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Tigerstadsteatrets visjon er at alle barn og unge skal få opp-
leve teater som vil bety noe for dem for resten av livet.  
FNs barnekonvensjons artikkel 31 er førende for all vår virksomhet:  
–Alle barn har rett til kunst og kultur! 

For å finne alle de barna som av ulike grunner ikke blir tatt med på teat-
er, kjører vi rundt med det rullende teateret Tigerbussen. Inne i Tiger-
bussen spiller vi oppsøkende forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet, 
helt gratis for publikum. 

Vi har en langsiktig satsing opp mot bydeler i Oslo med høy andel 
barnefattigdom, og samarbeider med Redd Barna, DKS i Oslo og Deich-
man for å nå flest mulig barn. 

Barn og ungdom trenger kunst-opplevelser som kan være relevante 
for dem der de er i sine liv. Derfor er barnets perspektiv og tydelig mål-
gruppetekning grunnlaget for utvikling av nye forestillinger. 

Tigerstadsteatret lager ikke teater for den voksne billettkjøper. Vi 
lager teater for de barna og ungdommene som vokser opp akkurat nå.

Vi drømmer om at Oslo skal bli verdens beste by å vokse opp i!
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–Mamma kommer aldri til å tro på meg når jeg for-
teller hva jeg har vært med på!

gutt, 8 år, Grünerløkka skole
etter tigerbussen kommer!

–…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 skred-
dersydd for vår tids unger.

Ellen Horn 
skuespiller, tidligere teatersjef og kulturminister

Tigerbussen produserer 
oppsøkende teater.

Billettene skal være gratis, 
så barn ikke er avhengige 
av voksnes lommebok.

Det utarbeides undervisnings-
materiell for bruk før og 
etter skoleforestillinger.

Profesjonelt teater 
for barn og unge.

Hovedmålgruppen for Tigerbussen 
er barn i småskolealder 6–8 år, mens 
ungdomsforestillingene er opp til 18 år.
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Tigerbussen foran Nationaltheatret høsten 2021, foto: Heidi Lundbakk

Vil du snakke med oss, støtte oss eller samarbeide med oss,  
send en mail til post@tigerstadsteatret.no

Følg oss på Facebook            og  Instagram           

mailto:post@tigerstadsteatret.no
https://www.facebook.com/tigerstadsteatret
https://www.instagram.com/tigerstadsteatret/

