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Årsmelding 2017 - Styrets oppsummering
Årets store jordskjelv kom med #meetoo. Dramatikerforbundet har ledet an i arbeidet med å få i gang en
undersøkelse om seksuell trakasering i film og teaterbransjen. I skrivende stund har alle forbund innen
scenekunst, musikk og film sluttet seg til arbeidet, og Forskningsstiftelsen FAFO har tatt på seg oppgaven
med å foreta en grundig undersøkelse. Vi har søkt om midler fra LO, Virke, Norsk Teater- og Orkesterforening og Norsk filminstitutt til gjennomførelsen. Forbundslederen har ledet arbeidet.

Styreåret har vært preget av at vi fikk hele fire nye styremedlemmer valgt inn på årsmøtet. Så store
utskiftninger fordrer nærmest en restart, noe som er både krevende og inspirerende. Samtidig stod
forbundet uten generalsekretær og det nye styret har brukt mye tid på å diskutere organisasjonsmodell,
og definere hvordan en moderne administrasjon skal settes sammen for å møte de utfordringene vi står
overfor.

I 2017 har vi tatt i bruk den flotte nye skrivestuen vår, Mankellhuset på Ona. Mange medlemmer har
benyttet muligheten til et skrive- eller ferieopphold og innbyggerne på øya har tatt oss imot med åpne
armer. Tilhørigheten til Ona har vist seg å være et rikt tilskudd til forbundets identitet.

Flere modeller har blitt diskutert, og styret har blant annet hatt et seminar der forbundet Danske Dramatikere, Norsk Skuespillerforbund og Norsk Oversetterforening deltok og delte sine erfaringer med omorganisering og tilpassing til nye utfordringer. I desember konkluderte styret med at vi ønsket å ansette en
generalsekretær med juridisk bakgrunn og at de administrative oppgavene ikke nødvendigvis måtte løses
av denne. Det administrative ansvaret har i dette styreåret vært løst av Eli Bangstad som konstituert daglig
leder.

2017 ble året da LO-sekretariatet formelt vedtok opprettelsen av utvalgene LO Selvstendig og LO Kultur. Med det fikk vi på plass operative administrative stillinger til å drive arbeidet videre mellom utvalgsmøtene.
Handlingsplaner er forpliktende vedtatt og arbeidet igangsatt. Dramatikerforbundets mål ved å søke
medlemskap i LO var å få på plass LO Selvstendig og LO Kultur for å få politisk gjennomslag på disse
områdene. De målene er oppnådd i 2017. Begge utvalgene er formelt godkjent av representantskapet
bestående av ledelsen og alle forbundsledere i LO, og har med det fått en administrasjon og respektive forpliktende handlingsplaner som er å lese i denne årsmeldingen. Dette er en stor seier og et veldig spennende
vendepunkt for oss og for alle andre selvstendig næringsdrivende og frilansere i og utenfor kultursektoren!

Foto: Torunn Eikanger, NDF
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Styret håpet å få på plass en ny avtale for tv-drama med Produsentforeningen Virke i 2017. Først i
desember var produsentene klare til å sette seg ned med oss i et forberedende møte. Forhandlingene settes
i gang for fullt primo 2018.
Situasjonen rundt Filmforbundets avtale med de private kringkasterne er fortsatt uavklart for vår del.
Dette skyldes dels manglende transparens rundt avtaleforholdene og dels pågående forvirring om hva som
faktisk er overdratt av rettigheter dersom man ikke har signert avtale med F©R. Her har Filmforbundet
dessverre ikke kommet med noen oppklarende svar tross mange henvendelser fra oss.
Politiske kamper har preget også dette årets arbeid. Kulturminister Linda Hofstad Helleland har
arbeidet under mottoet ”mindre akademisk snobberi og mer av bestemor på snap-chat” og har ikke ønsket
dialog med kunstnerorganisasjonene i de beslutningene hun har tatt som angår oss. Det har ført til
en stor arbeidsmengde for oss og de andre kunstnerorganisasjonene. Heldigvis har hun vært en del
av en mindretallsregjering og Stortingets kulturkomité har kommet oss til unnsetning etter massivt
lobbyarbeid og aksjoner i de fleste sakene. Lønnsreformen for kunstnerstipendene ble reddet, forslaget
til ny åndsverklov som bl.a. lovfestet overdragelse av alle rettigheter til oppdragsgiver ble stoppet,
sammenslåing av stipendkomiteer ble skrotet etter flere spørsmål i spørretimen og press fra Kunstnernettverket. Kutt på 16 millioner til filmfondet og 4 millioner til spill kom som en overraskelse etter
budsjettforhandlingene og lot seg ikke reversere tross massivt press, lobbying og en stor demonstrasjon foran
Stortinget før endelig behandling. Oppnevningsretten til stipendkomiteene gikk også tapt foreløpig, da
stortingspolitikerne anså dette å være et forvaltningsspørsmål og ikke et politisk spørsmål. Den kampen
er ikke over.

Nederst fra venstre: Eli Bangstad (daglig leder), Thor Gardarsson (advokat), Kristian Lykkeslet Strømskag (styremedlem), Kathrine
Valen Zeiner (styremedlem).
Øverst fra venstre: Bjørn-Erik Hanssen (styremedlem), Eirik Ildahl (nestleder), Anna Bache-Wiig (styremedlem), Monica Boracco
(styreleder) og Malmfrid Hovsveen Hallum (styremedlem).
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1.0 Medlemmer
Æresmedlemmer

Odd Selmer, Jon Fosse

Svend Wam, Morten Hovland, Bjørg Vik

14 ordinære medlemmer innvotert

Sara Johnsen, Kyrre Holm Johannessen,
Stephen Owens Uhlander, Jorun Thørring,
Elisabeth Andersen Botterli, Tore Renberg,
Nina Wester, Kathrine Nedrejord, Tore Ryen,
Stig Svendsen, Fredrik Høyer, Bjørn Ekeberg,
Kristin Auestad Danielsen, Gunnar Kopperud

7 hospitantmedlemmer er innvotert

Christine Maria Hjelen Strøm, Kjersti Wøien
Håland, Fredrik Holmen Lillegraven, Jørgen
Færøy Flasnes, Hanna Hvattum, Aleksander
Kirkwood Brown, Janne-Camilla Lyster

22 studenter er innmeldt

Marianne Røisland Kielland, Maren Elise
Skolem, Mina Juni Stenebråten, Solveig
Nuin Stephens, Emanuel Nordrum, Ingrid
Haukelidsæter, Therese Roland, Sigurd Odnes
Kløvning, Hanna Hægeland Solstad, Jesper
Breen Frilseth, Øystein Ytterstad, Johannes
Mohn, Martina Cecelia Befring, Ingvild
Onstad Stigen, Embla Veier Bugge, Torjus
Hembre Singstad, Ivan Lubo Andreasen,
Henrik Øisjøfoss, Liv Mari Hansen,
Kristoffer Torpe, Anna Regine Slivsgaard
Slyngstad, Carl Ingebretsen

Ordinære medlemmer

361 hvorav 224 menn / 137 kvinner

Hospitanter

38 hvorav 18 menn / 20 kvinner

Medlemskontigenten

Kr 1 500 for ordinært medlemskap
Kr 1 000 for hospitantmedlemskap

LO Favør hjemforsikring (innbo)

Kr 850 / kr 350 for studenter

Foto: Cappelen Damm

3 medlemmer gått bort

Svend Wam
1946 - 2017

Foto: Morten Fjelldalen

Siden forrige årsmøte er

Foto: Jørn Svendsen
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Morten Hovland
1969 - 2017

Bjørg Vik
1935 - 2018

I takknemlighet
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2.0 Organisasjon
2.1

Styret

2.7

Forbundets skrivestuer

Torunn Eikanger/Eli Bangstad
Sonja Evang, Jan Trygve Røyneland

Styreleder

Monica Boracco

2.8

Timeglassjuryen

Nestleder

Eirik Ildahl

2.9

Medlemmer

Bjørn-Erik Hanssen, Malmfrid H. Hallum,
Kathrine Valen Zeiner, Anna Bache-Wiig,
Kristian Lykkeslet Strømskag, Toril Solvang

Representasjon i forhandlingsutvalg
og fellesorganer

NTO-avtalen

Monica Boracco, Lene Therese Teigen, Arne Lygre,
Malmfrid H. Hallum, Kristian Lykkeslet Strømskag

Revisor

BDO AS

NRK-avtalen

Monica Boracco, Petter Rosenlund, Kathrine Valen
Zeiner, Morten Hovland, Thor Gardarsson

Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF)

Monica Boracco

2.1.1 Administrasjonen
Advokat

Thor Gardarsson

Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg (SOS)

Monica Boracco, Eirik Ildahl

Forbundssekretær/daglig leder

Eli Bangstad (daglig leder f.o.m. 12.06.2017)

Kristofer Grønskag, Malmfrid H. Hallum (suppleant)

Kontorsekretær

Torunn Eikanger (fra 1.8.2017)

Norsk kulturråds vurderingsutvalg for dramatikk
i bokform

Mette Karlsvik

Regnskap

Reidar Svensson

Statens kunstnerstipend, andre kunstnergrupper
for skribentorganisasjonene
Teateralliansen, Sceneteksttilskuddet

Jesper Halle

2.2

Stipendkomiteen

Mariken Halle (leder), Sonja Evang, Lars Vik,
Erlend Loe, Eskil Vogt

2.3

Valgkomiteen

Gunnar Germundson (leder), Siri Senje, Tale Næss,
Morten Hovland (til 31.12.2017), Erik Nilssen
Brøyn (vara)

Fond for lyd og bilde,
- i styret for skribentorganisasjonene
- i fagutvalg for tekst
- i fagutvalg for kortfilm/dokumentar

Roald Kaldestad (NBU), (vara)
Jan Trygve Røyneland, Kristin Søhoel
Mona J. Hoel (vara)

Kopinors styre, for de skjønnlittereære forfatterne

Mette Møller (DnF), Ika Kaminka (NO) (vara)

Kim Atle Hansen (leder), Axel Hellstenius,
Torun Lian, Linn-Jeanethe Kyed, Per Schreiner,
Erling Kittelsen (vara)

Kopinors representantskap

Eirik Ildahl, Bjørn-Erik Hanssen (vara)

Kopinors fordelingsnemd

Monica Boracco

Kopinors internasjonale utvalg

Pål Giørtz (til 28.02.2017)

2.4

Det Dramatiske Råd (DDR)

2.5

Oversetterutvalget

Stephen Hutton (leder), Harald Rosenløw Eeg,
Kathrine Valen Zeiner (styrets representant),
Lisa B. Lie (vara)

2.6

Lovkomiteen

Eva Koefoed Sevaldson (leder), Mikkel Bugge,
Malmfrid H. Hallum (styrets representant)
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3.0 Møter
Norwacos styre, for forfatterne

Jan Terje Helmli (NFF), Monica Boracco (vara)

3.1

Norsk filmvederlagsfond

Eirik Ildahl

Bransjesamarbeidet på film/tv-området

Monica Boracco

Årsmøtet
ble holdt 11. mars i Forfatternes Hus med etterfølgende middag. Tilstede: 73 medlemmer og 3 gjester i
tillegg til administrasjonen. Referat fra møtet ble lagt ut på forbundets nettside.

Dramatikkens hus, styret

Monica Boracco

Federation of Screenwriters in Europe (FSE)

Monica Boracco, Thor Gardarsson, Eirik Ildahl

Den norske filmfestivalen, Amandakomiteen

Monica Boracco

Amanda, fagjuryen manus-, beste kinofilm-,
barnefilm/regi- og skuespillerpris

Erlend Loe (juryleder)

New Nordic Film, fagjury, Nordic Script Pitch

Ellen Lyse Einarsen, Kathrine Valen Zeiner

Oscar-komiteen

Ragnhild Tronvoll,
Gjermund Stenberg Eriksen (vara)

Norsk opphavsrettsforening

Petter Rosenlund (kunstnerrepresentant i styret)

Kunstnernettverket, AU

Monica Boracco

Gullruten, fagkomiteen

Petter Rosenlund

Gullruten, fagprisjury beste regi og manus,
TV-Drama		

Morten Hovland, Ravn Lanesskog, Ellen Lyse
Einarsen

Fagutvalg for reisestøtteordningen for norske
scenekunstnere til utlandet

Lene Therese Teigen

Landsorganisasjonen i Norge LO
Representantskapet
LO Favør, Fellesutvalget
LO Kultur
LO Familie- og likestillingspolitisk utvalg
LO Selvstendig

Møter for medlemmer

Medlemsmøter
Det er holdt ett ordinært medlemsmøte i 2017. Møtet fant sted 4. november på Dramatikkens hus.
På møtet informerte NRK Radioteatret om endringer i fremtidig hørespillproduksjon.
Seminarer
Det er avholdt to fagseminarer. I mars gjennomførte vi et dokumentarseminar med tittelen Med livet som
råmateriale. Om konsept, research og manusutvikling i dokumentarfilm.
Bjørn-Erik Hanssen snakket om Hvordan løfte et dokumentarisk stoff til et kunstnerisk nivå?
Elin Skaar gjorde rede for sin inngående research på TV-serien Flukt.
Elsa Kvamme tok opp sin «Hamletmetode». Seminaret var godt besøkt. Seminaret ble holdt i Rådhusgaten
7 med ca. 30 påmeldte.
Dagen før høstmøtet, 3. november, arrangerte vi et åpent seminar med tittelen «Hvordan skriver vi?
Om veien frem til skjermen, lerretet og scenen.» Vi hadde samlet et knippe svært aktive dramatikere til
samtale om skriveprosessen i de ulike sjangrene og prøvde få svar på om de fortsatt leter etter den perfekte
metoden for skrivingen sin eller om de kunne avsløre sine hemmelige triks for arbeidet sitt. Fagseminaret
ble arrangert på Dramatikkens hus, og trakk fullt hus med over 150 påmeldte.
Etter seminaret viste vi dokumentarfilmen: «Det umuliges kunst – en film om Eugenio Barba og Odin
Teatrets lange reise.» Kvelden ble avsluttet med en samtale mellom Kvamme og Barba.
Foto: Torunn Eikanger, NDF
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Monica Boracco
Eli Bangstad
Monica Boracco, Eirik Ildahl (vara)
Malmfrid H. Hallum
Monica Boracco, Eirik Ildahl (vara)

Paneldeltakerne
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Dramatikerforbundets Kristian Lykkeslet Strømskag og Monica Boracco

Setene fylles opp. Eli Bangstad, daglig leder i Dramatikerforbundet og
Petter Rosenlund, leder av tv-panelet, er spent på hvordan dagen blir.

Teaterpanelet i samtale med Malmfrid H. Hallum (t.h.)
F. v. Oda Fiskum, Arne Lygre, Maria Tryti Vennerød og Toril Goksøyr

Filmpanelet ble ledet av Anna Bache-Wiig (t.h.)
F. v. Anne Sewitsky, Sara Johnsen, Eskil Vogt og Nikjolaj Frobenius

Slampoetene Evelyn Rasmussen Osazuwa og Fredrik Høyer
fremførte egne verk. Her i panel-samtale med Monica Boracco (t. h.)

Elsa Kvamme og Eugenio Barba i samtale med salen etter
visningen av Det umuliges kunst - en film om Odin teatret
og Eugenio Barbas lange reise

«Hvordan skriver vi? Om veien frem til skjermen, lerretet og scenen», høstens fagseminar var et samarbeidsprosjekt mellom

Petter Roselund (t. h.) i sving med tv-panelet. F. v. Anna Bache-Wiig,
Siv Rajendram Eliassen, Hanne Hagerup, Thomas Seeberg Torjussen
og Marianne Furevold

Dramatikerforbundet og Dramatikkens hus.

Alle bilder, foto: Torunn Eikanger, NDF

Line Rosvoll, kunstnerisk leder
ved Dramatikkens hus
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4.0 Styret og administrasjonen
3.2
Møter utenfor forbundet
Forbundet har vært representert på årsmøtene i Norsk Oversetterforening, Norske Barneog Ungdomsbokforfattere, Den norske Forfatterforening, Kopinor, Norwaco og Norsk
forfattersentrum.
Annen representasjon/møter gjennom året:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TV-dramakonventet, Larvik
Spillefilmkonventet
Norsk Dramatikkfestival
Arendalsuka
Kortfilmfestivalen, Grimstad
Amanda-komiteen
Amanda-juryen
Oscar-komiteen, nominasjoner
Gullrutens fagprisjury
Den norske filmfestivalen, Haugesund - Nordic Script Pitch
Internasjonal Ibsenprisutdeling, Skien
Nordisk Dramatikerunions årsmøte, Bornholm
Federation of Screenwriters in Europe, årsmøte, Brussel
Rettighetskonferanse, København
Rettighetsseminar, Nordiske opphavsmann- og utøverallianse, København
Nordiske seriedager, Oslo
LO, sekretariatsmøter
LO Selvstendig
LO Favør, Fellesutvalget
LO Kultur
LO Likestillingsutvalget
LO Familie- og likestillingspolitisk utvalg

4.1
Styret
Styrets leder har hatt 80 % stilling, og nestleder 20 % frem til november da stillingsbrøken gikk opp
til 30 %. Styret har vært beslutningsdyktige på alle styremøtene i 2017, totalt 9 møter.
4.1.1 Film og tv
I 2017 var besøket på norske filmer på kino til sammen 2 123 323, noe som er en markert nedgang fra
rekordåret 2016 og gir en markedsandel på 18 %. De filmene som trakk mest publikum, var som i tidligere år
filmer basert på kjente konsepter og merkevarer, men året kunne også skilte med sterke originalverk som
Thelma og Hva vil folk si.
Det var likevel norske tv-serier som sto for det meste av kunstnerisk nyskaping, og interessen for norsk
innhold var også økende i utlandet. At Mammon vant den prestisjefylte Emmy-prisen for beste internasjonale TV-drama var et selvsagt høydepunkt. Trenden med at norske tv-serier selges til hele verden både
som ferdige serier og som nyinnspillinger fortsetter, og blant årets aktuelle serier finner vi Vikingane, Melk og
Zombielars.
Alt i alt er produksjonen av norske audiovisuelle verk i framgang. Det var derfor en stor skuffelse da
Kulturdepartementet kuttet bevilgningen til Norsk filminstitutt med 16 millioner til film og 4 millioner
til spill i 2018-budsjettet. Bransjen er også svært misfornøyd med at departementet fremdeles ikke har fått
på plass en medfinansieringsordning til innhold fra digitale distributører av tv-programmer.
4.1.2 Teaterfeltet
De siste årene har vi sett en markant økning i interessen for å skrive og produsere ny norsk dramatikk.
Heldigvis er ikke dette bare en versjon for festtalene, men det er også tydelig i statistikken som viser et
stort antall urpremierer både på institusjonene og i det frie feltet i 2017.
Det skrives mer og produseres mer, og når vi legger til at et økende antall norske dramatikere blir presentert og produsert i utlandet, så kan vi si at vi er inne i en offensiv tid for ny norsk dramatikk. Det er
svært gledelig og inspirerende, og viser at gode initiativ, miljøer og satsinger gir resultater både på kort og
lengre sikt. Vi må her spesielt nevne Dramatikkens hus som hadde 52 tekster i utvikling i løpet av fjoråret,
hvorav 32 enten har hatt eller skal ha urpremierer.
En økning av antall nye norske urpremierer vil være viktig både for teatrene og ikke minst publikum. Det
vil gi utslag i flere samtidsaktuelle stykker som speiler samfunnet slik det er i dag, og det vil aktualisere
teatret for nye grupper. Det vil også gi en ytterligere profesjonalisering av norske dramatikere som vil heve
kvaliteten på lengre sikt.
Av mange høydepunkt i 2017 kan vi nevne at Snøkvit av Maria Tryti Vennerød ble spilt på hovedscenen på Det Norske Teatret; Tyra Tønnessens Julemiddag og Overføring går for fulle hus på henholdsvis
Nationaltheatret og Det Norske Teatret; Lisa Lie har satt opp sin egen teatertekst om Kaspar Hauser i
Wien; Arne Lygre, som har blitt spilt over hele Europa, fikk sin debut i Berlin da Ingenting av meg hadde
premiere på Berliner Ensemble i fjor høst; Fredrik Brattberg mottok den tsjekkiske Ferdinand Vanekprisen.
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Ny norsk dramatikk når et større og bredere publikum. Dette er et paradoks når bevilgningene og støtteordningene er under press. Vi kommer til å jobbe videre med å synliggjøre de harde fakta og resultatene av
ulike satsninger for politikere og byråkratene. Med den markante «formstigningen» for ny norsk dramatikk, så bør satsingen og initiativene følges opp med konkrete midler.
Dramatikerforbundet startet i 2017 arbeidet for å iverksette en incentivordning for ny norsk scenedramatikk som dekker noe av den samme funksjonen som innkjøpsordningen gjør for ny norsk samtidslitteratur. Dette vil vi fortsette å legge press på inn mot Storting og regjering.
4.1.3 Bransjesamarbeidet på film/tv-området
Bransjerådet for film har ligget nede i hele 2017. Det svekker bransjens gjennomslagskraft på alle måter.
Dramatikerforbundet har imidlertid hatt jevnlige møter med både Produsentforeningen og Skuespillerforbundet og samarbeidet med disse foreningene har vært godt.
Da #metoo traff filmbransjen, samlet vi oss under hatten ”bransjeorganisasjonene i film og tv-bransjen”
og sammen utformet vi kjøreregler, vedtok å sette i gang FAFO undersøkelsen og møtte kulturministeren
for å orientere henne om tiltakene. Disse møtene førte til et uttalt ønske fra oss alle om å rydde opp og
finne løsninger på de andre problemene foreningene i mellom. Dette pågår fortsatt i skrivende stund uten
at en løsning er klar.
4.1.4 Den kulturelle skolesekken (DKS)
Forhandlingene om ny avtale vedrørende DKS kom i stand som følge av uttrykt politisk vilje til å
ha en sentral avtalemotpart for kunstnerne, på bakgrunn av at ordningen i hovedsak er finansiert av
statlige tippemidler. Forhandlinger ble innledet høsten 2015 med Rikskonsertene, i samarbeid med
Riksteateret som er opphavernes forhandlingsmotpart. Målsettingen var at ny avtale skulle være på plass
innen utgangen av 2016. Forhandlingene trakk imidlertid ut som følge av ny ledelse i begge institusjonene, og Rikskonsertene ble i mellomtiden også omorganisert til Kulturtanken. Forhandlingene ble
videreført da fungerende direktør i Kulturtanken var på plass, og det ble særlig arbeidet med vederlag for
rettighetsklarering, betaling for forberedelser etc. Da ny direktør ble ansatt i juni 2016, meldte imidlertid
Kulturtanken tilbake at de trengte mer tid til å sette seg inn i saken.
Forhandlingene om DKS blir fra rettighetshavernes side ført gjennom Kunstnernettverket. Det har i 2017
vært møter med Kulturtanken og Kunstnernettverket med henblikk på å få i stand avtale som innbefatter
rettighetene til verkene som blir brukt. Det er ikke oppnådd avtale og fohandlingene vil fortsette i 2018.
Det må derfor inngås avtaler i hvert enkelt tilfelle om betaling for rettigheter.
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4.1.5 Utdanning og kompetanse
Tre utdanninginstitusjoner har nå dramatikerutdanninger. Westerdals Oslo ACT tilbyr bachelor,
på KHiO kan man ta master i scenetekst og Den norske filmskolen har utdanning på bachelor og
masternivå. I tillegg ble Den norske filmskolen 1. november 2016, som en av fire utdanningsinstitusjoner i
Norge, oppnevnt som Senter for fremragende utdanning av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
(NOKUT) med prosjektet Centre of Excellence in Film and Interactive Media (CEFIMA). Oppnevnelsen innebærer at filmskolen vil bli tildelt midler tilsvarende 4 - 8 millioner per år i en femårsperiode, med
mulighet for forlengelse i ytterligere fem år.
4.1.6 Forbundet i media
Forbundet har uttalt seg gjennom kronikk eller intervju i mange saker også dette året. #metoo,
oppnevningsretten til Statens kunstnerstipend, kjønnsbalanse i filmbransjen, originalmanus kontra remake, filmkuttet på 16 millioner til film og 4 millioner til spill, m.m. Vi opplever at vi har gjennomslagskraft i media og at riksavisene kontakter forbundet både for å orientere seg og for å få uttalelser.
4.1.7 Bjørnsonfestivalen, Molde 2017
Dramatikerforbundet var medarrangør på festivalens program Skamløse jenter i samarbeid med Teatret
Vårt og festivalen. Skuespiller Valborg Frøysnes fra Teatret Vårt leste fra Henning Mankells Lampedusa.
Malmfrid Hovsveen Hallum viste utdrag fra sin egen kritikerroste teaterinstallasjon Solveigs 2. sang og
Evelyn Rasmussen Osazuwa fremførte et utdrag fra Fiskestang, en slampoesi-konsert. Etter visningen
ledet forbundsleder, Monica Boracco en samtale med Evelyn Rasmussen Osazuwa, MH Hallum og Carl
Morten Amundsens som, sammen med Mankell, hadde regien på Lampedusa første gang den ble satt opp
i Molde.
Bjørnsonfestivalen ble etablert i 1992, og har siden vært en av Norges viktigste litteraturfestivaler.
Bjørnsons store samfunnsengasjement og stadige kamp for ytringsfrihet og andre menneskerettigheter er
et viktig fundament for festivalen, som har som hovedmål å fremme interessen for litteratur og skrivekunst.
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5.0 Komiteer, utvalg
4.1.8 Filmfestivalen i Haugesund/Nordic Script Pitch
For sjette gang arrangerte Dramatikerforbundet, i samarbeid med Filmfestivalen/New Nordic Films og
NFI, Nordic Script Pitch, en nordisk pitche-konkurranse. Av 36 søknader ble én dansk, én finsk, én
islandsk og tre norske manusforfattere valgt ut til å pitche foran produsenter i Haugesund. Det var andre
året at det ble utlyst pris til publikumsvinner av konkurransen. Premien, en ukes fritt opphold i forbundets
leilighet i Barcelona, gikk til danske Puk Grasten. Pitche-arrangement var også i år godt besøkt.
4.1.9 Manusbanken
Ved årsskiftet var det ca. 3290 titler (mot 3150 i fjor) og ca. 430 manuskripter (mot 400 i fjor) tilgjengelige
i banken.
4.1.10 Premiereløver
Forbundet har fortsatt med å synliggjøre medlemmers premierer. Det ble i 2017 overrakt eller sendt til
sammen 40 buketter.
4.1.11 Internasjonalt arbeid
Solidaritetsmidlene for 2016, 2017 og 2018 er bevilget til Women Playwrights International Conference
2018 i Santiago, Chile. Forbundets solidaritetsstipendmidler over 3 år, til sammen kr 150 000, vil bli
utbetalt i forkant av konferansen og skal dekke reise og opphold for dramatikere som ellers ikke ville ha
hatt mulighet til å delta.
Norwegian Drama Now 2017, ble i tillegg til å bli sendt til de større norske ambassadene, distribuert til
oversettere, produsenter, regissører og andre utenlandske interessenter. Dramatikkens hus har også vært
behjelpelig med distribusjon til sine utenlandske kontakter og NORLA bidro til å dele ut katalogen under
Bokmessen i Frankfurt. Katalogen er i hovedsak finansiert av Utenriksdepartementet og er tilgjengelig i
elektronisk utgave på forbundets nettsider.
4.1.12 Nettsidene
Forbundet baserer seg på eksterne leverandører av artikler til nettsidene og har opprettholdt avtalen med
Norsk Shakespearetidsskrift om kjøp av artikler. Øvrig oppdatering skjer ved administrasjonen. Det er
inngått avtale om produksjon av en podkastserie på 10 episoder av David Skaufjord. Dramatikerforbundet vurderer å opprette en egen podkast-kanal hvor disse og fremtidige episoder blir publisert. Alle
episodene blir først presentert på dramatiker.no. Artiklene på dramatiker.no og lenker til andre nettartikler
er videreformidlet via Facebook. Det er sendt ut 9 nyhetsbrev.
4.2
Administrasjonen
Sekretariatet var til juni bemannet med forbundsadvokat og forbundssekretær på heltid. I juni gikk
forbundssekretæren over til å fungere som daglig leder og i august ble administrasjonen styrket med en
50 % kontorsekretærstilling.

5.1
Det Dramatiske Råd (DDR)
DDR har i 2017 behandlet 25 søknader om medlemskap i vårt forbund og har i den forbindelse lest
rundt 36 manuskripter. Søkermassen bestod av 11 kvinner og 14 menn. 3 har fått innvilget søknad om
hospitantmedlemskap på bakgrunn av utdanning. 4 søkere til ordinært medlemskap er tilbudt hospitantmedlemskap grunnet for lite volum. 1 søknad er trukket og 4 avslått, hovedsakelig grunnet manglende
profesjonalitetsgrad i oppføringen. 13 søkere er av DDR innvilget fullt medlemskap. Av disse søkte 7 med
film-/tv-manus, 1 med radioteatermanus og 5 med scenetekst. 10 er basert i Oslo, 1 i Trøndelag og 2 i
Rogaland. I tillegg til søknadene behandlet i DDR, ble én søknad om gjeninntredelse fra tidligere medlem
i forbundet godkjent av styret.
DDR og styret har hatt ett fellesmøte.
5.2
Stipendkomiteen
Stipendkomiteen, valgt av årsmøtet 2016, møttes tre dager i januar 2017 for å behandle søknader både til
statens kunstnerstipend (innstillinger) og forbundets stipend (tildelinger). Tildelingene av hhv. forbundets
stipend og statens stipend ble offentliggjort på de respektive stipendinstansers nettsider.
5.3
Oversetterutvalget
Utvalget mottok 22 søknader om oversettelse av 22 verk i 2017. 18 manus er tildelt oversetterstøtte for
utenlandsoppføring, -lesning eller -promotering. Det er søkt støtte til oversettelse av skuespill. To søknader
gjalt oversettelse til engelsk, 2 til hhv. ungarsk, italiensk, spansk, tysk. Øvrige språk: russisk, portugisisk,
kinesisk, georgisk, tyrkisk, gresk.
5.4
Lovkomiteen
Lovkomiteen ble forelagt lovendringsforslaget om endringer i medlemsparagrafen.
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6.0 Avtaleverket
6.1 Juridisk bistand
Forbundets tilbud om juridisk bistand på teater-, film og TV- dramaområdet er etter hvert vel kjent.
Vi får stadig flere henvendelser om juridisk bistand. I 2017 fikk vi inn over 200 henvendelser. Av
disse utgjør ca. 1/3 henvendelser fra medlemmer. Sakenes kompleksitet varierer, alt fra enkle henvendelser
til bistand ved kompliserte forhandlinger hvor både produsenter og kringkastere har vært involvert.
Vi får også henvendelser fra våre nordiske kollegaer om assistanse vedrørende avtaleinngåelse som
vedrører deres medlemmer. Vi hadde i 2017 flere møter med våre nordiske kollegaer, hvor vi bl.a.
diskuterte forhandlingsstrategier, samt utveklset viktig informasjon på andre områder. Vi erfarer
at normalkontraktene på det kommersielle området er under press både på film- og TV-drama
produksjonene. Vi har nå innledet forhandlinger med Produsentforeningen Virke med henblikk på å
reforhandle både TV-dramaavtalen og spillefilmavtalen.

6.4.1 Radioteatret m.m.
Dramatikerforbundet har etterlyst ny avtale med Radioteatret helt siden den gamle avtalen ble sagt opp
i 2013. Radioteatret har nå kommet tilbake og meddelt at de er klare for nye forhandlinger som vil
starte opp i løpet av våren. Radioteatret er fra ledelsen i NRK pålagt kun å inngå avtaler om evigvarende
utkjøp av senderettigheter og retten til å legge ut verkene på NRKs plattformer. Her vil vi møte de samme
utfordringene som på TV-drama-produksjonene. Dette blir antakelig et av de vanskeligste punktene i
forbindelse med en ny rammeavtale for Radioteatret.

6.2
Tredjemanns utnyttelse – Norwaco
Vi inngikk en ny type forvaltningsavtale med virkning fra 1. juli 2016. Den nye avtalen innebærer
at vi blant annet må kunne dokumentere at vi har de rettighetene vi krever vederlag for i behold.
De nye kravene må tilfredsstille to vilkår. For det første må vi inngå ny bindende avtale med våre
medlemmer (avtaler om forvaltning av rettigheter – forvaltningsavtaler). Deretter må vi kunne
dokumentere at medlemmene likevel ikke overdrar disse rettighetene. Det siste innebærer at medlemmene må være lojale, eller at de ikke må være i vanhjemmel.

6.6
Avtale med Scenekunstbruket
Det er ingen endringer i denne avtalen.

Det er ting som tyder på at mange av våre medlemmer settes under press av produsentene som innebærer
at de ikke undertegner forvaltningsavtalen med forbundet, og at de presses til å inngå avtaler der rettighetene
klareres gjennom F©R.
6.3
Spillefilmavtalen
Spillefilmavtalen benyttes i stor grad innen feltet, men vi ser også at denne fravikes, særlig med hensyn til
rettighetsoverføringer. Som nevnt ovenfor skal avtalen reforhandles, og vi håper å komme i mål i løpet av
sommeren 2018.
6.4 Rammeavtalen med NRK – TV Drama
Etter to og et halvt års forhandlinger kom vi i mål med en ny treårig midlertidig avtale for TV-drama
produksjoner med NRK. Avtalen er midlertidig fordi vi ikke klarte å enes om vederlag for løpende bruk,
herunder reprise. Denne avtalen deler for første gang opp vederlag for rettigheter og betaling for arbeidet med manus. Vi er fornøyd med denne todelingen, men det vil være behov for å se på størrelsen på
rettighetsvederlaget og måten dette skal betales når de nye forhandlingene starter i 2019. Avtalen sikrer
også manusforfatteren rimelig vederlag for all annen bruk av verkene, samt slår fast at manusforfatterne
har rett til å utnytte verkene sine i andre versjoner enn det NRK bedriver, som teater, film og eventuell
bokutgivelse. Tilbakemeldingen fra medlemmene har vært gode.

6.5 NTO-avtalen
Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å forberede forhandlinger med Norsk Teater- og Orkesterforening om
en ny teateravtale.

6.7
Amatørteateravtalen – Dramas
Det er ingen endringer i Dramas-avtalen.
6.8
Avtale om VOD – Netflix, HBO Nordic og andre
De nye nettleverandørene som Netflix har vært meget tilbakeholdende med å gjøre avtaler
direkte med rettighetshavernes fag- og interesseforeninger, både i Norge og utlandet. Det skaper
flere problemer med både forvaltning av rettigheter og størrelsen på betalingsvederlag. Faren for at
de nye nettleverandørene kan presse priser over landegrensene er også til stede. Flere av de danske
rettighetsorganisasjonene startet i 2017 et aksjeselskap som heter Create Denmark. Dette selskapet
opererer parallelt med Copydan og har som mål å ivareta rettighetshavernes interesser overfor de nye
aktørene. På initiativ fra oss ble det arrangert et nordisk møte som undersøkte muligheten for å lage et
felles forvaltningsorgan for de nordiske landene. Det er nedsatt en gruppe med representanter fra de
forskjellige rettighetsorganisasjonene i alle de fem nordiske landene. Målet er å ta utgangspunktet i de
rammevilkårene som Create Demnark har lagt opp til, slik at det vil være en enhetlig nordisk rettighetsforvaltning.
6.9
Oversettelse av dramatikk, NRK
NRK har sagt opp rammeavtalen med Norsk Oversetterforening.
6.10 Oversettelse av scenedramatikk, NTO
Det er ingen endringer i rammeavtalen med Norsk Oversetterforening.
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7.0 Samarbeid, råd, organisasjoner
6.11 Vederlag – Bibliotek
Staten v/Kulturdepartementet utbetalte i 2017, i henhold til avtale med de 23 vederlagsberettigete
organisasjonene, kr 53 600 734 til Norsk Forfatter og Oversetterfond (NFOF), sammenlignet med
kr 52 601 631 i 2016.
6.12 Vederlag – Kopinor
NFOF mottok i 2017 kr 7 569 552 i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med kr 8 846 777 i
2016. Den kollektive andelen av vederlaget for bokhylla.no utgjorde kr 1 514 612.
6.13 Vederlag – Norwaco
Videresendingssektoren
I 2017 fikk NFOF utbetalt kr 2 365 754 i kollektive vederlag for denne sektoren, mot kr 5 698 105 i
2016. Det høyere beløpet i 2016 forklares ved at et restbeløp etter forliket som ble inngått i 2015 mellom
Norwaco, Canal Digital Kabel og GET ble utbetalt i 2016.
Privatkopieringssektoren
NFOFs andel av vederlag for lovlig privat kopiering , utbetalt og fordelt i 2017, var på kr 2 896 445 mot
kr 2 940 193 som i 2016. Dramatikerforbundets andel av 2017-vederlaget var kr 2 449 319.

7.1
Norsk Forfatter og Oversetterfond (NFOF)
NFOF er de skjønnlitterære skribentorganisasjonenes fellesorgan for forvaltning av offentlige midler.
Fondets styre har representanter fra alle organisasjonene og er ansvarlig for fordelingen av de kollektive
vederlagsmidlene, tildeling av pensjonstilskudd og støtte til etterlatte, foruten å forestå driften av Rådhusgaten 7, Forfatternes Hus.
7.2
De Skjønne
Uformelt forum for kunstnerorganisasjonene i Rådhusgaten 7. Der diskuteres det om vi skal ha felles
henvendelser til offentlige organer, husleiekontrakt og annet. Det er møte i De Skjønne ca. hver tredje uke.
7.3
Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg (SOS)
Det har ikke vært holdt møter i 2017.
7.3.1 Skatt
Som en felles SOS-ordning, ble Otto Risangers skattenotat også i 2017 gjort tilgjengelig elektronisk ved
brukernavn og passord. De som ønsket det, fikk det tilsendt pr. post.

NRK Arkiv
Stortinget har vedtatt at NRK produksjoner som er offentligjort i 1997 eller tidligere kan være tilgjengelig
på nettet. Kompensasjon for opphaverenes rettigheter forhandles mellom NRK og Norwaco, som igjen
overfører midler til forbundene som representere de forskjellige opphavergruppene. NFOF har mottatt
NRK-arkivmidlene for 2015 og 2016, kr 2 506 731 som NDF skal administrere utbetalingen av i 2018.

7.4
Kunstnernettverket
Kunstnernettverket hadde 6 fellesmøter i 2017. Valgte utvalg arbeider med saker som revidering av
åndsverkloven, trygderettigheter for kunstnere, avtaleverk for Den kulturelle skolesekken, samt annet
lobbyarbeid. I høst har nettverket jobbet svært offensivt politisk med lobbyarbeid og presseoppslag for å
stoppe de mange tilbakeslagene for kunstnernes rettigheter foreslått av den blåblå regjeringen.
Forbundsleder sitter nå i arbeidsutvalget og er således tett på arbeidet i nettverket.
Nettverket deltok for tredje gang på Arendals-uka med stand og kulturpolitiske debatter. Forbundsleder
stod på stand og deltok i debatter.

6.14 Filmvederlagsfondet
Det totale vederlaget fra Kulturdepartementet i 2017 var kr 5 771 150.
For 2017 ble det utbetalt vederlag til totalt 709 rettighetshavere.
Av disse var det 69 rene manusforfattere, én mer enn i 2016. Den som fikk mest utbetalt i 2017
(kr 60 310) var den samme som fikk mest i fjor. Ellers var det rene manusforfattere på de 4., 5. og 7.
høyeste utbetalingene - alle disse fikk mellom kr 35 000 og 40 000 hver.
Det ble utbetalt vederlag til 121 rettighetshavere med kombinasjonen manus og regi, 69 med ren regi,
18 med manus, regi og klipp, 19 med foto, manus og regi og 3 med animasjon, manus og regi.
De resterende vederlagene går til fotografer, klippere, lyddesignere (og lydsjefer), produksjonsdesignere (og
scenografer), animatører, kostymedesignere og maskører. Vederlagene ble utbetalt i desember 2017.

7.5
Forprosjekt scenekunst, Norsk Kulturråd
Tilskuddsordningen Forprosjekt scenekunst har som formål å stimulere til utvikling og utforskning av
nye metoder, konsepter og idéer som kan lede til nye scenekunstprosjekter. Forprosjektet forståes som en
kunstnerisk prosess som skjer forut for, eller uavhengig av, en eventuell produksjon. Det gis over denne
ordningen tilskudd til dramatikere/forfattere som skal videreutvikle en idé eller et konsept til et dramatisk
verk eller scenetekst, til koreografer som skal utvikle et bevegelsesmateriale og til andre scenekunstnere
som ønsker å utvikle et forprosjekt alene eller i samarbeid med andre aktører.
I 2017 mottok Kulturrådet 349 søknader med en samlet søknadssum på kr 29 738 276.
Kr 6 748 000 ble bevilget til 82 forprosjekter.
Les mer om Forprosjekt scenekunst på kulturradet.no/stotteordning/-/vis/forprosjekt-scenekunst

For øvrig har Kulturdepartementet signalisert at de vil utrede om Norsk Filmvederlagsfond bør slås
sammen med Norsk Forfatter- og Oversetterfond (som forvalter biblioteksvederlaget). Pr. januar 2018 er
departementet fremdeles i tenkeboksen.
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7.6
Fond for lyd og bilde
Det ble søkt om kr 14 462 585 i tilskudd til manusutvikling for audiovisuelle produksjoner, sceneforestillinger og tekstutvikling til musikk, totalt 224 søknader (mot kr 15 646 886 i 2016 fra 235 søknader).
58 søknader ble innvilget til et samlet tildelingsbeløp på kr 2 458 639. (mot 54 søknader til et samlet
tildelingsbeløp på kr 2 456 561 i 2016).
Under posten tekst er det øremerket midler til bl.a. scenetekst og filmmanus. Støttemottakere bør kunne
dokumentere realisering av tekstene. Fond for lyd og bilde er administrert av Norsk kulturråd. Søknadene
behandles i en digital søknadsportal.
Les mer om Fond for lyd og bilde på fondforlydogbilde.no
7.7
Dramatikkens hus
I 2017 har Dramatikkens hus gitt i alt 55 skrive-, verksteds- og dramaturgtildelinger. I tillegg kommer
10 verkstedtildelinger til de 8 husdramatikerne, som også hver har mottatt kr 100 000 i stipend.
I løpet av 2017 ble 52 nye dramatiske verk ferdigstilt med støtte fra Dramatikkens hus. 32 av disse har hatt
eller skal ha urpremiere i løpet av 2017-2019 – en økning fra 2016. Sju stykker har hatt eller skal ha sin
uroppføring utenfor Norge i 2017 i henholdsvis USA, Danmark, Uruguay, Østerrike og Libanon.
I 2017 behandlet Dramatikkens hus i overkant av 300 søknader om utviklingsmidler og teaterfaglig
støtte. Om lag halvparten kom gjennom vår elektroniske søknadsportal, de øvrige var prosjektspesifikke
søknader til barneteatersatsningen (75 søknader) og Husdramatikerprogrammet (78 søknader). Fem
dramatikere har blitt valgt ut til tett oppfølging i husets satsning på nyskrevet dramatikk for barn
(Brynjulf Jung Tjønn, Eldrid S. Kvalvik, Marta Huglen Revheim, Mari Moen Holsve og Hanne Hagerup),
og åtte nye husdramatikere starter 1. januar 2018 (Linda Gabrielsen, Mari Hesjedal, Fredrik Høyer, Monica
Isakstuen, Maja Bohne Johnsen, Camara Lundestad Joof, Rolf Kristian Larsen og Arne Lygre).
7.8
Sceneteksttilskuddet, Teateralliansen
Styret i Sceneteksttilskuddet, tidligere Scenetekstfondet, har arbeidet for å støtte samarbeidet mellom
amatørteatret og profesjonelle dramatikere.
Etter at Norsk Teaterråd ble nedlagt har fondets midler vært forvaltet av Teateralliansen, som ble opprettet
i 2015, og er et kulturpolitisk samarbeid mellom organisasjonene Norsk Amatørteaterforbund, Frilynt
Norge, Noregs Ungdomslag, Studieforbundet kultur og tradisjon og Norsk musikkråd.
I slutten av 2016 var Sceneteksttilskuddets fremtid usikker. Medlemmene av fondet sendte derfor et notat
til Teateralliansen hvor det ble redegjort for hvorfor fondet er en god ordning som burde fortsette, og
ønsket om at fondets midler også skal kunne brukes til for eksempel seminarer for å styrke tekstarbeidet
innen amatørteaterfeltet. Alliansen utlyste i desember restmidlene for tildelingene mottatt i perioden 2015
– 2017. Det er altså fortsatt usikkerhet rundt fondets fremtid som nå avhenger av om Teateralliansen også
fremover skal ha forvaltningsoppgaver. I så fall ønsker den å videreføre ordningen.
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7.9
NFI
30 - 40 prosjekter tas inn i ordningen hvert år av ca. 180 søknader. Budsjettrammen for ordningen i 2017
var ca. 7,5 millioner kroner.
7.10 Nordisk Dramatikerunion (NDU)
Årsmøtet i NDU ble avholdt 1. - 3. september på Bornholm med det danske dramatikerforbundet som
vertskap. Møtet tok opp problemet rundt strømmetjenester. En representant fra den nye rettighetsorganisasjonen Create Denmark presenterte sitt forslag til rettighetsforvaltning for strømmetjenester.
Videre ble rammeavtaler for teatrene, rammevilkårene for TV-drama, implementeringen av kollektiv
rettighetsforvaltning (CRM-direktivet) i Sverige og Danmark, manusforfatternes utvidete rolle ved
produksjon av spillefilm og TV-drama og utviklingen av dramatikk for store scener diskutert.
7.11 Nordisk Forfatter- og Oversetterråd (NFOR)
NFOR-møtet ble i 2017 holdt i Sigtuna, Sverige. Forbundet har ikke deltatt på NFOR-møter på mange
år fordi sakene som behandles i dette forumet er så godt som alltid bokrelatert. Vi blir orientert av de
litterære foreningene om det skulle være saker forbundet burde mene noe om eller møter vi bør delta i.
7.12 Federation of Screenwriters in Europe (FSE)
Årsmøtet i FSE ble arrangert i Brussel i november 2017. På møtet ble det redegjort for arbeidet med
en felles opphavsrettsforordning i EU. Arbeidet med denne forordningen startet i 2015 og var i
utgangspunktet meget ambisiøs med henblikk på å få en ensartet opphavsrettslovgivning på EU/EØS-området. Dette har vist seg umulig å gjennomføre. Det arbeides imidlertid fortsatt med å legge opp til et
prinsipp om at rettighetshavere skal ha rett til rimelig vederlag, rett til tilbakekall av rettigheter og prinsipper for reforhandling av urimelige avtaler. Det er usikkert om dette blir gjennomført i denne perioden.
EU regner med å få gjennomført et nytt kabeldirektiv tilpasset den nye digitale verden og regulering av
geo-blocking. FSE vedtok også å gjennomføre en undersøkelse om manusforfatterens arbeids- og vederlagsvilkår i Europa. Erfaringen med Create Denmark og muligheten for å lage en europeisk standard
var også på agendaen. Neste årsmøte avholdes samtidig med verdenskonferansen i Berlin høsten 2018.
Les mer om FSE på scenaristes.org
7.13 Baltic Centre for Writers and Translators (BCWT)
Forbundet er medlem av BCWT, forfattersenteret på Gotland, slik at forbundets medlemmer har mulighet
til å søke gratis skriveopphold ved senteret.
Les mer om forfattersenteret på nettsiden bcwt.org
7.14 Skandinavisk forening i Roma
Skandinavisk forening har to hovedoppgaver; å tilby opphold for nordiske kunstnere samt å synliggjøre
nordisk kultur og nordiske kunstnere for et italiensk publikum. En norsk dramatiker ble i 2017 innstilt
til opphold i 2018 ved Skandinavisk forening.
Les mer om Skandinavisk forening på skandinaviskforening.org
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8.0 Landsorganisasjonen i Norge (LO)
8.1
LO Favør, Fellesutvalget
Fellesutvalget er det besluttende organ for alle forbundene i LO. Fellesutvalget fastsetter premien for
Kollektiv hjem og Grunnforsikringen, i tillegg til å beslutte hvilke produkter LO Favørs fordelsprogram
skal inneholde. Foruten å beholde forsikringspremiesummen for 2018 på 2017-nivået, har Fellesutvalget
vedtatt å investere i ny digital plattform i inneværende kongressperiode (2017 – 2021), og gjennom de
digitale kanalene nå ut til medlemmene med innholdet og stimulerer til bruk av fordelene. Forbundets
representant har deltatt på to møter i Fellesutvalget samt en strategisamling over to dager.
8.2
Handlingsplan LO Kultur, 2018
Mandat:
LO Kultur skal samle og styrke forbund som organiserer de som arbeider innenfor disse sektorene. LO
Kultur er et kompetanse- og samarbeidsorgan som skal bidra til å koordinere forbundenes kulturpolitiske
arbeid og bidra til at forbundene er et synlig, relevant og tydelig alternativ for alle yrkesgrupper innen
kunst, kultur og kreative næringer. Utvalget skal være et rådgivende organ for Sekretariatet.
Handlingsplanen er utarbeidet av utvalget. Den skal evalueres og fornyes årlig.
1.
Arbeide med politisk påvirkning innen kulturfeltet
a.
Påvirke den kommende kulturmeldingen
		
i.	Møte regjeringen og stortingspartiene for å fremme LOs syn i kulturpolitikken
b.	Være synlige i media i kulturpolitiske saker
c.
Forbundenes arbeid med statsbudsjettet kan koordineres i utvalget
d.	LO Kultur skal koordinere innspill til det faglig-politiske samarbeidet med Arbeiderpar
		tiets kulturfraksjon
e.	Samarbeide med kunst- og kulturorganisasjoner utenfor LO der dette er naturlig
2.
Arbeide for å øke LOs organisasjonsgrad blant kulturarbeidere
a.	Synliggjøre forbundene i LO som attraktive organisasjoner for ansatte innen kunst,
		
kultur og kreative næringer
b.
Kartlegge mulighetene for å øke LOs organisasjonsgrad blant kunstnere og kultur		arbeidere
c.	LO Kultur skal profileres som et viktig merkenavn for LO og forbundenes arbeid med
		
å organisere kunst- og kulturarbeidere
d.	Være en premissleverandør til LOs styringsdokumenter innenfor kulturområdet
3.
Øke LOs aktivitet på kulturfeltet
a.	Arrangere en kulturpolitisk konferanse
b.	Arrangere frokostmøter om aktuelle kulturpolitiske temaer

8.3
LO Familie- og likestillingspolitisk utvalg
Utvalgets mandat er å drøfte og gi innspill til LOs ledelse vedrørende det faglige, politiske og organisatoriske
arbeidet med likestilling. Utvalget skal bl.a. bygge relasjoner i og utenfor fagbevegelsen og ta initiativ til
aktiviteter på likestillingsområdet.
Utvalget har hatt to møter høsten 2017. På møtet i oktober ble utvalget oppdatert på den likestillingspolitiske
situasjonen v/ stortingsrepresentant, Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet. Utvalget kom med flere
kommentarer og innspill til Henriksen med fokus på seksuell trakassering, kampen for heltid og
selvstendig opptjeningsrett for menn i forbindelse med fødselspermisjon. Utvalget ble videre orientert om
hva som ble vedtatt av familie - og likestillingspolitikk på forrige LO-kongress.
På møtet i desember orienterte Likestillings- og diskrimineringsombudet og Arbeidstilsynet om seksuell
trakassering. LO informerte videre om en planlagt undersøkelse om seksuell trakassering i egen organisasjon i samarbeid med FAFO eller annen profesjonell aktør. Det er satt ned en egen arbeidsgruppe som
skal arbeide videre med dette.
Ved hvert møte har de ulike forbundene orientert om likestillingssituasjonen i sine respektive forbund.
Dramatikerforbundets medlem i utvalget har blant annet orientert om fokuset på seksuell trakassering i
vår bransje, og informert om forbundets medlemsundersøkelse fra 2013.
LOs familie – og likestillingspolitiske utvalg gir mulighet for politisk påvirkning, og er en plattform for
å bli kjent med de andre forbundene i LO og dra veksler på hverandres erfaringer. Dramatikerforbundets
engasjement i utvalget har vært en særdeles positiv opplevelse.
8.4

Handlingsplan LO Selvstendig 2017 - 2020

Utgave 2018
LO Selvstendig er et kompetanse- og samarbeidsorgan som skal bidra til å styrke kompetansen og
samarbeidet i og mellom LOs forbund for denne medlemsgruppen samt utvikle tilbudet til selvstendig
næringsdrivende medlemmer i LOs forbund. Følgende forbund er representert; Arbeiderbevegelsens
Presseforbund (APF), Dramatikerforbundet, EL og IT, Fagforbundet, Fellesforbundet, Forbundet for
Ledelse og Teknikk (FLT), Handel og Kontor (HK), Industri Energi (IE), Musikernes fellesorganisasjon
(MFO), Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF), Norsk Næringsog nytelsesmiddelforbund (NNN), Norsk Tjenestemannslag (NTL), Norsk Transportarbeiderforbund
(NTF), Skolenes Landsforbund (SL) og Postkom. Utvalget skal være et rådgivende organ for Sekretariatet.
Handlingsplanen er utarbeidet av utvalget og skal evalueres og oppdateres årlig.
Handlingsplan 2018
LO ønsker å videreutvikle sine tilbud og videreføre arbeidet for å ivareta interessene til selvstendig
næringsdrivende medlemmer i LO- forbundene. Målet med utvalgets arbeid er å gjøre LO og forbundene bedre rustet til å i vareta selvstendig næringsdrivende medlemmer ved å bidra til å utvikle bedre
rammevilkår for selvstendig næringsdrivende, å bistå de enkelte medlemmene med å løse problemer og tvister
som oppstår i forbindelse med næringsvirksomheten og å tilby de selvstendig næringsdrivende medlemsfordeler som er til nytte i næringsvirksomheten.

29

30

Norske Dramatikeres Forbund - Årsmelding 2017

1.

Lansere LO Selvstendig
a.	Lansere en pakke for LO Selvstendig med:
		
i.	Medlemstilbud i LO Favør
		
ii.	Etablere en nettressurs for selvstendige medlemmer
		
iii.
Konkretiserte muligheter for juridisk bistand
		
iv.
Politisk utredning og påvirkning – noen som kjemper for deg og dine rettigheter.
		
v.	Tydeliggjøring av verdien av å stå sammen i et fellesskap – også om du ofte jobber
			alene.
b.	Gjennomføre en lansering i samarbeid med forbundene med:
		i.
Konferanse
		
ii.	Informasjonsmateriell på nett og en brosjyre
		iii.	Media
2.
Politisk påvirkningsarbeid
Stadig flere arbeidstakere velger, blir tvunget til, eller ikke har annet valg enn å gå inn i en rolle som
selvstendig næringsdrivende. For en del kan dette oppleves å gi bedre styring over egen arbeidssituasjon,
men for andre dreier dette seg om ulovlig omgåelse av reglene om fast ansettelse som fratar den enkelte
rettigheter i arbeidsmarkedet, uten at friheten eller selvbestemmelsen øker.
I den kommersielle delingsøkonomien er det klare tendenser til at arbeidsgiver ønsker å organisere seg bort
fra arbeidsgiveransvaret, og opererer i randsonen av norsk lovgiving. En slik organisering av virksomheten
vil bidra til et økende antall arbeidstakere som står uten ansettelse, og en dreining bort fra et arbeidsliv
med klare rammer og spilleregler. Man mister da de grunnleggende trygghetene man får gjennom en fast
jobb, nemlig sikker inntekt, pensjon og sosiale rettigheter som syke- og foreldrepenger.
LO Selvstendig vil at medlemmene blir hørt i viktige prosesser som angår deres situasjon.
LO Selvstendig vil:
a.	Ta et initiativ for å bedre trygderettigheter og pensjonsmuligheter for selvstendig
		næringsdrivende.
b.
Følge opp LO kongressens vedtak om delingsøkonomiarbeidet og det generelle arbeids		giveransvar.
Mål for kongressperioden (hentet fra Sekretariatsdokumentet ved oppnevnelsen av LO Selvstendig)
LO Selvstendig er et kompetanse- og samarbeidsorgan som skal bidra til å styrke kompetansen og
samarbeidet i og mellom LOs forbund for denne medlemsgruppen samt utvikle tilbudet til selvstendig
næringsdrivende medlemmer i LOs forbund.
Utvalget skal i samarbeid med forbundene arbeide politisk for å bedretrygderettigheter og opptjeningsvilkår for supplerende pensjon for selvstendig næringsdrivende.
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LO Selvstendig skal bidra til å ivareta de tilsluttede forbundenes felles interesser vedrørende nærings-,
samfunns- og arbeidsmarkedspolitikk. HMS-spørsmål skal også være en del av utvalgets arbeid.
Samarbeidet skal gjøre LO og forbundene synlige, relevante og tydelige som alternativ for selvstendig
næringsdrivende. Det skal bidra til å rekruttere flere enkeltmedlemmer og grupper.
LO Selvstendig skal fungere som et supplement til forbundenes eksisterende tilbud.
Organisering
LO Selvstendig er en overbygning for LO-forbund med medlemmer som er selvstendig næringsdrivende
i sine medlemsrekker.
LO Selvstendig skal være et rådgivende organ for LOs sekretariat med spesiell kompetanse på området
som synliggjør LO og forbundenes politikk overfor selvstendig næringsdrivende. Arbeidet i utvalget skal
brukes aktivt i utviklingen av medlemstilbudet og den politiske plattformen i LO vedrørende selvstendig
næringsdrivende, og utvalget skal bidra til at relevant informasjon innenfor utvalgets ansvarsområder blir
kjent. Det skal også fungere som et forum for utveksling av informasjon om sakerforbundene jobber med.
Utvalget skal ikke behandle tariffpolitiske saker. Utvalget skal samordne LOs politikk og aktivitet på
området og er underlagt LO, med deres vedtaksføre organer.
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9.0 Stipend og priser
9.1
Stipendkomiteens arbeid, stipendrunden 2017
Stipendene ble behandlet av Stipendkomiteen som ble valgt på årsmøtet 2016. Stipendkomiteen tildeler
NDF-stipend og innstiller til Statens kunstnerstipend.
NDF-stipend
NDF har 10 løpende arbeidsstipend. I 2017 var det 9 ledige. Rammen for honnørstipend var
kr 150 000.
Antall søkere til:
Arbeidsstipend: 92
Honnørstipend: 10
Tildelinger arbeidsstipend 2017:
Christopher Nielsen (2), Kim Atle Hansen (2), Eskil Vogt, Karianne Lund, Hilde Heier, Per Schreiner,
Sverre Waage, Lars Øyno, Svein Tindberg.
Tildelinger, honnørstipend 2017: Andreas Markusson, Kristin Søhoel
Statens stipend og garantiinntekter (GI)
Dramatikerne har tidligere hatt et bestemt antall løpende arbeidsstipend (8) og et bestemt antall arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere (3). F.o.m. 2016 er kvoten for ordinære arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere slått sammen, slik at komiteen har 11 løpende arbeidsstipend som
kan fordeles på de to gruppene etter behov. I 2017 var det til sammen 9 ledige arbeidsstipend.
Dramatiker-gruppen hadde ingen ledige kvoter for statens stipend for etablerte kunstnere eller stipend for
seniorkunstnere (tidligere GI’er).
Rammen for diversestipend var kr 425 000.
Antall søkere til:
Arbeidsstipend: 91
Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere: 18
Diversestipend: 54
Stipend for etablerte kunstnere: 13
Tildelinger arbeidsstipend 2017:
Eva Sørhaug (2), Kristin Bjørn (2), Thomas Seeberg Torjussen, Jorunn Syversen, Veronica Magdalena
Salinas, Endre Lund Eriksen, Bjørn Olaf Johannessen
Tildelinger arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere 2017:
Harald Mæle, Runa Borch Skolseg
Hun går, et grafisk trykk av Ingri Egeberg, deles ut til en person eller organisasjon for deres
innsats for norsk dramatikk. Selve prisen heter ‘Håndtrykket’, og gis av Dramatikerforbundet.
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Tildelinger diversestipend 2017:
Eirik Fauske, Kristian Lykkeslet Strømskag, Mathias Eriksen, Matias Rygh, Hanne Hagerup, Liv Aakvik,
Hanne Ramsdal, Tor Rose Walderhaug, Pia Maria Roll Jessen, Jan Trygve Røyneland, Sara Li Stensrud.
9.2
Stipendkomiteens arbeid, stipendrunden 2018
Søknader til stipendrunden 2018 behandles av Stipendkomiteen valgt i 2017.
NDF-stipend
NDF har 10 løpende arbeidsstipend. I 2018 var det 8 ledige.
Rammen for honnørstipend: Kr 150 000.
Antall søkere til:
Arbeidsstipend: 72
Honnørstipend: 6
Statens stipend og garantiinntekter (GI)
I 2018-runden var det til sammen 9 ledige arbeidsstipend. Dramatiker-gruppen hadde ingen ledige kvoter
for statens stipend for etablerte kunstnere eller stipend for seniorkunstnere.
Rammen for diversestipend: Kr 425 000.
Antall søkere til:
Arbeidsstipend: 90
Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere: 23
Diversestipend: 77
Stipend for etablerte kunstnere: 13
Stipend for seniorkunstnere: 8
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9.3
NDFs priser
Håndtrykket, et grafisk trykk av Ingri Egeberg, ble delt ut til Therese Bjørneboe for sin fortsatt viktige
innsats for å presentere ny, norsk og utenlandsk dramatikk i det som er landets eneste teatertidsskrift,
Norsk Shakespearetidsskrift.
Hans Heibergs Minnestipend deles ut til medlem som har gjort en innsats for ny, norsk dramatikk.
Styret tildelte i 2017 stipendet til Arthur Johansen for sin innsats i forbundsstyret og senere på Den norske
filmskolen og oppfølgingen av uteksaminerte studenter.
Gledesglassene ble tildelt Maja Bohne Johnsen (Vestregata), Jan Trygve Røyneland (Kongens Nei), Hilde
Susan Jægtnes (Hjertestart).
Timeglasset deles ut til beste fiksjonsmanus under Kortfilmfestivalen i Grimstad. Prisen består av,
i tillegg til selve timeglasset, et stipend på kr 10 000.
Timeglasset 2017, juryens begrunnelse:
Prisen går i år til en film hvor manus skinner gjennom som et komplisert stykke arbeid. Filmen klarer
på en mesterlig måte å beskrive en situasjon og en historie som vi vet er fiksjon, men som føles ut som
virkeligheten. Det er ikke lett å få til. Filmen har en tydelig historie som hjelper oss å forstå frustrasjonen
og maktesløsheten menneskene i filmen føler. Det er en historie som berører oss mens vi ser, og som sitter
igjen etter man har sett den. Filmen viser en side av byråkratiet innen helse- og psykiatrifeltet som det er
umulig å vende ryggen til. Hvordan mødre, fedre, søsken og annen familie ofte må sette livet sitt på pause
for å hjelpe, da systemet ikke evner å ta vare på den syke. Årets vinner er en viktig film, som gjennom sitt
manus nettopp får frem denne viktigheten. Årets vinner av Timeglasset er Møterommet, skrevet av Einar
Sverdrup og regissør Ellen Ugelstad.
Hederlig omtale:
Først ønsker vi å trekke frem en film som på utsiden viser en søt liten historie om en jente som ønsker seg
en ny kjole. Men på innsiden viser filmen oss hvordan vi har blitt vant til å hedre middelmådigheten i vårt
samfunn, hvordan vi ofte premieres uansett innsats. Dessuten fanger filmen humoren og absurditeten i
vår tids behov for berømmelse - og som ikke minst viser hvor forgjengelig denne berømmelsen er. Hederlig
omtale til Verdens mellomste fisk skrevet av Per Schreiner.
En annen film som vi ønsker å hedre med en liten omtale, er en film som på finurlig og muntert vis makter
å fortelle om et seks år langt samlivs utfordringer og overraskelser, ved å elegant trekke ut øyeblikk i et
pars liv som forteller oss alt vi trenger å vite for å forstå. Gjennom avvæpnende humor, men også i tunge
og alvorlige scener, blir vi kjent med et kjærlighetsforhold fra start til slutt, gjennom bryllup og barn,
utroskap og brudd på knappe femten minutter. Hederlig omtale til Møtes i døren, laget av Det Sporadiske
Filmkollektivet.
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10.0 Forbundets skrivestuer
10.1 Mankell-huset, Ona
Henning Mankell testamenterte huset sitt på Ona til Dramatikerforbundet. Huset brukes nå som
skrivestue for medlemmene. På en knaus, nesten ytterst i havgapet, ligger skrivestua med nesten 180
grader utsikt til horisonten. Resten av ustikten er til fyret og bebyggelsen på Husøy og Ona.
Slik som huset er innredet, er det god plass til å reise flere kolleger sammen for å jobbe, ellet å ta med seg
familien. Det er store oppholdsrom i huset, med kontor, kjøkken og stue - alle med havutsikt, samt fire
soverom og et bad. Det meste av oppussingsarbeidet er utført. Av utlyste 26 ledige uker, var 18 uker utleid.

10.2 Leiligheten i Barcelona
Leiligheten i Barcelona er utleid store deler av året. Leiligheten på 33 kvadratmeter og består av bad med
dusj, stue med kjøkkenkrok, soverom med skrivebord, samt balkong. Det er sengeplasser til fire personer.
Forbundets leilighet i Barcelona var utleid i 45 uker i 2017. 6 uker stod den ledig og 1 uke var satt av til
administrasjons- og vedlikeholdsarbeid. Beholdningen av håndklær og sengetøy er gjennomgått,
og delvis erstattet. Det har også vært nødvendig å ha ekstern hjelp for å rense sluk for sand som blokkerer
for gjennomstrømming av vann. Hovedvedlikeholdsarbeidet, inkludert maling av vegger, ble utført i
januar 2017.

Foto: Petter Rosenlund

Foto: Monica Boracco, NDF

Foto: Monica Boracco, NDF
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11.0 Disponering av midler
11.1 Lån og stipend
Det ble gitt kortsiktig lån til 10 medlemmer. Lånet er på opptil kr 10 000 og er rentefritt i seks måneder.
Kr 2 630 000 ble tildelt som arbeidsstipend. Kr 150 000 ble tildelt som honnørstipend.
Det ble utbetalt kr 151 997 i tilskudd til utvikling (utviklingsstøtten) og i samme periode gitt tilsagn om
tilskudd til bruk av manuskonsulent for, totalt kr 80 000.

Norske Dramatikeres Forbund - Årsmelding 2017

Årsmelding regnskap for Norske Dramatikeres Forbund 2017
Virksomhetens art
Norske Dramatikeres Forbund er en medlemsorganisasjon med formål å ivareta norske dramatikeres
kunstneriske og økonomiske interesser. Forbundet er medlem av Landsorganisasjonen i Norge (LO).
Administrasjonen har kontorer beliggende i Oslo.

11.2 NDF-vederlaget
Det var totalt kr 4 704 615 til fordeling i 2017. Forbundet utbetalte så godt som hele beløpet, som ble
fordelt på medlemmer, arvinger av avdøde medlemmer i 2017, samt ikke-medlemmer som har søkt vederlag
på bakgrunn av produksjon. Noen midler til etterlatte ble holdt tilbake bl.a. grunnet manglende
utbetalingsinformasjon.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Forbundet har en inntekt på kr 18 944 409 i perioden, mot kr 17 661 315 i 2016, mens driftskostnadene
inklusive stipender og individuelle vederlag har vært på kr 17 157 616 mot
kr 16 550 401 i 2016. Årsresultatet er på kr 1 788 911 mot kr 1 111 681 i 2016. Kostnadene til kontor og
sekretariat (administrasjonsgrad) utgjør kr 3 490 720 mot kr 3 340 553 i 2016.
Fri egenkapital utgjør 7 725 020 mot kr 5 974 123 i 2016.

11.3 Privatkopieringsvederlaget (Norwaco)
Forbundet utbetalte kr 2 449 319 fordelt på medlemmer, arvinger av avdøde medlemmer i 2017 samt
ikke-medlemmer som har søkt vederlag på bakgrunn av produksjon.

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2017 er satt under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetning
om fortsatt drift er tilstede.

11.4 Støtte andre organisasjoner og tiltak
Styret har i 2017 gitt tilsagn om støtte til Scenetekstivalen 2018 samt gitt støtte til Norsk kritikerlag,
Arendals-uka/Kunstnernettverket, Norsk Dramatikkfestival og Nordiske seriedager, i tillegg til annonsestøtte
til Kortfilmfestivalen i Grimstad. Gjennom året er det også kjøpt gratulasjonsannonser i hhv. filmbladet
Rushprint og Norsk Shakespearetidsskrift i anledning medlemmers premierer evt. utmerkelser.

Ytre miljø
Forbundet forurenser ikke det ytre miljø.
Likestilling
Forbundet hadde i 2017 fram til og med februar fire ansatte, to menn og to kvinner. Fra mars hadde forbundet to ansatte, en kvinne og en mann og fra august ble administrasjonen utvidet med en halv stilling i
engasjement og forbundet hadde dermed tre ansatte, to kvinner og en mann. Styret består av fem kvinner
og tre menn. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.
Arbeidsmiljø
Det har ikke vært skader eller ulykker i 2017. Forbundet har ikke ført egen sykefraværsstatistikk, men
fraværet har vært normalt i perioden, uten noen langtidssykemeldte. Arbeidstvisten fra 2016 resulterte i
februar 2017 med oppsigelse av ansatt som sluttet etter avtale om etterlønn.
Etter oppsigelse av ansatt generalsekretær, har styret sikret et foreløpig tilfredsstillende arbeidsmiljø i
virksomheten ved å ansette i engasjement en kontorsekretær i halv stilling.
Oslo, 24. januar 2018
Monica Boracco (sign.) 	Eli Bangstad (sign.)
forbundsleder			daglig leder
Eirik Ildahl (sign.) 		Malmfrid H. Hallum (sign.) Kristian Lykkeslet Strømskag (sign.)
nestleder 			styremedlem 			styremedlem
Anna Bache-Wiig (sign.)
Bjørn-Erik Hanssen (sign.)
Kathrine Valen Zeiner (sign.)
styremedlem			styremedlem			styremedlem
Toril Solvang (sign.)
styremedlem
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Resultatregnskap
					

Balanse
Note

					

							
1
Driftinntekter
Medlemskontigent
Kollektiv hjemforsikring
Kollektive vederlagsmidler fra NFOF
Privatkopieringsvederlag
NORWACO TV-selskaps arkivmateriale
Offentlige tilskudd
Private tilskudd
Leieinntekter boliger/eiendommer
Mottatte gaver
Driftsinntekter

386 592
112 010
14 113 845
2 449 319
0
417 000
17 000
119 000
1 319 643
18 944 409

Driftskostnader
Lønns- og honorarkostnader
Stipend og tilskudd
Reise/Oppholds/Arrangementskostnader
Andre driftskostnader
Avskriving eiendommer
Driftskosstnader

4 080 411
9 851 934
711 521
2 440 396
73 353
17 157 616

4 284 074
9 730 433
786 392
1 715 629
33 873
16 550 401

1 786 793

1 110 914

3 345
1 228
2 117

3 785
3 018
767

Årsresultat

1 788 911

1 111 681

Endring Alex Brinchmanns Vederlagsfond
Endring Oversetterstøtte
Årsoppgjørsdisposisjoner

1 750 897
38 014
1 788 911

1 100 181
11 500
1 111 681

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader

2
3
4

2017		

2016
386 750
0
14 396 649
2 370 816
0
394 000
28 000
85 100
0
17 661 315

Note

							
Eiendeler
Anleggsmidler
Eiendommer
Anleggsmidler

2017		

5

2016

3 424 944
3 424 944

1 524 285
1 524 285

407 514
407 514
5 463 006
5 870 520
9 295 464

528 069
528 069
5 501 434
6 029 503
7 553 787

2017

2016

7 725 020
198 541
7 923 560

5 974 123
160 527
6 134 650

100 000
100 000

50 000
50 000

148 110
239 569
170 160
714 065
1 271 904
1 371 904
9 295 464

-231 533
384 756
199 099
553 750
906 072
956 072
7 090 722

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Omløpsmidler
Sum eiendeler

6

Gjeld og egenkapital
7

Egenkapital
Alex Brinchmanns Vederlagsfond
Oversetterstøtte
Egenkapital
Langsiktig og kortsiktig gjeld
Avsetning og forpliktelser
Kortsiktig gjeld
Solidaritetsstipend
Avsetning for forpliktelser
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Offentlige avgifter
Skyldig feriepenger
Påløpte kostnader og forskuddsbetalinger
Kortsiktig gjeld
Langsiktig og kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld
Monica Boracco, leder (sign)
Kathrine Valen Zeiner (sign)

Eirik Ildahl, nestleder (sign)
Anna Bache-Wiig (sign)

Kristian Lykkeslet Strømskag (sign)

Bjørn-Erik Hanssen (sign)
Malmfrid Hovsveen Hallum (sign)

Toril Solvang (sign)
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Noter til regnskap 2017
Note 1 – Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Driftsinntekter
Inntektsføring av driftsinntekter, tilskudd og vederlag skjer på tildelingstidspunktet.
Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Endring av regnskapsprinsipper
Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipp.

2017		

777 641
Lønn og pensjonskostnad					
109 647
Arbeidsgiveravgift						
887
288
			

2016
1 224 312
172 627
1 396 939

2.5 – Spesifikasjon av honorar til revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2017 utgjør kr 60 125,- inkludert mva. for revisjon.

Note 2 – Lønn mv
2.1 – Spesifikasjon av lønnskostnader
2017		

2016

Lønn og påløpte feriepenger						
2 038 479
Kollektive pensjonsforsikringer						
414 635
Honorarer for møter og arbeid						
1 068 723
Andre lønnskostnader						
57 574
Arbeidsgiveravgiftskostnad						
501 000
Lønnskostnader							
4 080 411

2 088 011
533 808
1 053 847
63 952
544 456
4 284 074

Foreningen har gjennomsnittlig 2,5 årsverk i 2017.
2.2 – Spesifikasjon av godtgjørelse til styret og utvalg
							

							

2.4 – Pensjoner
Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring i Norsk Forfatterog Oversetterfond som omfatter alle ansatte i de tilsluttede foreningene. Den enkelte forening belastes for
sine premieforpliktelser direkte. Det inngår 2 ansatte i ordningen.

Fordringer
Fordringer oppføres til pålydende.

							

2.3 – Lønn og godtgjørelse til generalsekretær

2017		

2016

Honorar for møter og arbeid
			
145 500
Honorar leder
				
534 654
Honorar nestleder
				
107 061
Arbeidsgiveravgift
				
112 301
									
899 516

182 000
525 604
101 035
114 931
923 570

Note 3 – utbetalte stipend og vederlag
									
							
2017		
Arbeidsstipend
NDF-vederlag
Privatkopieringsvederlag
Hans Heiberg Minnestipend
Honnørstipend
Solidaritetsstipend
Timeglassprisen
Stipend og tilskudd
						

2 463 000
4 704 615
2 449 319
25 000
150 000
50 000
10 000
9 851 934

2016
2 300 000
4 812 884
2 357 549
50 000
150 000
50 000
10 000
9 730 433
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Note 5 Eiendommer

Note 4 – Andre driftskostnader
							
							
Leie lokaler
				
Husleie ekstern Litteraturhuset
Kjøp inventar, maskiner og data
Leie/vedlikeholds/serviceavt.utg, utstyr
Driftskostnader Barcelona
Driftskostnader Mankellhuset
Revisjonshonorar
Diverse utbetalinger til næringsdrivende
Oversetterstøtte
Juridisk bistand
Kontorrekvisita
Ekstern kopiering og trykksaker
Aviser, tidsskrifter, bøker, m.v.
Telefon og internett
Porto
Frakt, budbil, mv
Annonser
Representasjon
Blomster og gaver
Kontingenter til andre organisasjoner
Kollektiv hjemforsikring LO
Tilskudd til andre organisasjoner og tiltak
Bank- og kortgebyrer
Andre kostnader

2017		

2016

							

2017		

2016

Carrer Pontevedra 32, Barcelona
75 248
14 784
37 691
123 762
70 260
162 135
60 125
515 212
208 986
193 773
14 666
24 567
6 650
23 380
44 226
1 000
109 986
0
42 079
210 028
126 842
161 262
28 993
184 743
2 440 396

89 868
0
27 916
129 800
113 803
0
50 625
693 175
238 500
10 938
20 902
35 399
9 739
34 274
-30 177
1 450
41 771
681
34 167
28 525
0
90 256
18 317
75 700
1 715 629

Anskaffelseskost 2011
-Akkumulerte avskrivninger
Bokført verdi pr 1.1.
Årets avskrivninger
Bokført verdi pr 31.12.

1 625 904
- 101 619
1 524 285
- 33 873
1 490 412

1 625 904
- 67 746
1 558 158
- 33 873
1 524 285

Mankell-huset, Ona
Anskaffelseskost/gave 2017
-Årets avskrivninger
Bokført verdi pr 31.12.
Sum eiendommer

1 974 012
- 39 480
1 934 532
3 424 944

Note 6 - Bundne midler
Bundne bankinnskudd utgjør pr 31.12. kr 320 532
Note 7 - Egenkapital
Alex Brinchmanns vederlagsfond
							
Inngående balanse 1.1
Tilført andel av forenings overskudd
Utgående balanse 31.12

2017		
5 974 123
1 750 897
7 725 020

2016
4 873 941
1 100 182
5 974 123

							
Oversetterstøtte

2017		
160 527
38 014
198 541

2016
149 027
11 500
160 527
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BDO AS

Uavhengig revisors beretning

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om
fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at
virksomheten vil bli avviklet.

Til årsmøtet i Norske Dramatikeres Forbund
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Vi har revidert Norske Dramatikeres Forbunds årsregnskap som består av balanse per 31.
desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2017, og
av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISAene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors
oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik
det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.
Annen informasjon
Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av all informasjon i
årsrapporten, med unntak av årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi
attesterer ikke den andre informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer
med at den andre informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med
lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik
intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
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Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med
rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på
årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet,
enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører
revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at
vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller
overstyring av intern kontroll.

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for
revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av
organisasjonens interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er
rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt driftforutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede
revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser
eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt
drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det
at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi
modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende

Uavhengig revisors beretning 2017 Norske Dramatikeres Forbund - Side 2 av 3
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Penneo Dokumentnøkkel: TLX2X-W7INM-G2JOE-3G70Z-8WLDL-DHV6E
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hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter
driften.
•

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet,
inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de
underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende
bilde.

BLI ORDENTLIG KJENT MED MANUSBANKEN!

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til
hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av
betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av
betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk
finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

BDO AS

Steinar Andersen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.

DER SØKER DU VEDERLAG, OG DER GJØR DU
MANUSKRIPTENE DINE TILGJENGELIG FOR
PRODUSENTER OG ANDRE ABONNENTER.
Penneo Dokumentnøkkel: TLX2X-W7INM-G2JOE-3G70Z-8WLDL-DHV6E
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Norsk dramatikk oppført 2017
Basert på registrering i Manusbanken pr. 2. februar 2018
Kun medlemmer
Dramatiker

Tittel

Produsent

SCENE
Baudouin Lie, Lisa Charlotte
Baudouin Lie, Lisa Charlotte
Brantzeg, Mette
Brattberg, Fredrik
Bugge, Mikkel
Bugge, Mikkel
Bøe, Sigve
Dean, Kenneth
Eira, Rawdna Carita
Fauske, Eirik
Germundson, Gunnar
Germundson, Gunnar
Grønskag, Kristofer Blindheim
Grønskag, Kristofer Blindheim
Gundersen, Svein
Hallum, M H
Hallum, M H
Hallum, M H
Hansen, Kim Atle
Heløe, Liv
Høie , Karen
Høyer, Fredrik
Høyer, Fredrik
Johansen, Siri Broch
Kolbenstvedt, Marius
Lange-Nielsen, Nicolay
Lie, Miriam Prestøy
Losnegård, Rolf
Lund, Ragnhild
Lyhmann, Kristin
Nordby, Terje
Nærum, Knut
Nærum, Knut
Næss, Tale
Næss, Tale
Ossavy, Nina
Pendry, Kate
Ramsdal, Hanne
Renberg, Tore
Rummelhoff, Thor
Rummelhoff, Thor
Salinas, Veronica

Kaspar Hauser oder die Ausgestossenen könnten jeden Augenblick angreifen!
Uår av Terje Vigen
Sunniva no
Urtene. Komfyren. Koppen.
Fire forsøk på å gjøre en forskjell
Spørrespillet
Kvitebjørn
Sherlocks Siste Sak: Tåken
Jielemen Aavoe - Livets glede
Åstaddikting
Faens nisse!
Hans & Eddie
Korrigeringer
RUFS
Bisp Mogens
Blindgjenger
She Sits
Solveigs andre sang (Solveig's second song)
Skilpadder hele veien ned
Apene i Himalaya
Hamars undergang
Bjørnene
Hva jeg snakker om når jeg snakker om løping
Mariamira
Barnas Bål
Barnas Bål
Belle Gunnes - Eit Mobilt Drama om kjærleik, giftmord og vaflar.
Gilgamesh - kongen som nekta å døy
Peer Gynt - Et eventyr! 150 års jubileet 2017
Skuddår smeller ikke
Judasevangeliet
Henrik Ibsens samlede verker på 78 minutter
Korps
Book of Prayers
Odyseen - everything is a remix
Jorda er klodens hud
Human Tstunami: Trump
Svømmerne
Indianeren
Fru Thaulow/En berusende kraft
Lille-Lene
Vidnuer

Schauspielhaus Wien
Trøndelag teater. Co-produsenter Lisa Lie / PONR, Trøndelag Teater, Nordland Teater og Dramatikkens hus
Sogn og Fjordane Teater, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival i samarbeid med produsent Gro Marie Svidal
Det norske mikroteatret
Teater Innlandet
Bugge&Johnsen i samarbeid med Nationaltheatret
Stabekk Teater
Robsrud & DeaN
Det Samiske Nasjonalteatret Beaivvas i samarbeid med KORK og NRK
Det Norske teatret
Det Norske Teatret
Lars Richardson
Konstellasjonen og Teaterhuset Avant Garden
RUFS i samarbeid med K60
anno museum Domkirkeodden
Dramafronten.dk
Dramatikkens Hus /Skien International Ibsen Conference
Teater Innlandet og NRK Radioteatret
Kilden Teater / Dramatikkfestivalen
Hålogaland Teater
anno museum Domkirkeodden
Belinda Braza
Silvia Rodriguez Gimenez
Den Unge Scenen ved Det Norske Teatret (prosjektleder)
ARTic Rose Productions
ARTic Rose Productions
Sogn og Fjordane Teater, Dramatikkens Hus.
Aldateateret ANS
Henrik Ibsen AS med støtte fra Teater Innlandet
Nes Lenseteater/Susan Bos
Den Nationale Scene
Teater Innlandet
Bymisjonen i Trondheim
Ida Løken Valkepää
Nina Ossavy, Teater Innlandet, Turneorganisasjonen
Mads Sjøgård Petersen
Norsk Dramatikkfestival
Rogaland Teater
Grev Wedels Plass Auksjoner
Kirketeatret Fredrikstad og Kirkerådet
Hålogaland Teater og Det samiske nasjonalteatret Beaivvás
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Tittel

Produsent

SCENE
Rummelhoff, Thor
Rummelhoff, Thor
Salinas, Veronica
Snekkevåg, Marius Leknes
Sund , Torvald
Sund , Torvald
Sundby, Karl Sigurd
Sæther, Anne Marit
Thøgersen, Hans-Petter
Torgersen, Trond-Viggo
Tronsmo, Heidi
Tronsmo, Heidi
Tønnessen, Tyra
Vennerød, Maria Tryti
Vik, Lars
Vik , Lars
Waters, Silje Louise
Winterhalder, Nelly
Waage, Sverre
Øvsteng, Gyrid Axe
Øvsteng, Gyrid Axe
Øyno, Lars

Fru Thaulow/En berusende kraft
Lille-Lene
Vinduer
Jeg vil vaske verden ren
Offeret
Rotterdam
Søtti er de nye femti!
Veien mellom huler og tårn
Det brenner en ild
Jonas og kroppen
Fremmed fugl, Storm & Kaffe
NOK VED Nå
Søndagsskolen
SNøKVIT
Verdas søtaste turist
Container
Baumgartners Sitat
Reven og ulven
Som en Tiger i Jungelen
Macula
Vi skulle ha svingt
I is another-Rimbaud i Afrika

Grev Wedels Plass Auksjoner
Kirketeatret Fredrikstad og Kirkerådet
Hålogaland Teater og Det samiske nasjonalteatret Beaivvás
Kilden Teater og Konserthus
Spellaget Gauken/ Grong Teaterlag/ Harran UL
Bymuseet i Levanger
Karlsvogna Teater, Karl Sundby
Monica Stendahl Rokne, Cirka Teater
Kulturværste/Østfold Kulturutvikling
Teater Manu
Studio Omnia
Studio Omnia
Trøndelag Teater
Det Norske Teatret
Hans Petter Eliassen / Grenland Friteater
Teater4Real og Østfold Kulturutvikling
Line Starheimsæter / Tou scene
Cirkus Xanti og Ali Williams Production (UK)
Dramafronten og Det Kgl. Teater i København
Gyrid Axe Øvsteng and Hågen Rørmark
Grusomhetens Teater

FILM
Aukan, Espen
Bergo, Jørn Kurt
Elvedal, Anne
Eriksen, Endre Lund
Fullu, Karsten
Krogsveen, Kamilla
Kvamme, Elsa
Kyed, Linn-Jeanethe
Lund, Sofia Lersol
Rasmussen, Kjersti Helen
Røyneland, Jan Trygve
Schreiner, Per
Schreiner, Per
Svendsen, Stig
Sørvik, Marius Pinnås
Tveiten, Eirik
Vogt , Eskil

Wettlaufers enke
Norsk skog
Dronning uten land
Theodors Magiske Revansj
Elias og Storegaps hemmelighet
En dag i Juli
Det umuliges kunst
Marcus & Martinus - Sammen om Drømmen
Virgins 4 lyfe
Voyager
Ekspedisjon Knerten
Verdens mellomste fisk
What I Miss About People, and What I Don't Miss About People
Kings Bay
Inntrengere
Fremmede
Thelma

Marius Øfsti
Bendik Heggen Strønstad (Yesbox Productions AS)
Arctic Light
Merete Korsberg, Fabelfjord
Animando
Filmbros ved Kamilla Hobøl
Elsa Kvamme
Fenomen tv film og scene AS
Frokost Film
Nåål Lambrechts
Finn Gjerdrum
Mikrofilm a/s
Marte Aas
John M. Jacobsen
Nikolaj Faarup, Studio 35
Dramaproduksjoner AS / Halvor Sæther
Thomas Robsahm Motlys AS
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RADIO
Badavi, Bahareh
Hallum, M H
Heløe, Liv
Johansen, Siri Broch
Kopperud, Gunnar
Ramsdal, Hanne
Øvsteng, Gyrid Axe

Visit Noreg
Solveigs andre sang (Solveig's second song)
Ullevål
I skyggen
Offerlammet
Brannen
Vi skulle ha svingt

NRK Radioteatret
Teater Innlandet og NRK Radioteatret
NRK Radioteatret
NRK Radioteatret
Pål O. Nissen/Øystein Kjennerud
NRK Radioteatret
Gyrid Axe Øvsteng / Hågen Rørmark

TV
Berg , Såle Stein
Christensen, Line Fougner
Ekeberg, Bjørn
Ekeberg, Bjørn
Fullu, Karsten
Johannessen, Kyrre Holm
Leblebicioglu, Melike
Lund , Karianne
Løken, Mads
Løken, Mads
Næss, Robert
Pahle, Christopher
Pahle, Christopher
Solli, Terje
Torjussen, Thomas Seeberg
Torjussen, Thomas Seeberg
Waters, Silje Louise
Wegener, Birgitte Rustad
Wegener, Birgitte Rustad
Zeiner, Kathrine
Zimmer, Martin Frederik
NIcolaysen, Cathinka

Okkupert sesong 2
Best Før
Grenseland, sesong 1
Valkyrien, sesong 1
Side om Side - Sesong 5
Folkevalgt
Grenseland, sesong 1
Okkupert sesong 2
Unge Lovende sesong 2
Helt perfekt sesong 7
Visit Noreg
Jul i Blodfjell
Hvor er Thea?
Best Før
ZombieLars
Valkyrien, sesong 1
Side om Side - Sesong 5
Folkevalgt
Helt perfekt sesong 7
Valkyrien, sesong 1
Jul i Blodfjell
Helt perfekt sesong 7

Marianne Grey og Gudny Hummelvoll
Seefood TV
Monster Scripted
Tordenfilm AS, ved Eric Vogel og Nina B. Andersson
Sigmund Falch / NRK
Monster Scripted
Monster Scripted
Marianne Grey og Gudny Hummelvoll
Monster Scripted ved Bård Fjulsrud, Maren Onsaker og Håkon Briseid
Feelgood Scene, Film og TV
NRK Radioteatret
Seefood TV
Anti TV/Jørn Berge Larsen og Birgitte Bruusgaard
Seefood TV
Tordenfilm i samproduksjon med NRK Super
Tordenfilm AS, ved Eric Vogel og Nina B. Andersson
Sigmund Falch / NRK
Monster Scripted
Feelgood Scene, Film og TV
Tordenfilm AS, ved Eric Vogel og Nina B. Andersson
Seefood TV
Feelgood Scene, Film og TV

ELEKTRONISK MEDIUM
Tinholt, Elin

Stenbergmonologene

Elin Tinholt

SPEL
Lyhmann, Kristin
Sund, Torvald
Sund, Torvald

Skuddår smeller ikke
Offeret
Rotterdam

Nes Lenseteater/Susan Bos
Spellaget Gauken/ Grong Teaterlag/ Harran UL
Bymuseet i Levanger

OPERA
Løveid, Cecilie
Næss, Tale

Slaget på Vågen
Book of Prayers

Sjøforsvaret Bergen
Bymisjonen i Trondheim
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OPERA
Løveid, Cecilie
Næss, Tale

Slaget på Vågen
Book of Prayers

Sjøforsvaret Bergen
Bymisjonen i Trondheim

DANS
Brantzeg, Mette
Høyer, Fredrik

Sunniva no
Bjørnene

Sogn og Fjordane Teater, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival i samarbeid med produsent Gro Marie Svidal
Belinda Braza

FIGURTEATER
Gundersen, Svein

Death of The Puppeteers

Project HraMoKa, by the Modry Kamen museum
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