
 

 

 

OVERSETTERSTØTTEN. RETNINGSLINJER  

Kulturdepartementet gir hvert år, via NORLA, en sum til oversettelse av 
nyere, norsk dramatikk for scene, film, lyddrama og TV.  
Ordningen administreres av Norske Dramatikeres Forbund gjennom 
Oversetterutvalget.  

Hva gjør vi? 

Målet med oversetterstøtten er å bidra til iscenesatt lesning og produksjon 
av norske dramatiske verk i utlandet.  

! Ordinær støtte kan gis der det er oppnådd kontakt med 
institusjon/produsent som ønsker å presentere verket.  

! I særskilte tilfeller gis også oversetterstøtte til verk som skal 
promoteres, dersom det foreligger en konkret promoteringplan. 

Hva gjør vi ikke? 

! Støtte gis ikke til oversettelse av klassiske verk.  

! Støtte gis ikke til oversettelse av norsk dramatikk som kun skal utgis i 
bokform. Dette søkes direkte fra NORLA.  

! Utvalget kan ikke fullfinansiere oversettelser. 

Hva gjør du? 

! Fyll i søknadsskjemaet. Oversetterutvalgets vurdering baserer seg på 
søkers opplysninger og alle spørsmål i søknadsskjemaet må besvares, . 

! Manus til verket det søkes oversetterstøtte til skal vedlegges søknaden. 

! Det skal skrives en søknad pr. verk som skal oversettes.  

Hva ser vi etter når vi behandler en søknad? 



 

 

! En tydelig mottaker: for eksempel et teater, en festival eller annen 
produsent. 

! Et intensjonsbrev, gjerne med konkret sted og dato for oppføring, 
konkrete detaljer om kunstnerisk team, eller en detaljert 
promoteringsplan.  

 
Etter tilsagn  

! Kontrakt skal være undertegnet innen seks uker etter tilsagn om støtte. 
Hvis så ikke er skjedd, bortfaller støtten og ny søknad må evt. sendes.  

! Hvis verket blir oppført i utlandet skal det fremgå av 
promoteringsmateriale at oversettelsen er støttet av Norske 
Dramatikeres Forbund/Writer’s Guild of Norway.  

! Innen tre måneder etter gjennomføring skal dramatiker og/eller 
oversetter rapportere – på eget skjema - resultatet av oversetterstøtten.  
Vi vil ikke behandle nye søknader før rapport er levert.  

Fristene for søknad om oversetterstøtte er fire ganger i året 15.02, 15.05, 
15.09 og 15.11.  
 


