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DIGITAL OMVISINGINNLEIING   

Kjære lærar, velkommen til ei digital omvising på Det Norske Teatret. 
Normalt ville vi ønska dykk velkommen til ei fysisk omvising på teateret 
i Oslo sentrum. Grunna korona-pandemien var ikkje det mogleg i år. 
Derfor fekk vi laga nokre korte filmar som gir eit kort, informativt og 
forhåpentlegvis morosamt møte med Det Norske Teatret.

Det er fire videoar der de får bli med til maskeavdelinga, 
kostymeavdelinga, smie, snikkar- og målarsal, samt på Hovudscenen. 
Målet er at de skal bli litt betre kjent med ein stor teaterinstitusjon, og 
alle dei menneska som arbeider på og rundt, over og under scenen. 
Som publikum ser vi ofte berre dei som står på scenen. Da kan det 
vere spennande å finne ut kor mange som faktisk har vore med på å 
lage akkurat det vi får oppleve frå salen!

Dette er eit samtaleark til den digital omvisinga. Om du skal vise 
filmane for klassen din, kan du bruke dette som utgangspunkt for ein 
samtale med elevane før og etter dei ulike filmane. Oppgåvene er laga 
av omvisarane som normalt har omvisingar på teateret. 

Om elevane har spørsmål, så er det ikkje sikkert du kan svare på alt. Da 
kan de sende inn spørsmåla til skole@detnorsketeatret.no. Eventuelt 
kan det også vere fint å berre undre seg i fellesskap.

God fornøyelse! 

Beste helsing

Erlend Tårnesvik Dreiås
formidlings- og pedagogisk ansvarleg
Det Norske Teatret

Digital omvising: 
 Det Norske Teatret

Dette er ein QR-kode til filmane. Hald kamera på 
mobilen over QR-koden, og trykk på lenka som 
dukkar opp. Lenka tek deg til ei Dropbox-mappe 
der du finn filmane.

Passordet til mappa er: Hulda
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Før de ser filmane kan det vere fint å snakke generelt om teater. 
Teater kan både vere ei bygning («Eit teater»), men det er også noko 
ein kan gjere («Å spele teater») eller oppleve («Å sjå teater»). 

Spørsmål til klassen: 

• Er det nokon som veit om eit teater (bygg) i Oslo eller Noreg?
• Er det nokon som har sett teater (framsyning)? Kva har dei 

eventuelt sett? 
• Er det nokon som har vore på Det Norske Teatret før? 
• Er det nokon som kanskje har spelt teater sjølv? 

På eit teater lagar ein teaterframsyningar som publikum kan oppleve. 
Det er mange element som skal til for å lage ei teaterframsyning, og 
det er mange menneske som er på jobb, sjølv om vi som publikum 
kanskje ikkje ser dei. Og det skal vi få vite meir om i videoane vi skal 
sjå. 

Spørsmål til klassen: 

• På eit teater arbeider det skodespelarar, - som er dei vi ser på 
scenen. Men kven andre trur de arbeider på eit teater bortsett frå 
skodespelarane? 

Svar: Her er det mange ulike og rette svar, - men punkta under er dei 
vi blir nærare kjent med i filmane, altså kostymefolk, sminkørar og 
parykkmakarar, snikkar/smed/målar og lys/lyd/scenefolk.  

• Kostyme: Kva med kleda som skodespelarane har på seg? Trur de 
at dei sjølv har kjøpt kleda som dei har på seg på scenen?

Svar: På eit teater er det eigne folk som lagar kostyma som 
skodespelarane bruker på scenen. Dei arbeider på kostymeavdelinga. 

Før de ser videoane: 
 Kva er teater?

Tre teaterbygg i Oslo: 
Det Norske Teatret, 
Nationaltheatret og 
Oslo Nye Teater. 
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• Sminke og parykk: Kvifor treng skodespelarane det?
Svar: Sminke og hår kan vere med på å få skodespelaren til å sjå 
annleis ut enn ho eigentleg gjer. I tillegg er det veldig sterkt lys på 
scenen, og utan sminke, vil ansiktstrekka forsvinne heilt for publikum. 
Det er maskeavdelinga som sminkar skodespelarane og lagar 
parykkar og falske nasar osb.
 
• Scenografi: Skodespelarane er ikkje åleine på ein tom scene: Har 

de høyrt orda kulissar og scenografi før? Kva trur de det er? 
Svar: Det kan vere eit hus, ein skog, ein stol osb. På teateret er det 
snikkarverkstad, smie og målarverkstad som bygger scenografien 
publikum ser på scenen.

• Lys/lyd/scene: Vi må jo både sjå og høyre det som skjer på 
scenen. Derfor er det også menneske som arbeider med lys og lyd 
på teateret. 

Svar: Det er eiga lydavdeling og lysavdeling. I tillegg er det noko som 
heiter sceneavdeling. Dei har ansvaret for alt det tekniske som skjer 
på scenen, samt alle skift mellom ulike scenar.

I videoane skal vi få vite litt meir om både kostyme, sminke, 
scenografi og lys/lyd/scene. Og vi skal møte to skodespelarar. Men 
først er det fint å snakke litt om Det Norske Teatret, og kva som er 
spesielt med akkurat dette teateret. 

For i tillegg til alt det vi har snakka om no, så treng skodespelarane 
også eit manus for å vite kva dei skal seie. Og på Det Norske Teatret 
er alle manus på nynorsk eller norske dialektar.

Framsyningar for 
barn: Her er nokre 
framsyningar for 
barn frå Det Norske 
Teatret dei seinaste 
åra. Charlie og 
sjokoladefabrikken, 
Nila og den store 
reisa, Jakob og Neikob 
og Alle Andre, HyPer i 
Egypt. 
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Før de ser videoane: 
 Kva er nynorsk?
I starten av første film går Are Kalvø inn i foajeen på Det Norske 
Teatret. Der heng det bilde av alle skodespelarane som arbeider på 
teateret.  

Spørsmål til klassen: 

• Kvifor seier ein «skodespelar/skodespelarar» på Det Norske 
Teatret? 

På Det Norske Teatret heiter det «skodespelar» fordi vi speler teater 
på nynorsk eller norske dialektar. For 108 år sidan (i 1912) var det ei 
dame som heitte Hulda Garborg. Ho var ganske kul! Ho var litt sånn 
hipster for 100 år sidan. Ho var veldig opptatt av at vi skulle ha ein 
eigen norsk kultur og eit eige språk i Noreg.  

De har kanskje høyrt at Noreg har vore ein del av Danmark i 400 år, 
og så under Sverige i litt under 100 år etter det? Det vil seie at det var 
den danske kongen som bestemte over oss. På den tida var det ikkje 
så mange i Noreg som kunne skrive og lese, men dei som kunne det, 
måtte skrive på dansk. Men så tapte Danmark ein krig, og (i 1814) 
måtte danskane gi Noreg til Sverige. Men da vi var fri frå danskane, 
var det mange nordmenn som ønskte å kunne skrive på eit eige 
norsk språk i staden for dansk. 

Det var ein mann som heitte Ivar Aasen som meinte det var skikkeleg 
teit at vi ikkje hadde vårt eige skriftspråk. Så da laga han rett og slett 
eit heilt nytt skriftspråk! Det språket laga han ved å gå rundt i heile 
Noreg og høyre på korleis folk snakka rundt omkring. Og så sette han 
det saman til eit nytt skriftspråk. Dette kalla han for landsmål, som 
seinare blei heitande for nynorsk. Det har de kanskje høyrt om? 

Nokre år etter at Ivar laga nynorsk, så var det denne kule dama, 
Hulda, som kom på ein idé! Ho likte veldig godt teater, men ho var 
så lei av at alt teater var på dansk! Så derfor starta ho Det Norske 
Teatret, der skodespelarane snakka på nynorsk. Men dette var det 
nokon som ikkje likte. Første gong teateret spelte i Oslo, blei det 
slåstkamp i salen. I gatene rundt teateret var det nesten 20 000 
menneske, både dei som likte nynorsk og dei som ikkje likte det, i fullt 
gateslagsmål. Hulda måtte få politieskorte for å komme seg heim. 
Men Hulda heldt ut! 

Ivar Aasen: Skaparen 
av nynorsk.

Hulda Garborg: Starta 
Det Norske Teatret

OM NYNORSK   



XXXXXX                      DET NORSKE TEATRET
DIGITAL OMVISING

Og 108 år seinare eksisterer framleis Det Norske Teatret! 
Det Norske Teatret skal vere eit teater for heile folket. På dei fire 
forskjellige scenane kan ein sjå forskjellige typar teater. Tre av 
scenane er på Det Norske Teatret i sentrum. I tillegg speler teateret 
på Rommen Scene i Groruddalen.  

Teaterslaget: Dette 
er ei avisteikning av at 
publikum slost i salen 
på Det Norske Teatret 
i 1912. 

Instruks til klassen: 
No skal vi sjå den første av dei fire videoane. Når vi ser videoane, 
ønskjer eg at de følgjer godt med. Kanskje er det noko de lurar på 
undervegs? Kanskje høyrer de nokre nynorske ord som de ikkje 
skjønar? Eller var det noko som såg skikkeleg moro ut? Skriv gjerne 
ned eller prøv å hugse om det er noko de lurer på, så kan vi snakke 
om det etterpå.
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Sjå første video: 
 Kostymeavdelinga
Samtale i klassen: 

• Kva såg vi her? (snakke litt rundt det)
• Er det noko de lurar på ut ifrå det vi har sett no?
• Er det nokon som kan fortelje kvifor det er viktig med kostyme?
• Var det nokon som såg eit kostyme dei likte ekstra godt?

Om kostymeavdelinga: systua arbeider dei ut ifrå teikningar frå ein 
kostymedesignar. Mønsteret blir konstruert og klipt av tilskjerarane. 
Alle kostyme blir tilpassa og sydd til kvar enkelt skodespelar. 

Det varierer kor mykje fridom kostymedesignaren gir avdelinga, 
nokon lagar svært detaljerte teikningar av kostyma, medan andre 
lagar ei enkel skisse eller ein kollasj med inspirasjonsbilde. Men 
uansett kor detaljerte skissene er, blir det kostymelagaren sitt 
ansvar å løyse oppgåva og sette ideen ut i livet. Dei må finne 
måtar å kombinere uttrykket kostymedesignaren ønskjer med dei 
funksjonelle krava til eit kostyme. For skodespelaren må kjenne seg 
komfortabel, ho må kunne røre på seg og bruke kostyma sånn ho 
ønskjer. I tillegg må kostyma tole å bli brukt og vaska veldig mykje. 

Kostyma bør vere klare i god tid før premieren. Da får skodespelaren 
moglegheit til å prøve og kjenne på korleis kostymet er å bruke i rolla. 
Lange prøvedagar vil slite hardt på kostyma, og derfor er det ein 
fordel at dei blir brukt så lite som mogleg før premieren. Det er ofte 
ein del slitasje på kleda under framsyningane, så systua må halde 
plagga ved like undervegs. 

I arbeid med kostyme bruker dei som arbeider med kostyma mykje 
tid på å finne riktig materiale. Dei kjøper mykje stoff frå Tyskland 
og England. Dei kan også bruke anna materiale, som skumgummi, 
liggeunderlag, dykkardraktmateriale, filt osb. Det er viktig at materiala 
er gode, solide og slitesterke. Det aller beste er naturmateriale, for 
dei kan ein farge i den fargen ein ønskjer, og dei pustar. 

På kostymeavdelinga syr dei mykje nytt. Ofte kan dei også kjøpe noko 
nytt på butikken. I tillegg er gjenbruk veldig viktig. Anten kan dei kjøpe 
noko brukt, eller helst hente noko frå kostymelageret på teateret. Da 
sparer ein både tid, pengar og miljøet. Nokre gonger treng ein berre 
nokre små justeringar på eit gammalt plagg for at det skal kunne bli 

VIDEO 1   
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brukt igjen.

No såg det ut som at skodespelar Mimmi er klar for å kjempe mot 
heksa. Men kva meir var det som var viktig at skodespelarane hadde 
utanom kostyme?
Sminke, ja! No skal vi få bli med inn på maskeavdelinga der 
skodespelaren som skal spele heksa skal få seg ei skikkeleg 
forvandling.

Kostyme. Frå øvst til 
venstre: Her skjær 
dei  til stoff. På 
kostymelageret er det 
mykje rart, til dømes 
eit musehovud. Dei 
syr saman kostyma. 
Avdelinga har også eit 
eige lager for hattar.
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Sjå andre video: 
 Maskeavdelinga
Samtale med klassen: 

• Kanskje det er nokon som har sett skodespelaren Ina før? Da ho 
var lita var ho med i Linus i Svingen og Jul i Svingen, og da ho blei 
litt eldre var ho med i serien Skam.

• Kva tenkjer de om det de nett såg? 
• Hugsar de kvifor det er viktig å overdrive sminka på scenen?

Svar: Førestill dykk at de skal sjå teater og sit på dei aller bakarste 
plassane i salen, på rad 23. Ein kjem ikkje like nært skodespelarane 
som det dei på første rad gjer. Da er det viktig at sminka er litt over-
driven slik at de likevel får med dykk korleis skodespelaren ser ut. Til 
dømes kviser, slik som Elisabeth nemnde i filmen. Eller nasen til hek-
sa. Derfor er det skilnad på filmsminke, teatersminke og den sminka 
folk bruker i kvardagen.

• Er det nokon som tenkjer det er noko som ville vore ekstra moro-
samt å bli sminka som?

Om maskeavdelinga:
På maskeavdelinga lagar dei parykkar, laustenner, nasar, briller, mas-
ker, og sminkeskisser til framsyningane. Alt blir laga etter teikningar 
frå eller i samarbeid med kostymedesignaren.

Spørsmål: Men kvifor lagar dei parykkane sjølv når det tek så lang tid? 
Svar: Ein ordentleg fin parykk er veldig dyrt: Det kan koste mellom 20 
000-100 000 kr for ein parykk! Når dei som arbeider på maskeavde-
linga skal lage ein parykk, sit dei ikkje i 40 timar i strekk, men spreier 
det utover arbeidsdagane. 

Nokre gonger vel ein skodespelar heller å forandre hårfrisyre i den 

VIDEO 2  

Maske: 
Skodespelarane kjem 
på maskeavdelinga for 
å få smine og parykk 
før framsyninga. 
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perioden framsyninga speler. Til dømes skodespelar Kristoffer, som 
spelte i ei framsyning som heiter Book of Mormon. Kristoffer har rett 
hår, men fekk permanent til rolla han skulle spele. I to år hadde han 
krøller, og etter applausen på siste framsyning, gjekk han rett bak 
scenen og tok bort alt håret sitt. 

No skal vi snart få sjå skodespelarane på scenen, men før det skal 
vi få sjå korleis kulissane, altså dei tinga som skal stå på scenen, blir 
klargjorde før framsyning. Og da må vi til målarsalen, mellom anna.

Maske: Frå øvst til 
venstre: Tilpassing 
av parykk på 
skodeseplar. 
Sminking. På nokre av 
parykkane dei har.



XXXXXX                      DET NORSKE TEATRET
DIGITAL OMVISING

Sjå tredje video: 
 Snikkar-, smie og målarsal
Samtale med klassen: 

• Kva såg vi her?
• Kva var dei ulike verkstadane vi besøkte i videoen? 
Svar: smia, målarsalen og snikkerverkstaden (+ kontoret til teknisk 
teiknar og kontoret til scenografen)

• I videoen var det snakk om ein scenograf; veit de kva ein sceno-
graf gjer?

Svar: Scenografen tenkjer ut og teiknar det visuelle som skal vere på 
scenen; det kallar vi gjerne scenografi eller kulissar. 

• Og så blei smia nemnd. Kva er det dei gjer på smia?
• Kva gjer dei på målarsalen?

Om smia, snikkarverkstaden og målarsalen 
Når ein skal ha store kulissar, smir ofte smia eit grunnskjelett i alumi-
nium, som er eit lett materiale. Deretter kler snikkarverkstaden skje-
lettet med materialar, til dømes treplater, før det blir frakta vidare inn 
til målarsalen for å bli måla og dekorert. 

Det er mykje som er juks på eit teater. Ofte er ting motsett av det 
publikum trur: Om noko ser stort og tungt ut, er det ofte lett, medan 
mindre ting ofte kan bli laga i tyngre material for at dei skal vere sta-
bile. Dei bruker i hovudsak solide, men lette material. Det er viktig at 
materiala er slitesterke og kan bli brukt i mange framsyningar, og at 
dei er lette å flytte og bruke.

På teateret er det mykje samarbeid, og mange avdelingar jobbar tett. 
I slutten av denne filmen såg de hovudet til ein kvit bjørn. Det var frå 
framsyninga Kvitebjørn Kong Valemon som teateret spelte for nokre 
år sidan, basert på folkeeventyret. Inni kvitebjørnen var det to skode-
spelarar, ein framme og ein bak, og det var dei som fekk han til å gå 
og røre på hovudet. 
Spørsmål: Korleis trur de dei fekk til å sjå når dei var inni bjørnen? 
Svar: Det var eit GoPro-kamera fest til nasen på bjørnen, og ein li-
ten skjerm inni bjørnehovudet. Dermed såg skodespelaren som var 
fremst i bjørnen veldig godt kor dei skulle gå, etter å ha øvd veldig 
mykje på å bruke det. 

VIDEO 3   

Kvitebjørn: Sånn såg 
bjørnen ut utan kvit 
pels. 
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Såg de at dei brukte kjempelange penslar og blyantar? Ofte arbeider 
dei i 8 timar i strekk på eit 15 meter langt sceneteppe. Da er det bra 
at det går effektivt, og at dei som målar slepp å bøye ryggen sin. Dei 
går rundt på sceneteppet i spesiallagde sko og målar og teiknar med 
rett rygg. 

På teateret er det også ein kjempestor heis, kulisseheisen. Den frak-
tar scenografien frå verkstadane til scenen. Heisen er 50 kvm, altså 
like stor som ei leilegheit! Kulisseheisen er 10 meter brei og 8 meter 
høg og kan løfte 5 tonn. I hovudsak blir heisen brukt til å frakte ku-
lissar frå snikkarverkstaden og til scenen, og materiale frå garasjen 
opp til snikkarverkstaden. Men den har for eksempel også blitt nytta 
til å frakte bilar frå garasjen opp til Hovudscenen. Den har blitt brukt 
til ulike arrangement, mellom anna har ein trilla inn eit piano og hatt 
heiskonsert der.

Ok, no har vi skodespelarar i sminke og kostyme, og vi har kulissar til 
scenen. Kva manglar vi no, trur de?

Snikkar/smie/
målarsal: Frå øvst til 
venstre: Den enorme 
sceneheisen. Frå smia. 
Her blandar dei saman 
måling på målarsalen. 
Så brukar dei ulike 
teknikkar for å måle. 
Siste bilde er frå 
snikkarverkstaden. 



XXXXXX                      DET NORSKE TEATRET
DIGITAL OMVISING

Sjå fjerde video: 
 Hovudscenen
Samtale med klassen: 

• Kva såg vi her? 
• Er det nokon som har sett ei framsyning på Hovudscenen på Det 

Norske Teatret før?
• Det er eit svært rom. Fekk de med dykk kva Stene sa at fekk plass 

der? 
Svar: Han sa at det er plass til heile Nationaltheatret på Hovudscenen 
og sidescenane. Eller ein kan få plass til fotballbanen på Ullevål stadi-
on! 

• Veit de kva sidescenane er til for? 
Svar: Der står det til dømes kulissar som ventar på å bli sende ut på 
scenen under framsyninga. Her står også fleire stativ med kostyme 
som skodespelarane må byte om til undervegs. Det er altså eit stort 
område som trengst for å få byte til å gå kjapt og saumlaust. 

• Kvifor fekk ikkje heksa tak i einhyrningen? 
Svar: Ho gjekk på dreieskiva. Den gjer sånn at golvet dreiar rundt, og 
kan flytte skodespelaren og scenografi rundt på scenen. Dreieskiva er 
14 meter i diameter. 

De såg kanskje at heksa kom opp frå golvet? På golvet på Hovudsce-
nen er det 10 felt som kan bli heva og senka, eller blir brukt som 
orkestergrav under scenen. I orkestergrava sit orkesteret, dersom det 
er levande musikk i framsyninga.  

• På Hovudscenen er det plass til 738 publikummarar i salen.
• Er det nokon som veit kva “spotten” dei kranglar om er?
• Det er ein lyskastar. Også kalla følgjespott. Og den blir styrt av at 

ein person sit høgt opp under taket, over publikum, og følgjer sko-
despelarane på scenen.  

• Vil nokon gjette på kor mange lyskastarar det er på Hovudscenen? 
(La elevane gjette seg heilt fram, du kan seie “meir” eller “mindre”. Tek 
ofte litt tid, men det er veldig engasjerande.) Svar: Det er 2500 lyskas-
tarar på Hovudscenen. 

Alle lyskastarane blir ikkje brukt kvar kveld. Mange av lyskastarane 
er styrt digitalt, sånn at ein lett kan rotere dei og skifte posisjon. Ein 
vanleg lyskastar er på ca. 650 watt. Ei vanleg lyspære du har heime er 

VIDEO 4  
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på rundt 40 watt. Berre eit scenebilde kan brenne av rundt 200 000 
watt. Dette er det same som 10 norske hustandar bruker på 1 år. Ein 
gong i året må alle lyskastarane bli tatt ned og reingjort på grunn av 
branntryggleiken.

• Heksa kom opp av golvet to gonger. Kva var annleis mellom første 
og andre gongen ho kom opp? 

Svar: Lys, lyd, røyk, osb. Alt er med på å skape det universet karakte-
rane er i, og gjere det magisk for publikum. 

Scenen: Skodespelarar  
tek imot applaus frå 
publikum. Det er 
mykje lys på scenen. 
Siste foto er frå 
myggstasjonen, der 
skodespelarane får på 
seg ein lite mikrofon 
før dei går på scenen. 
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Avslutning

Spørsmål til klassen: 

• Føler de at de veit kva som skal til for at ei framsyning skal kunne 
setjast opp og visast på Det Norske Teatret no? 

• Var det noko her som såg litt gøy ut å gjere? Kanskje nokon av 
dykk finn ut at de har lyst til å sy kostyme, sminke, bygge kulissar, 
styre lyd eller kanskje stå på scenen?

• Er det noko de sit igjen og tenkjer på som de kanskje synest var litt 
rart, eller er det noko de lurar på? 

Om det er spørsmål klassen har etter å ha sett filmane, så kan de 
sende inn spørsmål til skole@detnorsketeatret.no. Eller det kan vere 
fint berre undrast saman i klassen.

Velkommen til Det Norske Teatret.  


