedvarende lav inntekt. Gjennom 
et samarbeid med Redd Barna, har Tigerstadsteatret funnet 
ut hvilke skolekretser som har mest barnefattigdom, og 
Vahl skole er altså en av dem.

I utgangspunktet lurer jeg på om det er spekulativt å velge seg 
«de fattige» som målgruppe. Det føles både stigmatiserende og 
forenklende å tenke målgruppe ut fra sosial status og bosted. 
Man kan ikke egentlig se på barn hva foreldrene deres tjener, 
og noe av det fine med enhetsskolen er at alle barn, uansett 
sosial tilhørighet, klasse og bakgrunn, får det samme tilbudet. 
Nå føles det litt som om teatermiddelklassen skal være greie 
med de fattige. Denne følelsen endrer seg imidlertid i løpet av 
forestillingen, som er breddfull av sjarm og fortellerglede.

«alt er fake!»
Tigerstadsteatrets prosjekt oser av velvilje, overskudd og 
teaterglede. Når halve tredjeklasse ved Vahl skole tropper 
opp ved bussen blir de geleidet av sirkusdirektør Diana Nilsen, 
spilt av regissør, kunstnerisk leder og manusforfatter, Hilde 
Brinchmann inn i skolegården. Egentlig skulle elevene ha blitt 
hentet av teaterkompaniet inne i klasserommet, men på grunn av 
en misforståelse har elevene kommet ut før kompaniet har rukket 
å komme inn. Tigerstadsteatret lar seg imidlertid ikke affisere av 
at ting ikke går etter planen, som det ikke alltid kan gjøre når 
man holder på med denne typen oppsøkende virksomhet.

Ikledd et kostyme inspirert av sigøynersirkus og omreisende 
tivoli står Brinchmann oppå et bord med en stor pisk. Barna 
er urolige og spente. En gutt avbryter til stadighet og vil gjerne 
bli hørt. Læreren hysjer på ham, men Diana/Brinchmann ser 
opp og sier: «Vi tar det vi, lærer’n.» Den urolige gutten får den 
oppmerksomheten han trenger, og rammen om at det som skjer 
her og nå er utenfor skolehverdagen er satt.
Elevene blir videre geleidet til bussen, og må brøle for å få 
den til å åpne seg. Når det viser seg at Tigerbussen har lagt 
et egg, får vi være med og se det klekke. Et underlig tematisk 
og dramaturgisk sidespor, men som introduksjon bidrar det til å 
øke spenningen for hva som skal skje inni bussen. Slik etableres 
fiksjonsrammene.
Når bussdøren endelig åpnes løper en av guttene feil vei. 
Læreren henter ham tilbake, hvorpå gutten med sutrete stemme 
utbryter: «Alt er fake!»

Jeg vet ikke hva han hadde forventet seg. Levende tigre kanskje? 
Men dette, som kanskje var hans første møte med teatralitet, 
rørte et desillusjonert teaterviterhjerte. Å, tenkte jeg, det er nå du 
skal få se hvor fint det kan være når det er fake.

t igerbussens hjerte
For fint er det. Særlig gjennom kostymer og skuespill, men også i 
måten de har arbeidet med bussen, legger Tigerstadsteatret stor 
vekt på å understreke at dette er teater, et sted der hverdagens 
rammer er byttet ut og andre regler gjelder.

http://www.periskop.no/da-tigeren-sprang-og-hesten-slo1/

anmeldelse fra periskop.no
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Én etter én blir vi geleidet inn i den store bussen som på 
imponerende vis inneholder flere scenerom. Jeg tror det jeg liker 
best er hvor mye de holder seg til teaterrammen og hvor ærlige 
og eksplisitte de er både i spill og kontekst. Når vi først kommer 
inn er det hengt opp et sceneteppe i liksomtigerskinn. Vi blir fortalt 
at det er et teater der inne i tigerens mage. Tematisk handler 
den lille forestillingen om Tigerbussens tilblivelse, men også om 
barnas forhold til byen. Fortellergrepet er bygget rundt ideen om 
at man skaper historien selv, og at det er gjennom fortellingen 
at historien og verden blir til. Det er her konnotasjonen til Rudolf 
Nilsen som drømmer seg vekk fra Gråbeinsgårdene gjennom 
bøkene blir ordentlig relevant.

Som en magisk port åpner det seg en dør i veggen, og igjen 
blir publikum ført én og én gjennom en speilkorridor med klare 
tivolilikheter inn til et nytt lite rom med rød fløyel på veggene 
og to figurer i narrekostymer sovende på gulvet. Narrenes 
improvisasjonsbaserte oppvisning er trigget av replikker fra 
publikum, og måten de bruker improvisasjonsgrepene på øker 
publikums betydning i rommet samtidig som de opprettholder et 
skille mellom scene og sal. Den urolige gjengen som før innslipp 
i bussen hadde dyttet hverandre, løpt hver sin vei og vært opptatt 
av alt mulig annet i en blanding av spenning og usikkerhet, er nå 
samlet til én flokk. Fremdeles har de oppmerksomhetsbehov, men 
nå er de på lag med teatret.

vedvarende oppos isjon
Tigerstadsteatrets insistering på teatrets kvaliteter og den 
eksplisitte, vakre og morsomme teatraliteten kombinert med en 

stram, effektiv og spenningsskapende dramaturgi gjør 
denne forestillingen til svært godt teaterarbeid. Utover 
det oppleves prosjektet som betydningsfullt og rikt på 
muligheter i måten de møter barna. Jeg synes også at 
hele busskonseptet og alt det betyr av teknisk teaterarbeid 
på liten plass med begrensede ressurser er løst på 
imponerende vis.

Som en forberedt kritiker preges min lesning av 
forestillingen av at jeg vet hvordan den er tenkt som en 
sosial idé med et ønske om å nå ut særlig til de barna som 
ikke blir tatt med på teater fordi pengene ikke strekker til. 
Allikevel tror jeg denne forestillingen står helt fint på egne 
ben, også uten sosiale implikasjoner. Tigerstadsteatret er 
opptatt av at alle barn har rett til kunstopplevelser, og det 
betyr at de også kan oppsøke skoler som ikke slår ut på 
samme måten i fattigdomsstatistikken.

I Bjørnsons dikt får vi ikke vite hvordan det går med 
hesten, for «kampen har ej ende». Det leser jeg som 
at Bjørnsons forhold til byen skal ses dialektisk og i 
vedvarende opposisjon. Slik er det også for de barna 
som må kjempe for å overvinne byens nådeløshet på vei 
mot voksenlivet. Man trenger ikke elske Oslo, men man 
kan elske dem som bor der. Tigerstadsteatret har laget 
levende, kjærlighetsfylt og lekbasert teater for barn som 
befinner seg i den vedvarende opposisjonen mellom tiger 
og hest. Det står det respekt av.

tigertruppen | foto: morten quist hommersand
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foto: (topp venstre) anders utsigt, øvrige: tilnærmet lik



«…og her kommer min hyllest 
til Tigerstadsteatret; for jeg har 
sjelden sett teatermennesker 
behandle barn med en sånn 
vedvarende åpenhet.»

karen frøsland nystøyl
studio 2, nrk p2



«tigerstadsteatret består av folk som 
tar kunst for barn på alvor. De forteller 
viktige historier som er relevante og 
engasjerende, og uttrykker seg i en 
ekspressiv og lekende teatral form som 
er skreddersydd for vår tids unger.»

ellen horn 
skuespi ller, t idl igere teatersjef og kulturminister



øverst: hilde brinchmann, biniam yhidego og knut steen nederst: martin karelius østensen | foto: morten quist hommersand



«Oslo Nye Teater har samarbejdet med Tigerstadsteatret siden 
dets begyndelse i 2015. Foreløbigt har samarbejdet bestået af 
'tigerstadskids', en interaktiv utstilling baseret på interview med 
barn og unge i Oslo. Installationen blev sat op i Rådhushallen i 
Oslo april 2017. 'tigerbussen' kørte rundt i Oslo og spillede teater 
for barn der hvor de bor og går i skole. På den måde kommer 
teatret i kontakt med andre grupper af barn, som sjældent eller 
aldrig ville komme til at opleve teater. 

I den nærmeste fremtid og fremover skal vi samarbejde om 
forestillinger for ungdommer på Trikkestallen på Torsov. Gennem 
deres særlige tilgang og metode repræsenterer Tigerstadsteatret 
iderikdom, fantasi og i det hele taget kunstnerisk kompetence og 
fornyelse, når det gælder scenekunst for barn og ungdommer. 
Oslo Nye Teater glæder sig stort til samarbejdet fremover.»

kim bjarke | teatersjef oslo nye teater

(f.v.) direktør jan beckmann, teatersjef kim bjarke (oslo nye teater) 
kunstnersike ledere av tigerstadsteatret toril solvang, hilde brinchmann og wenche viktorsdatter
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«Jeg mener Tigerstadsteatret 
utmerker seg i Oslo som 
en leverandør av kvalitativ, 
fremtidsretta og innovativ 
scenekunst. De har kunstnere 
og produsenter i topp nasjonal 
klasse og prosjekter som gjør det 
realistisk å nå ut til store deler 
av Oslos yngre befolkning med 
kvalitet og vidd. Jeg vil ganske 
enkelt si at det er galskap å la 
denne koalisjonen av folk og 
prosjektidéer gå fra seg.»

morten joachim henriksen
teatersjef haugesund teater, 

dr amatiker og instruktør
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skuespillere: 

Ingrid Enoksen
Mats Eldøen

Sofia Knutsen Estefianos
Oda Fosse

Helle Haugsgjerd
Mats Holm

Julie Støp Husby
Stian Isaksen

Veslemøy Mørkrid
Birgit Nordby

Kristin Jess Rodin
Malin Rønning
Hedda Sandvig
Kingsford Siayor

Kjærsti Odden Skjeldal
Knut Steen

Mari Thingelstad
Andrea Vik

Henrik Hoff Vaagen
Biniam Yhidego

Martin Karelius Østensen

andre: 

billedkunstner Kaya Gaarder
sosiolog Lisa Smith Walaas
journalist Wilhelm Støylen

komponist Julian Skar
scenograf Signe Gerda Landfaldt

scenograf Ingrid Tønder 
scenograf Elias Kahn
koreograf Maja Roel
regissør Mats Eldøen
arkitekt Jack Hughes

teknisk personale: 

Arne Lindberget
Kristjan Belgau
Trude Dambo

trailersjåfør Tom Høst

folk som har jobbet 
med tigerstadsteatret 

2016 – 2018:
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Oslo Nye Teater

Redd Barna 

Tilnærmet Lik

Det Andre Teatret

ExpoMobil

Nordby Produksjoner

Kirkens Bymisjon ROBUST

Kloden

Den Kulturelle Skolesekken 

Osloskolen

Spekter Lys og Scene

Sentralen

Transportsentralen 

Riksteatret

Den Norske Opera og Ballett

Opprop Tveten

Ung Media

Rommen Scene

Barnas Røde Kors

Stovner Rockefabrikk

Sadtooth Media

MiniØya

våre samarbeidspartnere 
2016 – 2018:

vi har mottatt støtte fra: 

Oslo Kommune Kulturetaten

Kulturrådet – Forprosjekt

Kulturrådet – Fri Scenekunst Teater

Kulturrådet – Rom for Kunst

Hilde Brinchmann har mottatt 
Statens Stipend for Kunstnere for 
å etablere tigerstadsteatret i 
årene 2016 og 2017.
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del 2





• vi jobber i hovedsak med ny dramatikk. 
• vi utfordrer teatermediets muligheter i bruk  
 av rom, innhold og tiltale. 
• vi bringer teateret til de barna som ikke blir  
 tatt med i teater. 

Våre fremtidige forestillinger kommer til å spilles på en av 
disse måtene: 

1) på trikkestallen og rommen scene i samarbeid  
 med oslo nye teater

2) oppsøkende i tigerbussen i samarbeid 
 med redd barna. 

3) plass-spesifikt (site-spesific) i byrom og   
 overraskende lokaler. 

Kunstnerne og fagpersonene som jobber med 
tigerstadsteatret skal være de beste i landet innen teater 
for barn og unge. Vi kommer til å arrangere auditions for 
enkelte produksjoner og søker alltid nye, engasjerte mennesker 
med bankende hjerte for barnas rett til kunst.

Forestillingene våre skapes for spesifikke målgrupper:

0–2 år (babyteater)
3–5 år (barnehage)
1.–4. klasse
5.–7. klasse
8.–10. klasse
Videregående skole

t i g e r s t a d s t e a t r e t s 
fremtidige produksjoner

tigerstadsteatrets fremtidige 
produksjoner kommer til å 
følge den samme kunstneriske 
visjonen som våre tidligere 
prosjekter:
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Sammen med Expomobil ønsker vi 
nå å spesialbygge en expotrailer 
som kan bli tigerbussen for 
all fremtid. Oslos egen rullende 
blackbox som kan tilby scenekunst 
av høy kvalitet til alle Oslobarn. 
Expomobil har tidligere produsert 
en liknende rullende scene for 
Riksteatret i Sverige. 

Vi søker offentlige og private 
støtteordninger for å kunne 
finansiere dette og drømmer om 
å ha tigerbussen tilbake i 
Tigerstaden så fort som mulig. 

Inne i tigerbussen får vi et 
scenerom på 6X10 meter; en 
blackbox der publikum inviteres 
med inn i scenerommet. 

Publikumsplassering og scenografi 
varierer til den enkelte forestilling. 

tigerbussen er et fast 
samarbeid med Redd Barna 
og alle forestillinger skal tilbys 
gratis. Vi prioriterer områder 
med høy barnefattigdom og lav 
kulturdeltagelse, men målet er at 
alle barn i hele byen skal få besøk 
av tigerbussen. 

Tiger-truppen i sirkusklær fra 
pilotprosjektet, kommer alltid til å 
følge tigerbussen. På den måten 
blir både tigerbussen og Tiger-
truppen kjente elementer i byen for 
Oslobarna. 

Wenche Viktorsdatter har allerede 
hatt barn på Grünerløkka ropende 
etter seg: 

–«Vet du når Tigerbussen 
kommer tilbake!?!»

t i g e r b u s s e n 
kommer tilbake!

exportaileren som ble benyttet 
til pilotprosjektet tigerbussen 
kommer, var leid av selskapet 
expomobil i sverige.
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hilde på skolebesøk



Vi ønsker å ha kontakt og dialog med alle Osloskoler. 
Vi ønsker å spille for alle skoler og alle barnehager. 

tigerstadsteatret drømmer om å invitere Oslo-
pedagoger til idé-dugnad om hvordan vi som teater kan 
inngå som en berikende del av Oslobarna og lærernes 
skolehverdag. 

Alle våre forestillinger skal tilby skolemateriale til for- og 
etterarbeid knyttet til forestillingens tema for den aktuelle 
målgruppa. 

tigerstadsteatret har god dialog med Den Kulturelle 
Skolesekken i Oslo. Mange av våre forestillinger kommer til 
å spilles som en del av DKS, men det er også viktig for oss 
å bygge opp et eget nettverk av kontaktskoler, spillesteder 
og engasjerte pedagoger. 

Som man kan se av statistikken under, fikk 52% av 
skolebarna i Oslo sett teater gjennom DKS i 2017. Vårt mål 
er at enda flere barn i byen skal få oppleve teater.

Med tigerbussen spilte vi mange forestillinger på 
Aktivitetsskolen (AKS). Dette var et veldig godt tidspunkt 
for forestillinger og noe vi ønsker å fortsette med når 
tigerbussen kommer tilbake.

tigerstadsteatret har begynt 
å bygge opp et nettverk av 
kontaktskoler og barnehager 
over hele byen. dette er steder 
der vi intervjuet barn til 
tigerstadskids og skoler som 
fikk besøk av tigerbussen. 

fylke  produksjoner visninger publikum totalt elever dekning i %

oslo - grunnskole 43 752 39 728 67 209 59% 
oslo - videregående skole 18 90 4 900 19 120 26%

sum  61 842 44 628 86 329 52%

kilde: kulturtanken

statistikk over scenekunst i dks i oslo 2017

skoler og barnehager
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Når målet er billettinntekter, må man lage kunst 
som er ment til å selge til dem som har pengene. 
De som har penger er voksne. Dermed blir 
kunstens primære målgruppe og mottaker en 
voksen kjøper. Denne forutsetningen er førende 
for mange av de store teaterinstitusjonenes drift. 

Barns tilgang på kulturopplevelser avhenger 
av voksne familiemedlemmers kulturbruk eller 
av om læreren er engasjert nok i kunst, til å 
melde på skoleklassen på aktiviteter i regi av 
Den Kulturelle Skolesekken. 

For at alle barn og unge i Oslo skal få oppleve 
teater, ønsker vi å invitere næringsliv, offentlige 
støtteinstanser og private givere til å være med 
på tigerbilletten. 

tigerbilletten skal gjøre det mulig for 
skoler og grupper å se tigerstadsteatrets 
forestillinger gratis. 

Dette vil både gjelde forestillinger med 
tigerbussen og forestillinger på en av våre 
faste spillesteder Trikkestallen og Rommen 
Scene. 

Gjennom tigerbilletten kan lokalt næringsliv 
være med på å støtte opp om kulturopplevelser 
for nærmiljøets barn. 

Vil din bedrift støtte tigerbilletten, 
send en mail til: 
hei@tigers tadsteat re t.no

Vil du som privatperson støtte vårt arbeid, 
VIPPS oss på #133525

tigerstadsteatret anser sitt 
oppdrag som et kunstnerisk 
samfunnsoppdrag.

vårt mål er ikke å tjene masse 
penger på billettsalg og vi 
ønsker heller ikke å gjøre 
våre produksjonsbudsjetter 
avhengig av billettinntekter. 

t i g e r b i l l e t t e n
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martin karelius østensen som arnold | foto: anders utsigt



«Mamma kommer aldri til å 
tro på meg når jeg forteller 
hva jeg har vært med på!!!»

gutt, 8 år, grünerløkka skole
etter «tigerbussen kommer!»



Vil du snakke med oss, støtte oss eller samarbeide med oss, send en mail til hei@tigers tadsteat re t.no 
Følg oss på Facebook og Instagram!
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