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KATALOGEN 2016/2017
Dette er tredje året vi gir ut en katalog over ny norsk dramatikk
som er utviklet med støtte fra Dramatikkens hus. Her kan du
lese om hver enkelt dramatiker og litt om stykkene deres. Noen
av tekstene har allerede blitt til forestillinger, andre vil møte
publikum i løpet av de neste årene og noen har ennå ikke funnet
sin produsent. Vi er svært stolte av samtlige dramatikere og
gratulerer dem alle med ferdige verk!
I årets katalog finner du tekster skrevet av mer eller mindre etablerte
dramatikere og dramatikere fra våre to første husdramatikerkull.
Fem av tekstene er skrevet av debutanter og sju av tekstene er
skrevet i kollektive prosesser. Noen har prøvd ut tekstene sine med
skuespillere og regissører på våre scener, andre har jobbet med
skrivestipend fra oss eller med innspill fra våre dramaturger.
I fjorårets katalog talte vi 42 dramatiske verk. Halvparten av disse
har blitt produsert. I år kan vi presentere 50 ferdigstilte verk,
hvorav 30 har hatt eller skal ha urpremiere i løpet av 2017 eller
2018. Dette er en markant økning som speiler en økende interesse
for å skrive og produsere ny norsk dramatikk.
Dramatikkens hus ønsker å fortsette med å bidra til denne positive
trenden. Det gjør vi ved å skape kontinuitet og langsiktighet
for etablerte dramatikere på den ene siden, og ved å satse
på nye talenter og rekruttering på den andre. Vi fokuserer på
forproduksjon, og samarbeider tett med institusjonsteatre og frie
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Foto av Tøyenbekken 34: Kristin von Hirsch

scenekunstgrupper slik at tekster utviklet hos oss får et videre liv.
Vi ønsker at det skal være lav terskel for å søke midler hos oss, og
samtidig høy kvalitet på det som utvikles. Derfor ønsker vi å motta
flere søknader om midler og ressurser.
I året som har gått har vi i større grad gått inn for å utvikle
dramatikk innenfor utvalgte sjangre eller til bestemte målgrupper:
I år har vi hatt et program rettet mot å utvikle tekster for
figurteater og til neste år vil vi ha et fokus på utvikling av flere
tekster for barn og unge.
I våre lokaler på Grønland i Oslo inviterer vi til debatter, lesninger
og visninger. Vi fortsetter med vår foredragserie, og har du ikke
fått den med deg så ligger den som podkast på våre nettsider. Våre
arrangementer er selvsagt gratis og åpne for alle.
Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om det
som skjer.
Ønsker du å lese ett eller flere av stykkene i denne katalogen, ta
gjerne kontakt med dramatikeren direkte eller skriv til oss.
God lesning!
Line Rosvoll
Kunstnerisk leder

Foto: Chris Erichsen
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ARNE BERGGREN
E-post: arne@stimstory.no
Tlf.: 465 40 408
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SNØFRID
Før Harald Hårfagre samlet landet, innledet han ifølge Snorre et
forhold til samekongens datter Snøfrid. Et turbulent og intenst
forhold som førte Harald dypt inn i en flerårig psykose. Dette er
den ukjente historien om møtet mellom urfolk og herskere og
hvordan en kvinne forandret historien og landet vårt.
Premiere: 2017, Beaivváš Sámi Našunálateáhter

Berggren (1960) bor i Oslo. Han
debuterte med novellesamlingen
Frøken brenner! på Aschehoug
Forlag i 1991, og skrev sitt første
teaterstykke Sexy for Oslo Nye Teater
i 1998. Berggren har skrevet en
rekke bøker, skuespill og filmmanus,
i tillegg til at han produserer,
regisserer og skriver for tv.
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BRIT BILDØEN
E-post: bbildoen@gmail.com
Tlf.: 416 84 225
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SJU DAGAR I AUGUST
Handlinga er lagt til nær framtid. Sofie og Otto kavar under trykket
frå ei katastrofe som alt har skjedd, og ei som er i emning. Sofie
har framleis nok med å takle sorga etter at ho mista dottera
på Utøya, men kvardagens trivialitetar og bekymringa for
klimasituasjonen set ekteparet på nye prøver. Eit første utkast til
teatermanus blei skrive i samarbeid med Marius Kolbenstvedt og
skodespelarane Ellen Dorrit Petersen, Nicolay Lange-Nielsen,
Valborg Frøysnes og Tommy Iversen i verkstad på Dramatikkens
hus, hausten 2016.
Premiere: 1/4-2017, Det Norske Teatret

Bildøen (1962) bur i Oslo. Ho
debuterte med diktsamlinga Bilde av
menn på Samlaget i 1991. Sidan har
ho gitt ut ei rekke bøker, dei fleste
romanar. Den siste, sju dagar i august,
som dette stykket er bygd på, vann
P2-lyttaranes romanpris i 2014.
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KARI ANNE VADSTENSVIK
BJERKESTRAND
E-post: ka@bodymindflow.com
Tlf.: 924 43 414
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ØMHETSKARTET
Ømhetskartet er en reise gjennom et indre kjærlighetslandskap,
og passerer stedene Tiltrekningens Elv, Byen for Takknemlighet
og Stort Hjerte, Broen for Feminin Svakhet, Stolthetens Fjell,
Likegyldighetens Innsjø og tettstedene Indiskresjon og Ondskap.
Teksten og koreografien bygger på det allegoriske kartet Carte de
Tendre fra romanen Clélie av Madeleine de Scudéry, utgitt i 1654.

Bjerkestrand (1960) bor på
Nesodden. Hun er danser og
koreograf utdannet ved Statens
Ballethøgskole i Oslo og School for
New Dance Development i Nederland.
Hun har siden 1991 danset i og
produsert en rekke forestillinger
i inn- og utland. Som forfatter
debuterte hun i 2011 med boken
Bedre Flyt på Aschehoug Forlag.
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FREDRIK BRATTBERG
E-post: fredbratt@yahoo.no
Tlf.: 414 47 573
Agent: Colombine Teaterforlag
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BARNET. BÅTEN
Det er første dag i barnehagen. Moren og Faren skal, for første
gang, levere fra seg sønnen. Han er halvannet år. På samme dag
har de skaffet seg båtplass. De får hjelp til å bære ned båten, som
har, siden barnet kom, ligget på ryggen i hagen. Moren og Faren
slites mellom deres instinkt, som bare vil ta seg av barnet, og
deres ønske om å finne tilbake til deres tidligere liv.
Premiere: mars 2017, Divadlo Feste Teater i Brno, Tsjekkia

Brattberg (1978) er bosatt i
Porsgrunn. Han debuterte som
dramatiker med Det banker, Amadeus
på Teater Neuf i Oslo i 2008.
Brattbergs teaterstykker er spilt mer
i utlandet enn i Norge. Han teller nå
ti premierer utenfor landegrensene.
Stykkene hans er oversatt til ti
språk. Han har vunnet Porsgrunn
kommunes kulturpris, Den nasjonale
Ibsenprisen og vært nominert til den
franske dramatikerprisen Le Prix
Godot. Brattberg var husdramatiker
ved Dramatikkens hus 2014/2015.
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MIKKEL BUGGE
E-post: mikkel@buggetekst.no
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FIRE FORSØK PÅ Å GJØRE
EN FORSKJELL
Fire karakterer møtes i en afrikansk hovedstad som vipper
mellom en fredsavtale og borgerkrig. De arbeider alle med
bistand, men på svært ulike måter. I starten befinner karakterene
seg i en situasjon der rollene og grensene er klare, men det
som i utgangspunktet skal være en hyggelig sammenkomst, blir
gradvis en konfrontasjon mellom ulike verdensbilder og idealer.
Parallelt blir konflikten utenfor stadig mer uoversiktlig. Teksten
undersøker hvem vi kan være for hverandre, hvordan vi kan hjelpe
og hvilken makt som utøves i hjelpearbeidet. Fire forsøk på gjøre
en forskjell er et researchbasert kammerspill. Teksten er andre
del av Engasjementstrilogien som dramatiserer samfunnsaktuelle
dilemmaer gjennom enkeltskjebner.
Premiere: 9/2-2017, Teater Innlandet

Bugge (1972) bor i Oslo. Han
debuterte som dramatiker med
stykket Velkommen på Hålogaland
Teater i 2010. Drømmebyen ble
satt opp på Den Nationale Scene i
2012, og i 2014 hadde Inntrengerne
premiere ved Teater Innlandet.
Bugge er også skjønnlitterær
forfatter og har gitt ut to kritikerroste
novellesamlinger og én roman. Han
er husdramatiker ved Dramatikkens
hus 2016/2017.
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INGRID JØRGENSEN DRAGLAND
E-post: ingrid.j.dr@gmail.com
Tlf.: 959 99 080
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YOGAKRIGEN
Kva skjer når ein plasserer fem kvinner i ein yogatime? Kva
tenkjer dei, om seg sjølve og om kvarandre? Kva drøymer dei
om, kva har dei slutta å drøyme om? Kva skjer når karakterane
snakkar saman utan å snakke saman? Dette er ei absurd
forteljing om oss i dag.

Dragland (1965) bur i Oslo. Ho gjekk
ut av Statens Teaterhøgskole i 1990
og jobbar som skodespelar ved Det
Norske Teatret. Ho har også jobba
på Rogaland Teater, Teatret Vårt,
Haugesund Teater, Dramatikkens
hus, Radioteatret og Riksteatret.
Dragland hadde sin første tekst på
trykk i Sa Hun gitt ut i 2013, og sin
første korttekst på scenen i Tusen år
og like blid ved Det Norske Teatret
i 1998. Yogakrigen er det første
teaterstykket hennar.
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TRINE FALCH
E-post: trine.falch@online.no
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Foto: Privat

DRAUM OM VÅREN
Ein delegasjon frå norsk kultur- og næringsliv drar på ei
hemmeleg togreise til Kina for å legge seg flate. Med ei oppsetting
av Jon Fosses Draum Om Hausten skal dei be om orsaking utan
å seie det. I frykt for at kinesarane ikkje vil like stykket, blir Jon
Fosse beden om å endre litt på det. Han nektar, og blir stengd inne
i frysevogna, saman med laksen, for å tenke seg om. Teaterstykket
handlar om eit desperat forsøk på å reparere det dårlege forholdet
mellom Noreg og Kina.
Premiere: 1/10-2016, Det Norske Teatret
Framsyninga er ein samproduksjon mellom Det Norske Teatret og Trine
Falch/Ingvild Holm med støtte frå Fond for lyd & bilde, Norsk Kulturråd og
Dramatikkens hus.

Falch (1963) bur i Oslo. Ho er
scenekunstnar med bakgrunn frå
teatervitskap ved Universitetet
i Bergen og kunstnarkollektiva
Verdensteatret og Baktruppen. Med
utgangspunkt i idébasert scenekunst
har ho arbeidd med performance,
teater, utstillingar, aksjonar og
dans. Produksjonar frå dei siste åra
har vore blant anna Laksespelet –
allmenningens tragedie og Help! It´s
laiv! Falch er husdramatikar ved
Dramatikkens hus 2016/2017.
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EIRIK FAUSKE
E-post: eirik@fauske.as
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ÅSTADDIKTING
Teksten er lauseleg inspirert av Åsta-ulykka i 2000, der to tog
kolliderte og nitten menneske omkom. Den består av tankar,
minnefragment og verbale utbrot som saman lagar ein vev av
menneske som både var og ikkje var på toget denne dagen.
Premiere: 25. februar 2017, Det Norske Teatret

LIVE – SORGARBEID
Scenekunstprosjektet LIVE består av tekst skriven «live» i
kombinasjon med scenografiske tablå i endring. I tillegg til at
forfattarposisjonen blir sett i spel, drar teksten referansar til
visjonslitteratur, virtuell verd og ei personleg sorghistorie. Det er
eit forsøk på å skrive fram eit «du» som ikkje lenger er der.
Premiere: 15/11-2016, Black Box Teater

Fauske (1982) debuterte som
dramatikar med GULLALÐURIR i
2009. Seinare har han sett opp Den
nyvaksne mannen og Lindås. Han
blei nominert til Den nasjonale
Ibsenprisen 2011 for barnestykket
Under barnehagen som i 2016 hadde
to premierar i Tyskland, og han
var medforfattar på Bibelen på Det
Norske Teatret i 2013. Fauske var
husdramatikar ved Dramatikkens hus
2014/2015, og studerer no regi ved
Kunsthøgskolen i Oslo.
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Foto: Ellen Lande Gossner

KARSTEN FULLU
E-post: kful@frisurf.no
Tlf.: 908 20 818
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HJERNE
Familien Fluke mener løsningen på alle utfordringer
finnes et sted i fortiden, og takler hverdagen ved hjelp av et
beslutningssystem basert på enkeltepisoder de har opplevd. Men
hvordan går det med systemet når det skjer noe uventet? For
eksempel kjærlighet. Og zombier.

Fullu (1971) vokste opp i Nore
i Numedal, og bor i Oslo. Han
debuterte i 1991 med monologen
Vitsekroken på Folken i Stavanger.
Fullu skriver for scene, tv, radio
og film. Han prøver som regel å
være morsom.
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UNNI GJERTSEN
E-post: contact@unnigjertsen.com
Tlf.: 471 64 221
www.unnigjertsen.com
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Foto: Marit Gjertsen

HERFRA TIL SVARTEHAVET
To dansere forteller fra skroget av et ubåtvrak. Det ligger
i Østersjøen i nærheten av stedet der Lord Royston, ifølge
forfatteren Lydia Davis, forliste i 1808. Navnene på kartet
fungerer i stykket som springbrett til poesi, historie og nyheter. Et
dikt av Oleh Lysheha beskriver en skogsti i Karpatene. I en novelle
av Dag Solstad blir noen fiskere plukket opp av en russisk tråler
utenfor Haugesund på 60-tallet. I 2014 rapporterer Forsvarssjef
Sverker Göransson om främmande ubåtaktivitet i skjærgården
utenfor Stockholm.

Gjertsen (1966) bor i Oslo og
er billedkunstner utdannet ved
Kunstakademiet i Trondheim.
Hun har hatt internasjonal
utstillingsvirksomhet i en årrekke,
og vært Artist in Residence i Beijing,
Berlin og Stockholm. I 2014 skrev
hun boka Dakar-Tromsø som nylig
ble innkjøpt til arkivet for Artist
Novels på Museum of Modern Art i
Antwerpen. Gjertsen er student ved
Forfatterstudiet ved Universitetet i
Tromsø 2016–17.
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KRISTOFER BLINDHEIM GRØNSKAG
E-post: kristofer.gronskag@gmail.com
kristofergronskag.wordpress.com
Agent: Teaterforlaget Songbird og Verlag der Autoren
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GUTTEN
En gutt blir funnet drept i en skog. Han mangler et ribbein. Tre
kvinner rekonstruerer hendelsene før og etter guttens slutt.
Hva har skjedd? Og ikke minst, hvorfor? Sakte, men sikkert, gir
rekonstruksjonen oss et bilde av gutten. Og samtidig av oss selv.
Gutten er et stykke inspirert av den galopperende seksualiseringen
av samfunnet, og tre unge kvinners opprør mot dette. Teksten er
skrevet for ungdomspublikum.

Grønskag (1984) bor for tiden i
Fredrikstad. Han er dramatiker
og universitetslektor. Grønskag
debuterte med teaterstykket Den
elskede ved Teaterhuset Avant
Garden i 2009, som vant Amsterdam
Fringe Bronze Award i 2012. Han har
skrevet en rekke teatertekster både
for barn, ungdom og voksne. Hans
arbeid er så langt oversatt til åtte
språk. Kinder K hadde urpremiere
under Norsk Dramatikkfestival i
2013, et stykke som forøvrig vant
andreplass i Norsk Teaterråds
manuskonkurranse. I 2014/2015
var Grønskag husdramatiker
ved Dramatikkens hus og norsk
representant i European Writers
Lab. Han har tilknytning til
dramatikerfellesskapet Propellen.
Han har skrevet Å telle til null til
Den Unge Scenen (DUS) 2017.
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M. H. HALLUM
E-post: malmfrid.hallum@hotmail.com
Agent: International Performing Rights Ltd.
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SOMEONE OR OTHER
Teaterstykket handler om overvåkning og et menneskes kamp for
å bevise sin uskyld.
Premiere: 7/12-2016, Black Box Teater

Hallum (1979) bor i Oslo, og er
utdannet ved Rose Bruford College
of Speech and Drama i England og
Universitetet i Oslo. Hun debuterte
med teaterstykket Orehei på Norsk
Dramatikkfestival 2009. Hallum
har skrevet 14 dramatiske verk,
inkludert flere samarbeidsprosjekter
med regissør Øystein Johansen.
Teaterstykkene hennes er satt opp
nasjonalt og internasjonalt. The
Dahmer Syndrome vant Amsterdam
Fringe Silver Award 2014, og
Rekonstruksjoner ble nominert til Den
nasjonale Ibsenprisen 2014. Hallum
er husdramatiker ved Dramatikkens
hus 2016/2017.
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KIM ATLE HANSEN
E-post: kim.atle.hansen@gmail.com
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SKILPADDER HELE
VEIEN NED
Har det alltid vært sånn at den vitenskapelige virkelighetsforståelse har vært irrasjonell for en lekmann, eller representerer
kvantefysikken og dens implikasjoner et sprang forbi våre logiske
evner? Har vi kommet til et punkt hvor religion er mer rasjonell
enn vitenskap? Teksten går historisk gjennom bestanddelene i
den vitenskapelige virkelighetsforståelsen for å se hvordan vi kan
forholde oss til dem på en rasjonell måte og hvor langt vi egentlig
klarer å henge med.
Premiere: Dramatikkfestivalen 2017

Hansen (1981) bor i Oslo. Han
er utdannet dramatiker ved
Kunsthøgskolen i Oslo og
skuespiller ved Akademi for
scenekunst i Fredrikstad. Hans
ungdomsstykke Buy Nothing Day
(2008) har blitt oversatt til seks
språk og spilt en rekke steder, fra
Rio de Janeiro til Moskva og Seoul.
Han fikk Dramatikerforbundets
jubileumsstipend for stykket
Sensurert, som hadde premiere
på Det Norske Teatret i 2014. Med
dette stykket ble han nominert til
Ibsenprisen 2015.
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JANNE HELTBERG
E-post: janneheltberghaarseth@gmail.com
Tlf.: 993 09 317
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BARE MEDEA
I et krigsherjet land langt borte blir Medea gravid med den norske
krigsfotografen Jason. Sammen flykter de til Norge for å gi deres
kommende barn en trygg oppvekst. Men når Jason plutselig
finner en annen kvinne å dele livet sitt med i Norge, raser verden
sammen for Medea. Hun er forlatt i et fremmed land, uten familie
og uten noen å snakke med. Fortvilelse blir til hat, og hatet vekker
hevntanker. Klarer noen å plukke opp disse signalene før det er
for sent?

Heltberg (1981) bor i Oslo. Hun
er skuespillerutdannet fra
Teaterhøgskolen i Oslo i 2010. Hun
har jobbet ved Trøndelag Teater,
Black Box Teater, Riksteatret, Det
Norske Teatret og Nationaltheatret
og har hatt diverse roller i tv og film.
Bare Medea er Heltbergs debut
som dramatiker.
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LIV HELØE
E-post: l.heloe@online.no
Tlf.: 415 75 803
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Foto: Kristin von Hirsch

DRAMMEN OBSCURA
Dramatikeren Liv forsøker å lage en forestilling om fotografi – og
samtidig oppfylle teatersjefens bestilling om at forestillingen skal
være relevant for et publikum i Drammen. Drammen Obscura er en
samling tekster som tematiserer fenomenet fotografi.
Premiere: 9/9-2016, Brageteatret

BENJAMINS ROM
Benjamin er fem år. Han og mamma har nettopp flyttet og
Benjamin har fått eget rom. Han inviterer publikum inn for å se,
men møter pappa i døren: Oldemor er blitt en fare for seg selv
og andre og kan ikke lenger bo hjemme. Benjamin og Oldemor
må dele rom inntil hun får plass på sykehjem. Benjamins rom er
skrevet for Figurteatersatsingen 2015–16, et samarbeid mellom
Figurteateret i Nordland, Oslo Nye Teater og Dramatikkens hus.

Heløe (1963) bor i Oslo. Hun studerte
dramatisk skriving ved Pilotprosjekt
for dramatikere 2001–03 ved Kunsthøgskolen i Oslo, og har siden vært
dramatiker på heltid. Heløe har
skrevet stykker for barn, ungdom
og voksne, som er oppført ved
teatre i Norge og utlandet. Hun var
husdramatiker ved Dramatikkens
hus 2014/2015.
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INGVILD HOLM
E-post: i-holm@online.no
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ER DEN DØD?
Teksten handler om kunst og kunstpolitikk, og er en slags
skoletime som performativt innlegg, radio- eller figurteater.
Sentralt i handlingen er kunstnerskapet, entreprenørskapet og
detektiven, i tillegg til markedet, staten, og opptil flere kunst- og
teaterhistoriske karakterer.
Teksten inngår i KUNSTPOLITISK KRIMINALSERIE som
siden 2011 har diskutert sentrale kunstpolitiske mysterier og
problemstillinger gjennom ulike forsøk med form og sjangre,
med utgangspunkt i sted og kontekst.
Premiere: 17/9-2016, Skulestua, Fjaler Teaterfestival

Holm (1965) bor i Oslo. Hun har
bakgrunn fra konseptbaserte og
tverrkunstneriske uttrykk. Siden
2011 med performative soloer, tekst
nasjonalt og internasjonalt. Aktuell
(2016) som regissør og scenograf
med Draum om våren på Det Norske
Teatret. Medlem i kunstnerkollektivet
Baktruppen (1987–2011). Drev
Dælenenggata, lokale for scenekunst,
og Scenekunnskap fra 2011. Holm
har også hatt regi på kortfilm og
hovedrolle i langfilm. Av utdanning
har hun bachelorgrad i Kulturstudier
og Teatervitenskap ved Høgskolen i
Telemark og Universitetet i Bergen.
Hun er i dag stipendiat ved Akademi
for Scenekunst/Program for
kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU)
ved Høgskolen i Østfold.
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NIGEL KRISHNA IYER
E-post: nigel.iyer@hibis.com
Tlf.: 906 54 410
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Foto: Guri Bohlin

CORRUPTION – THE MUSICAL
Med sjangerlek og slentrende form avdekker korrupsjonsjeger
og teatermann Iyer 30 år med bestikkelser og bevis knyttet til
Gerhard Heiberg og Yara-saken, om toppsjefene som visste
like mye som den nå dømte Thorleif Enger, og om Olemic
Thommessens jakt på avdøde Maria Bjørnsons etterlate millioner
som ligger fastlåst i skatteparadiset Guernsey.
Premiere: 14/3-2016, Kafé Ingensteds, Oslo

Iyer (1964) bor i Oslo og i Manchester.
Han har arbeidet med etterforskning,
forebyggelse og avdekning av
misligheter og korrupsjon i Norge
og internasjonalt. Han har skrevet
skuespill og filmmanus. Han
debuterte med teaterstykket Oh
Thank Heaven for September 11?
under Høstutstillingen i Oslo 2002.
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MORTEN JOACHIM
E-post: morten@sorialab.no
Tlf.: 916 15 321
Agent: www.songbirdteater.com
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JEG ER ROBIN HOOD
Faren til Robin må i fengsel og moren får raskt en ny kjæreste,
Johan. Robin ser hjemmet sitt bli tatt over av sin dominerende
nye stefar. Når Robin gjør motstand og konflikten eskalerer mot
det farlige, rømmer Robin inn i fantasien og tar oss med inn i
Sherwoodskogen. Vi ser verden gjennom Robins øyne. Moren blir
Sheriffen og stefaren den onde Prinsen Johan. Nyskrevet musikk
av Torbjørn Dyrud.
Premiere: 13/10-2016, Teater Innlandet

Joachim (1974) bor i Oslo, og er
dramatiker, komponist, skuespiller
og sceneinstruktør. Han begynte å
skrive dramatikk for barneteatret
Soria under Moria i 2006 og
debuterte med I landet Sydvest på
Akershus Teater i 2007. Joachim
har også satt opp egne stykker og
dramatiseringer for Riksteatret,
Teater Innlandet, Teater Ibsen, diverse
spel og Prøysenfestivalen. Joachim
etablerte Soria Laboratoria i 2009, et
scenekunstkollektiv som nå huser 25
scenekunstnere. I 2016 reiste Joachim
landet rundt med forestillingen Fire
begravelser og ett bryllup.
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LISA LIE
E-post: lisacblie@yahoo.no
Tlf.: 480 74 125
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ICLONI
handler om lengsel etter noe/noen som er klokere og større enn
oss, en kjærlighet som ligger begravd i barndommen, en trygghet
vi aldri kan nå fordi vi som voksne ser verden for tydelig; alle
farene, alle fallgruvene.
Premiere: 16/4-2016, Black Box Teater

DET ER BEDRE Å KAPPE DET
AV ENN Å GÅ GJENNOM LIVET
De siamesiske tvillingene Rød og Snø blir som barn skilt i en
bilulykke. Rød vokser opp med Bestemor i en hytte ved havet, mens
Snø vokser opp blant ulvinner og zombier i byen, som prostituert.
Rød bryter opp fra Bestemor og legger i vei mot byen, stadig forfulgt
av den farlige og hevngjerrige ulven. Snø møter Rød, søt musikk
oppstår, og de vokser sammen igjen i en slags kjærlighetshistorie.
Men som det meste annet i livet ender også dette med lidelse,
lemlestelse og død. Teksten er dramatisert av Ole Johan Skjelbred.
Premiere: 15/4-2016, Trøndelag Teater
Lie (1980) bor i Oslo. Hun debuterte
som nittenåring med diktsamlinga
Forbausende få katastrofer på Gyldendal
Norsk Forlag, og arbeider i dag som
scenekunstner, regissør, skuespiller,
dramatiker og forfatter. PONR er en
kunstnerisk plattform for samarbeid
med kunstnere og utøvere der Lie
er kunstnerisk leder. Lie har hatt
stor innflytelse på norsk scenekunst
gjennom en blanding av pop-kultur,
trash og misantropisk ærlighet. God
Hates Scandinavia: Sons of Liberty 3
ble tildelt Morgenbladets Gabler-pris
for beste forestilling 2006. Lie vant
Heddaprisen for Særlig kunstnerisk
innats 2015 for Blue Motell, som
også var nominert i kategoriene
Beste mannlige medspiller og Beste
Scenetekst 2015 og til Ibsenprisen
2014. Lie var husdramatiker ved
Dramatikkens hus 2014/2015.

43

Foto: Knut Sandaker

INGEBJØRG LILAND
E-post: ililand184@gmail.com
Tlf: 482 53 196
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ATLANTA GEORGIA
Betty er den uunnværlige alt-mulig-sekretæren i en liten
nordnorsk kommune. I et hjørne av resepsjonen har hun
plassert sin alvorlig syke søster, Liv, som hun har ansvaret for.
I komediens form utforskes hvordan vi forholder oss til sykdom
og død i en tid hvor helse og lykke er en funksjon av riktig mat,
trening og positive tanker.

Liland (1964) bor i Tromsø.
Hun er utdannet økonom og
litteraturviter, har bakgrunn fra
revymiljøet i Finnmark og har
gått på Forfatterstudiet i Tromsø
2010–2012. Hun debuterte med en
novelle i Signaler 2012 (Cappelen
Damm). I 2015 ble hun norgesmester
i Poesislam. Hun jobber for
tiden på Tromsø bibliotek som
arrangementsansvarlig. Atlanta
Georgia er hennes første teatertekst.
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Foto: Anna-Julia Granberg/Blunderbuss

ELLISIV LINDKVIST
E-post: ellisivl@gmail.com
Tlf.: 951 07 961
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FAMILIEN LØVSTAD-JENSEN
Mor, Far, Sønn og Datter blir geleidet gjennom denne helaftens
forestilling ved hjelp av en programleder. Samfunnets tidsånd
kommer – bokstavelig talt – inn i stua i form av journalister,
artister og andre som ønsker å si noe om verden utenfor familien.
Det hele foregår i et teatralt univers med satire, metanivåer og
overdrivelser. Stykket er en moderne romantisk komedie om en
familie i oppløsning.

Lindkvist (1973) bor i Oslo. Hun er
dramatiker og forfatter, og debuterte
med musikkteaterforestillingen
Begjær 1000 på Festspillene i
Nord-Norge i 1999. Hun har siden
skrevet teaterstykker til en rekke
institusjonsteatre og det frie
scenekunstfeltet, som Kill your
darlings, Bitch Song Club, play.mobil,
Jeg er ikke slik og Heltinnesinne.
Lindkvist har også skrevet kortprosa
og romaner, sist med romanen
Selvopptatt (2015).
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ANDREAS MARKUSSON
E-post: andreas@markusson.no
Tlf.: +33 608 69 94 94 / + 4721 64 00 50
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SÅ GJØR VI SÅ
Stykket utspiller seg på en småflyplass mellom Trondheim
og Tromsø. Det er julaften, og siste fly nordover har måttet
mellomlande på grunn av teknisk svikt. Snøvær gjør at de ikke
kommer videre, og passasjerene tvinges til å feire julaften
sammen med vilt fremmede mennesker som de etter fire timers
venting allerede har langt oppi halsen.

Markusson (1951) har lang erfaring
både fra film, teater og tv. Han
har særlig hatt stor suksess med
komedier, som seriene Fredrikssons
Fabrikk, Nr 13, Soria Moria og Pilen
Flyttebyrå. For film har han vært
manusforfatter til Mars Venus,
Appelsinpiken, På stigende kurs,
Fredrikssons Fabrikk, og nå sist på
den kommende storfilmen om Sonja
Henie. Hans siste teaterstykke,
Trassalderen, ble spilt hele 75 ganger
på Oslo Nye Teater.
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KATHRINE NEDREJORD
E-post: kathrine.nedrejord@gmail.com
Tlf.: +33 617 140 581 / +47 411 51 425
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PAPPA ER
Det handler om mor, sønn, datter og en fars fravær i en
revolusjonær tid. Faren er frihetskjemper og har vært i skjul siden
barna var små. Mora mottar trusler fra myndighetene og er stadig
under press. Når hun fengsles, slutter hverdag å være hverdag
for barna.

Nedrejord (1973) bor i Paris. Hun
har en mastergrad i teaterstudier fra
Paris. Hun debuterte med romanen
Transitt på Forlaget Oktober i 2010.
Siden har hun gitt ut Trengsel
(2014) på Forlaget Oktober og
ungdomsromanen Hvem er jeg når
du blir borte? (2016) på Aschehoug
Forlag. Nedrejords teaterstykke
Brent jord ble nominert til Ibsenprisen
2016. Hun har nettopp startet
teaterkompaniet Compagnie Nord
Profond og mottatt Kulturrådets
arbeidsstipend 2015/2016.
Teaterstykket Internert er valgt ut til
Norsk Dramatikkfestival 2017.
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INGRID WEME NILSEN
E-post: ingrid.weme.nilsen@gmail.com
Tlf.: 926 33 349
Agent: Teaterforlaget Songbird
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PERFEKTE BARN SYNG
Kva skjer med samfunnet når det å produsere barn blir business?
Handlinga i dette stykket går føre seg 300 år fram i tid i Noreg,
sjølve spydspissen for menneskeproduksjon. For verda har
komme langt. Menneska er ikkje lenger ein del av naturen,
menneska har tatt kontroll, og beviset på det er at dei ikkje
lenger treng å utsette seg verken for kroppslege endringar, risiko
eller audmjukande handlingar for å formeire seg. Det er rett og
slett ikkje nødvendig for menneska å lage barn med kroppane
sine lenger. I staden tingar folk barna sine frå profesjonelle
fosterutviklarar, og får nøyaktig det barnet dei ønsker seg levert
på døra. Systemet er perfekt, menneska er perfekte, og alt sklir
friksjonsfritt og konfliktlaust framover, heilt til hovudpersonane
i dette dramaet snublar over noko som ingen held på med
lenger: kroppskontakt. Kroppskontakt er utruleg digg, og
Live og Tander kosar seg med det så ofte dei kan, heilt til Live
begynner å kjenne seg dårleg. Det å kjenne seg dårleg er ikkje
vanleg, ingen kjenner seg dårleg, og Live og Tander tar kontakt
med fosterutviklarfirmaet der Live vart produsert, for å klage.
Grundige undersøkingar avslører at Live er gravid – ein diagnose
ingen har hatt på årevis. Og så er helvete laust.

Nilsen (1978) kjem frå Drøbak og
bur i Oslo. Ho har ein mastergrad i
russisk litteratur frå Universitetet
i Oslo. Hun har òg studert språk
ved Universitetet i St. Petersburg
og vore hospitant på regilinja ved
Teaterakademiet i St. Petersburg.
Ho har dramatisert blant anna
Fugletribunalet av Agnes Ravatn.
Til dagleg jobbar ho som dramaturg
ved Det Norske Teatret.
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GINE CORNELIA PEDERSEN
E-post: ginecornelia@gmail.com
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GAME ON – ELLER MENINGA
MED LIVET
Unn Blund spiller på en Gameboy fra 1993. Sissel på hjørnet vil
bevare seg selv, verdiene sine og det norske språket. Kari spiser
nøtter og gulrøtter, men skryter av å kunne spise hva hun vil. Pål
The Man prøver å være kul. Randilir Olava har begynt å kle seg ut
og late som, og Naomi Rundtomkring er ofte rundt og leter. Tatiris
Popcorn, han som skal lede showet, og ikke minst spillet, vet ikke
en gang hvem han er eller hva han driver med. Hva driver de med,
deltakerne i The Ultimate Multiplayer Game? Hva leter de etter?
Hvem er de for hverandre? Og vil de finne meningen med livet?
Premiere: Den Unge Scenen (DUS) 2017

Pedersen (1986) bor og arbeider i
Oslo. Hun er utdannet skuespiller ved
Kunsthøgskolen i Oslo 2012–2015.
Hun debuterte med romanen Null
på Forlaget Oktober i 2013, hennes
andre roman Kjærlighetshistorie
eller Utenom og hjem eller Et Epos
kom ut i 2015. I tillegg har hun
skrevet dikt og tekster i en rekke
litteraturtidsskrifter og magasiner.
Teaterstykket Game on – eller
meninga med livet er Pedersens
dramatikerdebut.
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TORGEIR REBOLLEDO PEDERSEN
E-post: rebop@online.no
Tlf.: 452 10 669
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OSLOTONEN
Forestillinga handler om noe som kanskje er borte i bylivet i
hovedstaden, borte som lyd og som minner om lyd. En poetisk,
politisk og musikalsk reise gjennom samtids-Oslo med ekko av
fortid og brusten kjærlighet.
Premiere: 22/8-2016, Victoria Scene, Oslo Kammermusikkfestival

Pedersen (1949) bor i Oslo.
Han er utdannet arkitekt ved
Arkitekthøgskolen i Oslo 1976,
og debuterte som lyriker i 1983.
Pedersen debuterte som dramatiker
i 1992 med Forglemmegei ved Det
Åpne Teater. Siden har han skrevet
16 diktsamlinger, 4 barnebøker,
dukketeater og libretti, sist Khairos
med komponist Knut Vaage ved
Den norske Opera & Ballett (2013).
Oslotonen er laget i samarbeid med
Guri Egge, Håkon Austbø, Håkon
Thelin, Synne Skouen, Kai Johnsen
og Oda Radoor.
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KATE PENDRY
E-post: katependry@gmail.com
Tlf.: 959 40 698

58

UNDERLAND – THE CLOUD
Våre vaner og bevegelser på nett, og i livet for øvrig, blir i stadig
større grad kartlagt, lagret og dokumentert. Algoritmer samler
inn metadata i mengder vi ikke kan forestille oss. Og selv
kringkaster vi våre privatliv på en voksende plattform av sosiale
medier. Hva skjer med oss i en virkelighet der alt blir lagret og
husket for oss, samlet i en svevende sky et eller annet sted der
oppe? Underland – The Cloud er en moderne audiovisuell fabel
om skyen, overvåking og hva det vil si å være menneske i denne
tidsepoken med uante teknologiske muligheter.
Premiere: 26/8-2016, Sentralen, Oslo

MYKE ØYNE
Vi står midt oppe i den største flyktningekatastrofen Europa har
sett siden andre verdenskrig. Omfanget har de siste ukene økt så
voldsomt at hjelpeapparatet innenfor Schengenområdet sier at de
snart ikke kan hjelpe flere. Ved EUs yttergrenser og i Midtøsten
er situasjonen enda verre, og vinteren står for døra. Myke øyne er
basert på avisoverskriften 71 Døde i Lastebil i Østerrike og er en
drivende poetisk tekst skrevet på blankvers.
Premiere: 9/9-2016, Kulturnatt Fredrikstad

Pendry (1965) er britisk og bosatt
i Oslo siden 1995. Hun er utdannet
ved Mountview Theatre School
i London. I Norge har hun brukt
sin klassiske teaterbakgrunn i
kunstneriske uttrykk som VRinstallasjoner, performancekunst,
kuratering, hørespill og teater.
Hennes forestillinger er vist nasjonalt
og internasjonalt. For teaterstykket
Erasmus Tyrannus Rex mottok hun Den
nasjonale Ibsenprisen i 2010. Pendry
var husdramatiker ved Dramatikkens
hus 2014/2015 og er medlem av
Winter Guests Theatre Ensemble.
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MARIT SOLBERG RØSTE
E-post: marit_roste@hotmail.com
Tlf.: 980 18 599
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Foto: Øyvind Ganesh

LOTTO
Hilde bor på Solfjellet bo- og rehabiliteringssenter. Hun er snart
tredve år, men eldre enn det blir hun ikke. Hun har uhelbredelig
kreft, men sier hun ikke er redd for å dø. Hun er fast bestemt på å
kjempe til siste pust, og det skal skje på hennes premisser.

Røste (1988) vokste opp i Larvik
og bor i dag i Oslo. Hun er under
utdanning som skuespiller ved NSKI
Høyskole i Oslo. Lotto er hennes
første teaterstykke.
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ERLEND SANDEM
E-post: post@erlendsandem.com
Tlf.: 950 64 446
www.erlendsandem.com
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Foto: Silje Vigerust Vinjar

BLOKKA
Tiril (11 år) og foreldrene hennes bor i en kommunal boligblokk
som huser småbarnsfamilier og bestemødre, men også papirløse
flyktninger, narkomane, traffickere, prostituerte og psykisk syke.
Hva gjør det med en å vokse opp og å leve i et sånt miljø? Og
hva gjør det med oss som samfunn at vi lar det skje? Stykket
er stort sett realistisk i formen, men blir tidvis brutt opp av en
fortellerstemme – og av rottenes betraktninger.

Sandem (1977) bor i Oslo. Han
har studert film, media og
kommunikasjon ved Høgskolen
i Oslo, Forfatterstudiet i Bø og
Skrivekunstakademiet i Hordaland.
Han debuterte med teaterstykket
Ned Til Sol ved Det Norske Teatret
i 2006 og mottok Heddaprisens
debutantpris samme år. Ved siden
av å skrive egne stykker, har han
oversatt blant annet Alt om min mor
for Den Nationale Scene i 2012 og
og språklig bearbeidet Villanden for
Nationaltheatret i 2012.
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LENA STEIMLER
E-post: lena.steimler@gmail.com
Tlf.: 906 77 701
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ALDERENS VÅR
Kaos er det siste hun ønsker seg. Lise, 69, er blitt enke og
trenger tid til sorg og ettertanke. Men det blir langt fra fred og
ro når sønnen hennes, hans kommende svigerfamilie og naboer
i bygården strømmer inn i stuen hennes, en etter en. Alle med
egne agendaer. Noen bedre skjult enn andre. Kaoset blir en stor
omveltning for Lise, men også en ny start.

Steimler (1958) bor i Oslo, og
arbeider som dramatiker og forfatter.
Hun debuterte med barneboka
Mia og superboblen på Bonnier
Carlsen Forlag i 1994. Siden har
hun skrevet flere barnebøker,
hørespill, teaterstykker, manus for
film og TV for barn og voksne. I 2008
ble hørespillet Fisken Fibi i NRK
nominert til Prix Nordica. Hun skrev
og var prosjektleder for novellefilmen
Fredag ettermiddag, om en akutt
barnevernssak (2013). Oppfølgeren
Tilfellet Jonas kom i 2016.
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SARA LI STENSRUD
E-post: s.l.stensrud@ilos.uio.no
Tlf: 482 90 091
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NOEN KOMMER TIL Å KOMME
(AH! AH! AH! AH!)
Teaterstykket er en forviklingskomedie om vår krise med
flyktningene, en kollisjon mellom frenetisk flaksende kropper og
kropper tappet for liv, et salongdrama for vår vidunderlige nye
verden av perfeksjon, prestasjon og fleksibilitetskompetanse
i selsom kontrast til nøden som omgir oss, en fatal farse som
bekrefter det du stadig oftere tar deg selv i å tenke, men kvier deg
for å si høyt: at det er litt vanskelig å se forskjell på en orgasme
og en dødskrampe. Medskapende skuespillere: Madalena Sousa
Helly-Hansen og Dag Håvard Engebråten.
Premiere: 19/9-2016, Nationaltheatret, Ibsenfestivalen

Stensrud (1979) bor i Oslo og
er utdannet ballettpedagog og
litteraturviter. Hun har skrevet
barnebøker, poesi og en eventyrbok
for voksne. Stensrud debuterte
som dramatiker i 2012 med Lykkelig
til mine dagers ende – Et orgastisk
lærestykke fra den markedslibidinøse
skogen, iscenesatt i samarbeid med
skuespiller Ine Marie Wilmann.
Hans og Grete i parterapi ble vist
på Norsk Dramatikkfestival 2015.
Stensrud driver omstreiferteatret
Didaktisk Dukketeater.
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Foto: Kristin von Hirsch

KRISTIAN LYKKESLET
STRØMSKAG
E-post: lykkeslet@gmail.com
Tlf.: 952 26 547
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KJÆRE EUROPA
Forestillingen starter hos tre skuespillere som forsøker å leve
seg inn i flyktningenes situasjon. I deres forsøk møter de Karon
som selger billetter på billigsalg og fyller båten til randen på
ferden over Styx. De møter også en professor som ønsker å
forklare hva som er bakgrunnen for krigen i Syria, statsministeren
som begynner å tvile på budskapet i sin egen nyttårstale,
redningsskøyta Elias som er ute på oppdrag, flere av de mest
synlige nettdebattantene og en minister som baserer vurderingene
sine på vurderinger av vurderinger. Kjære Europa er ingen
tradisjonell fortelling. Virkeligheten tar over for fiksjonen. Dette er
situasjonen i Europa akkurat nå og verden slår rett inn i teatret.
Premiere: 6/6-2016, Festspillene i Bergen/Den Nationale Scene

EIT VINTEREVENTYR
Eit vintereventyr handlar om ein mann i ein arbeidsleir. I eit brutalt og
rått kvardagsliv lengtar hovudpersonen etter å bli elska. Håpet om
at kjærleiken finst der det finst menneske, same kor forferdelege
ting som skjer, tar all plass i tankane hans. I teaterversjonen byrjar
historia med at hovudpersonen ligg på ryggen i arbeidsleiren
og ser på stjernene. Frå dette perspektivet flyttar han seg inn
i både fortida og framtida; inn i draumen, røyndomen og marerittet.
Teaterstykket er ein monolog om galskap og avgrunn, men også om
kjærleik og lengsel. Monologen glir saman med den indre monologen
idet den vert uttalt. Manuset er
bygd opp av korte scener der
Strømskag (1980) bor i Oslo. Han har
språket er korthogd, lyrisk og
hovedfag i nordisk ved Universitetet
undersøkande. Teksten kan
i Oslo og teatervitenskap ved
framførast av ein eller fleire
Humboldt Universitet i Berlin. I 2006
personar. Eit vintereventyr er ein
debuterte han som dramatiker med
roman av Jan Roar Leikvoll,
Havfruens sønn (Teatret Vårt). Siden
har hans teaterstykker blitt spilt ved
og teaterversjonen er skriven
av Kristian Lykkeslet Strømskag.  teatre i Norge og Norden, sist med
Premiere: Generale Oost, Arnhem,
Nederland, hausten 2017

Festning Europa som hadde premiere
på Det Norske Teatret 31/8-2016.
Strømskag var husdramatiker ved
Dramatikkens hus 2014/15. Ved siden
av arbeidet som dramatiker er han
dramaturg ved Nationaltheatret.
Tidligere har han arbeidet ved Teatret
Vårt, Rogaland Teater, Den Nationale
Scene og Kabul Teater i Afghanistan.
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AMUND SJØLIE SVEEN
E-post: amund@ningensemblet.com
Tlf.: 951 06 323
www.amundsveen.no
Agent: Ischa Tallieu, Tallieu Art Office (Brussels)
ischa@artoffice.be + 32 9 222 00 33
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Foto: Geir Dokken

MELTING
Hva skjer når isen smelter? Hva skjer når økonomien smelter?
Hva skjer når samfunn, velferdsstat, fellesskap og offentlig
kunstfinansiering smelter? Og etterpå, når alt er smeltet, hva gjør
vi da? Vet du egentlig hvor mange ganger du kan fly til Thailand
før jorda går under? Eller hvor mye CO 2 det koster å lage en
teaterforestilling? Stykket undersøker hva som skjer med klima og
samfunn i etterdønningene av finanskapitalismens gullalder.
Premiere: 22/4-2016, BiT Teatergarasjen, Bergen

Sveen (1973) bor på Svartskog. Han
har mastergrad i solo slagverk fra
Musikhøgskolan i Göteborg, men
spiller sjelden trommer. I stedet
jobber han med et bredt spekter av
uttrykk og medier der fellesnevnere
er bruk av lyd på ulike måter og
utforsking av aktuelle politiske
problemstillinger i den globaliserte
markedsliberalismens tidsalder. Han
har skrevet en rekke scenetekster,
mest i form av performance lectures.
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LUDVIG UHLBORS
E-post: ludviguhlbors@hotmail.com
Tlf.: 404 72 713
www.ludviguhlbors.com
www.forlaget.org
www.theendfoundation.wordpress.com
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Foto: Ludvig Uhlbors

PLUTARCH PARALLELLE LIV
– THESEUS OG ROMULUS
Theseus grunnla Athen, demokratiets fødested, og Romulus
grunnla Roma, byen som forente Europa; Pax Romana. Men hvem
av dem hadde den beste moralen? Var det riktig av Romulus å slå
i hjel broren Remus når han grunnla byen? Eller var det i selve
verket ikke han som gjorde det? Og hvordan gikk det egentlig til da
Theseus drepte Minotaurus? Gjennom å sammenligne ulike kilder
til disse heltenes gjerninger håper tre stemmer å komme fram til
hva som er vakkert og verdt å streve etter i livet.
Premiere: 11/6-2016, Dramatikkens hus

Uhlbors (1973) er født i Stockholm
bosatt i Oslo. Han tok bachelorgrad
ved Dramatic Institute i Stockholm
i 2006 og var husdramatiker
ved instituttet i 2006–2009. Han
arbeidet som internasjonal
performancekunstner for The End
Foundation i 2009–2012, publiserte
Gjord obrukbar i 2013 og startet
samtidig Förlaget. For tiden studerer
han regi ved Kunsthøgskolen i Oslo.
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Foto: Privat

HENRIETTE VEDEL
E-post: henriettevedel@gmail.com
Tlf.: + 45 607 13 123 / +47 901 55 841

74

JEG ER IKKE HER
Et kor av foreldreberetninger flettes sammen til en tekst om det
å være tilstedeværende og fraværende og hvordan vi takler det.
Stykket er basert på intervjuer med forskjellige foreldre, både de
som er vekk og lengter etter å være der, og de som er der, men
lengter vekk. Fra den filippinske moren som har etterlatt sønnen
sin for å arbeide i Norge som au pair, til den norske faren som
ender med å ta to års permisjon fra jobben fordi han ikke kan få
seg til å levere datteren i barnehagen, eller moren som bekymrer
seg for om barna hennes kan merke at hun angrer på at hun fikk
dem. Vi møter dem i kampene de kjemper med omgivelsene, med
økonomien, med tiden, men mest av alt de kampene de kjemper
med seg selv.

Vedel (1983) bor i København og er
utdannet dramaturg ved Aarhus
Universitet. Hun arbeider som
dramaturg og dramatiker, særlig
innenfor dokumentarisk basert
dramatikk. I 2014 utviklet hun
sceneteksten Folkestyret 2014
for Riksteatret.
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Foto: Dag Jenssen

LARS VIK
E-post: post@larsvik.no
Tlf.: 918 64 720
www.larsvik.no
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BESTEVENNER
De omreisende kompisene Tøddel og Tilde påstår at de har
rømt fra et digert orkester. Nå reiser de rundt og forteller sine
historier og synger sine sanger. Bestevenner er en musikalsk
beretning om vennskap.
Premiere: 14/6-2016, Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

Vik (1958) bor i Porsgrunn, og
har drevet med teater siden
ungdomsårene, først som
skuespiller, siden som regissør og
dramatiker. Vik har arbeidet ved
Grenland Friteater siden starten i
1976. Han kaller seg en frifant og
lager helst teater for barn og unge.
Flere av hans stykker er oversatt til
svensk, tysk og spansk, og noen av
dem fins i bokform.
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Foto: Arturo Tovar

NELLY WINTERHALDER
E-post: mail@nellywinterhalder.com
Tlf.: 454 91 456

78

HØNA, EGGET OG REVEN
Høna klekker endelig et egg. Hun reiser seg et øyeblikk, og
plutselig er egget borte. I stedet ligger den lille reven midt i
reiret. Høna og Reven begynner en eventyrrik jakt etter egget. En
figurteaterfortelling for barn fra 3 år med slapstick og melankoli
om tilhørighet og vennskap, og om barn som blir annerledes enn
foreldre tror. Stykket er skrevet for Figurteatersatsingen 2015–16,
et samarbeid mellom Figurteateret i Nordland, Oslo Nye Teater og
Dramatikkens hus.

FIGHTING GRAVITY
Fragmentert tekstsamling med utgangspunkt i kvinnelige
skihopperes kamp for likestilling i en mannsdominert sport: Om å
følge drømmene sine og å ha mot til å stå opp mot de kreftene som
trekker oss nedover, fysisk og mentalt – både de kreftene som bor
inni oss og de som påvirker oss utenfra. Hvordan kan vi forholde
oss til maktstrukturene som ligger bak? Forestillingen Fighting
Gravity for ungdommer og voksne er basert på dramatikerens
tekster og devised materiale i regi av Anders Borchgrevink.
Premiere: 1/9-2016, Modum Kulturhus i samarbeid med Brageteatret

Winterhalder (1979) er en tysk
dramatiker, skuespiller og
oversetter. Hun har en mastergrad
i scenetekst fra Kunsthøgskolen
i Oslo og litteraturvitenskap og
skuespillerutdanning fra München.
I 2006 flyttet Winterhalder til
Norge, hvor hun jobber i ulike
konstellasjoner og på flere språk.
Winterhalder debuterte som
dramatiker i Norge med Alt i boks på
Dramatikkfestivalen i 2009. Siden har
hennes scenetekster blitt vist i Norge,
Italia, Sveits, Østerrike og Nicaragua.
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Foto: Dag Jenssen

GYRID AXE ØVSTENG
E-post: gyridaxe@gmail.com
Tlf.: 975 45 678
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SIAMESISK
Erna og Edwin har vore gifte lenge; dei lever tett, i grenselandet
mellom kjærleik og hat, død og livskraft. Edwin kan ikkje lenger
sjå eller gå; han sit på ein stol på badet, tygg tyggegummi og
tenkjer. Erna steller og held liv i han, og prøver å tenkje så lite
som mogleg. Når ljosrøret går på badet, slepper ho ein framand
mann inn: Han skiftar ljosrør, og Erna inviterer han tilbake.
Dette fører med seg nye lydar, og Edwin høyrer godt; han høyrer
lyden av hårfloka som blir børsta ut, og leppestift som stryk
over leppene. Erna kjem ikkje til dei tidene ho brukar å koma, og
rutinane blir forrykte. I dette kjempar Edwin mot døden, som også
er på veg inn til dei: Både Erna og Edwin kjempar for og imot å
bli rivne i to. Teaterstykket er basert på romanen Siamesisk av
Stig Sæterbakken.

Øvsteng (1974) bur i Skien. Ho er
dramatikar og barnebokforfattar, og
skriv stykker både for institusjonsteater og friteatergrupper – for
vaksne, barn og unge. Dei seinare
åra har ho arbeidd mykje med eigne
produksjonar og eksperimentert med
den auditive forma, der teksten ligg
tett opptil musikk/lyd.
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Foto: privat

TEATERSTYKKER SKREVET AV
FLERE DRAMATIKERE

MATHIAS CALMEYER

Foto: privat

E-post: mathias.calmeyer@nrk.no
Tlf.: 907 27 200

TOM GULBRANDSEN
E-post: tomgul@online.no
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FRAPS
Fraps følger en gruppe på fem gamere som spiller dataspill online.
Karakterene kommuniserer hovedsakelig gjennom skypelignende
program, fra hver sin maskin. Vi får ta del i hva de snakker om
og hvem de fremstår som. I første rekke er dette tenkt som en
podkast-serie hvor lytteren «smuglytter» på det som foregår.
Men universet er medialt overførbart. Kanskje de små episodene
kan settes sammen til en teaterforestilling, kanskje vi lager
separate kommunikasjonskanaler for publisering i sosiale medier.
Mulighetene er mange. I de forskjellige episodene tar vi opp alt
fra aktuelle og alvorlige temaer til fjollete ting som bare er vås.
Universet henvender seg til ungdom.

Calmeyer (1964) er utdannet skuespiller fra Teaterhøgskolen i 1989, er senere
blitt regissør for teater, opera og tv-serier. Han skriver filmmanus, tvseriemanus og skuespill i Skandinavia, og er for tiden ansatt som radiofonisk
tekstprodusent i NRK Radioteatret.
Gulbrandsen (1962) er film- og TVutdannet fra USA og Blindern. Han
har jobbet bak kamera i forskjellige roller siden 1988, både i Norge og i
Hollywood. For tiden er han Showrunner for TV-serien Oljefondet for TVNorge.

83

Foto: Kristina Tallaksen Flaten

EDEL DRAGE

Foto: Kristina Schaathun

E-post: edel@anorak.no
Tlf.: 470 39 987

TINA RYGH
E-post: tinarygh@gmail.com
Tlf.: 452 07 890
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SVART
Marna. Kul, moderne, pen og blind. I en blanding av fornektelse og
trass tviholder hun på den gamle livsstilen sin som seende, det får
nesten være verden sin skyld om det blir problemer ut av det. Bare
hun har venner som passer på at hun ikke baksnakker «mixed
couples» når det sitter noen ved siden av eller for å bekrefte at
gutten hun møter faktisk er gutten hun tror hun møter. Svart er en
podkast-serie.

Drage (1979) er født og oppvokst i Trondheim, og flyttet til Oslo i 1999. Hun
er utdannet ved Esmod og Westerdals. Til daglig arbeider hun som designer.
Svart er hennes audiodramatiske debut.
Rygh (1985) er fra og bor i Oslo. Hun arbeider som tekstforfatter og
manusforfatter. I 2009 ga hun ut boksingelen De uekte korpsmedlemmene som
tok bussen på Flamme forlag i 2009. Svart er hennes audiodramatiske debut.

85

ÅSLEIK ENGMARK/JON RØRMARK
E-post: asleik@engmark.no
Tlf.: 415 07 850
www.asleikjon.com
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Foto: Privat

ALADDIN OG HANS MAGISKE
EUROPAFLYKTNINGETURNÉ
2016–17
Aladdin, hans kone Jasmine og Ånden i lampen flykter
til Europa i denne musikalske reisekomedien om dagens
flyktningkrise. En reise bestående av en flyvende gummibåt,
svenske hjelpearbeidere, italiensk tomatmafia, fire millioner
selvmordsbombere, hvite middelaldrende menn og mye mer. Med
en blanding av levende musikk, historiefortelling, fysisk teater,
dukketeater og litt hjelp fra salen, er denne komedien et forsøk på
å vise hva ulike mennesker tenker om flyktningekrisen.
Premiere: 3/8-2016, Edinburgh Festival Fringe,
14/10-2016, Norgespremiere Det Andre Teatret

Åsleik & Jon er en duo som skriver, komponerer og framfører musikalsk
scenekunst, primært med humor som fortellergrep. De har blant annet laget
operaen Kveiteprinsen ved Latter (2005), spillefilmen Knerten (2009) (regi og
musikk) og musikalen Lenge Leve Livet ved Oslo Nye Teater (2015).
Engmark (1965) bor på Nesodden. Han er frilansregissør, manusforfatter og
skuespiller. Han har skrevet teater, soloforestillinger og musikkteater for seg
selv og andre.
Rørmark (1967) bor i Bø i Telemark. Han er frilanskomponist og musiker
utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Han har komponert en rekke
musikkverk med scenemusikk som hovedfelt.
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Una Line Ree Hunderi
Foto: Kristin von Hirsch

TORIL GOKSØYR

CAMILLA MARTENS

E-post: goksoyrmartens@gmail.com
Tlf.: 480 29 951
Produsent: Silje Underhaug Fosseli
www.goksoyr-martens.com
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11 ÅR
En ung lærer opplever at en av hennes elever, en elleve år gammel
jente, rammes av en fatal hendelse. Nå skal hun møte jentas
foreldre og rektoren ved skolen. I veska har hun noe hun har
glemt å fortelle om. 11 år er en historie om kjærlighet, ensomhet
og forflytning av ansvar. Publikum sitter på et fire meter høyt
stillas og kikker ned i en skolegård hvor det finnes klatrestativer,
en huske og steder å sette seg ned. Samtidig er det mulig, via
hodetelefoner, å følge dialogen og handlingen i et av skolens
klasserom. Sceneteksten er basert på intervjuer med foreldre,
barn, ansatte i skolen og forskere.
Premiere: 23/5-2017, Det Norske Teatret, Hovedscenen

Goksøyr & Martens er en kunstnerduo etablert i 1997 av Toril Goksøyr (1970)
og Camilla Martens (1969). De debuterte med teaterstykket Hva må gjøres? på
UKS i 1998. De benytter dokumentariske strategier i sitt arbeid, autentiske
elementer som knytter kunsten opp mot virkeligheten. Goksøyr & Martens
har vist sine forestillinger på Museet for Samtidskunst i Oslo, Nationaltheatret
i Oslo, Johannesburg Art Gallery, Teaterfestivalen i Avignon, Schaubühne
i Berlin, Art saloon Belgrade, Liverpoolbiennalen, Veneziabiennalen og
Festspillene i Bergen. De var husdramatikere ved Dramatikkens hus 2014/15.
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Foto: Lawrence Malstaf

Foto: Trond Peter Stamsø Munch

TALE NÆSS

Foto: Privat

E-post: talen@online.no
Tlf.: 930 34 044

LIV HANNE HAUGEN
E-post: livhahaug@gmail.com
Tlf.: 908 35 216

LAWRENCE MALSTAF

Foto: Privat

Foto: Geir Dokken

E-post: info@lawrencemalstaf.com
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JON TOMBRE

AMUND SJØLIE SVEEN

E-post: jontombre@icloud.com

Biografi Amund Sjølie Sveen, se s. 70–71

STAT & EKSTASE
Tekst, dans, installasjon, musikk og poesi er representert ved fem
selvopptatte scenekunstnere som graver seg ned i kollektivet,
både politisk og eksistensielt. Forestillingen er en undersøkelse av
individualisering og frihet og et inderlig ønske om, både gjennom
kunst og politikk, å oppnå kollektiv ekstase.
Premiere: 24/6-2016, Støperiet, Festspillene i Nord-Norge

Næss (1974) bor i Tromsø og i Oslo. Hun debuterte med romanen Månen
på Gyldendal Forlag i 1992, og er i dag forfatter, dramatiker, dramaturg og
oversetter. Næss skriver tekster for scenen, radio og film. Hun har også skrevet
musikkdramatikk, libretti og arbeidet i flere tverrkunstneriske konstellasjoner.
Næss er i dag stipendiat i scenetekst ved Kunsthøgskolen i Oslo.
Haugen (1968) bor i Tromsø. Hun er utdannet danser ved School for
New Dance Development i Amsterdam, London Contemporary Dance
School og Arts Educational Schools i London og har satt opp en rekke
danseproduksjoner i Belgia og i Norge. Hun har dansekompaniet Haugen
Produksjoner sammen med Anne Katrine Haugen. I tillegg arbeider hun som
sanger. Hun var med og stiftet RadArt Tromsø nettverk for fri Scenekunst i
Tromsø og Bains Connective i Brussel.
Tombre (1964) bor i Oslo, er utdannet fra L'École Internationale de Théâtre
Jacques Lecoq i Paris og regilinjen ved Statens Teaterhøgskole. I 1990 startet
han kompaniet Det Motsatte Prosjekt, og i 1998 ble han Norsk Kulturråds
første scenekunstkonsulent. Han var del av ledertrioen ved Dramatikkens hus
2010–2011. Tombre har hatt regi på over 60 forestillinger i inn- og utland. Vidas
Extremas mottok i 2016 Hedda-prisen for særlig kunstnerisk innsats samt
Kritikerlagets teaterkritiker-pris. Høsten 2016 var han aktuell med Drammen
Obscura av Liv Heløe på Brageteatret og Løperjenten-rekonstruert i samarbeid
med Carte Blanche og Den Nationale Scene.
Malstaf (1974) er belgisk og bosatt i Tromsø. Han er utdannet industridesigner,
skaper teatrale installasjoner og store mobile scenerom, og tar ofte i
bruk naturelementer og avansert teknologi. Han arbeider både i Norge og
internasjonalt. Malstaf har samarbeidet med Carte Blanche, Kirsten Delholm,
Meg Stuart (US) og Haugen Produksjoner. Han fikk Heddaprisen 2013 i
kategorien Beste scenografi/kostyme for scenografien til Blikktrommen ved
Hålogaland Teater.
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Foto: Kristin von Hirsch
Foto: Vibeke Øverås

KATE PENDRY

KIM ATLE HANSEN

Biografi og kontaktinformasjon: Pendry, se s. 58–59
Hansen, se s. 30–31
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COSTA BLANCA
Zaragoza spenner opp et historisk og ideologisk perspektiv
på spanske myndigheters plan om å tiltrekke seg og fasilitere
for turister på Costa Blanca. José er en spansk mann som har
spesialisert seg på å forføre tilreisende kvinner. Wenche er
en norsk kvinne som kanskje vil la seg forføre. En eldre norsk
mann vi bare kjenner som Onkel flytter til Torrevieja dagen
han pensjonerer seg for endelig å leve ut sin egoisme. Han blir
konfrontert med flyktninger sørfra, som også har klimaproblemer,
og ender opp med å ofre seg for dem for fellesskapets beste.
Stykket handler om turisme i sørlige Spania, spesielt norsk
bosetning og klimaflyktninger.
Premiere: juli 2016, Sala Cuarta Pared, Madrid
Prosjektet er et samarbeid mellom DraftInn i Spania og Dramatikkens hus.
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Foto: privat

E-post: eirikwillyson@gmail.com
Tlf.: 450 27 849
E-post: eirikwillyson.no

Foto: privat

Foto: Kristinn Gudlaugsson

EIRIK WILLYSON

HILDUR KRISTINSDOTTIR
E-post: kristinsdottir.hildur@gmail.com
Tlf.: 913 83 309

MAGNUS BØRMARK
E-post: intuisjon@gmail.com
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SYNKEHULL
I 2012 lå Jeff Bush, en vanlig mann fra Florida, i senga si og
slappet av da jorda åpnet seg og slukte ham levende. Hendelsen
er utgangspunktet for forestillingen der publikum får være med
inn i alskens groper, grotter og hulrom. Spørsmålet er hva vi burde
frykte og hva vi kan ta med knusende ro. Målet med forestillingen
er felles frykthåndtering, og kanskje også littegranne håp. Et hull
er jo også en åpning!
Premiere: 27/10-2016, Tou Scene, Stavanger

Willyson (1981) bor i Oslo. Han har mastergrad i Allmenn litteraturvitenskap
fra Universitetet i Oslo med en oppgave om sampling og montasje som
teknikker for å utvikle scenetekst. Han debuterte med prosateksten Pause
i litteraturtidsskriftet Norsk Rodeo i 2003. Tidligere har han blant annet
laget teaterstykkene Klassikere for kids 2: Til fyret og Forbrytelse og straff
(2015). I tillegg gir han høsten 2016 ut boka Meglers marked og solo-LP'en
A Capella Punk.
Kristinsdottir (1979) er regissør og skuespiller med utdannelse fra Akademi
for scenekunst. Med scenekunstduoen Søstrene Andrews har hun laget
forestillingene Faen, verden brenner (2007) og Salt-N-Pepper serverer den
tredje sjimpanse (2010). Siden 2010 har hun laget teatertrilogien Klassikere for
kids som har bestått av de Heddaprisnominerte forestillingene Faust for Kids
(2012), og Til fyret (2013) og Forbrytelse og straff (2015).
Børmark (1982) bor i Trondheim. Først kjent som gitarist i folkrockbandet
Gåte og senere som låtskriver og gitarist i bandet 22. Han debuterte som
teaterkomponist med stykket KLINSJ av Katja Lindeberg i 2011, og har senere
komponert musikk, lagd lyd-design og vært utøvende musiker med blant
annet Paradise now av Verk Produksjoner, Forbrytelse og straff med Klassikere
For Kids, Stormen på Haugesund Teater, Satyricon på Black Box Teater og Jeg
kommer snart på Akerhus Teater.
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HUSDRAMATIKERE 2016/2017
Foto: John Erik Riley

MIKKEL BUGGE

Foto: Privat

TRINE FALCH

Foto: Oda Berby

GEIR GULLIKSEN
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Foto: Privat

M. H. HALLUM

Foto: Kolon Forlag/Ingrid PoP

FINN IUNKER

Foto: Nina Ruud

OLAUG NILSSEN

Foto: Privat

JONAS CORELL PETERSEN

Foto: Privat

PIA MARIA ROLL
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OM DRAMATIKKENS HUS
Dramatikkens hus har et nasjonalt ansvar for utvikling av ny norsk
dramatikk. Profesjonelle kunstnere kan søke midler til:
Skrivearbeid. Skrivestipend som forvaltes av dramatikeren.
Dramaturg. Det kan søkes midler til å honorere en dramaturg
eller en annen teaterfaglig rådgiver i skriveprosessen.
Verksted. Det kan søkes midler og ressurser til å utvikle tekst
eller idé på en scene sammen med regissør, skuespillere eller
andre samarbeidspartnere. Verkstedet kan avsluttes med visning.
Husdramatikerprogrammet. Programmet utlyses annenhvert år
og fokuserer på å utvikle dramatikerskap over tid. Husdramatikere
får dramaturg og tilgang på scenerom etter ønske, samt et
kunstnerstipend på kr. 200.000 over to år.
Bortsett fra husdramatikerprogrammet, har vi løpende
søknadsfrist. Se www.dramatikkenshus.no for mer informasjon.
Ta gjerne kontakt med oss!
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Administrativ leder
Sigrun Daireaux
sigrun@dramatikkenshus.no
Tlf.: 995 73 329

Kommunikasjonsansvarlig
Trine Kleven
trine@dramatikkenshus.no
Tlf.: 959 40 114

Dramaturg
Morten Cranner
morten@dramatikkenshus.no
Tlf.: 400 01 481

Kunstnerisk leder
Line Rosvoll
line@dramatikkenshus.no
Tlf.: 900 54 271

Dramaturg
Matilde Holdhus
matilde@dramatikkenshus.no
Tlf.: 452 91 246

Produksjonsleder
Karoline Bjune
karoline@dramatikkenshus.no
Tlf.: 996 46 738

Dramaturg
Kristina Kjeldsberg
kristina@dramatikkenshus.no
Tlf.: 954 55 828

Scenetekniker
Ola Erik Blæsterdalen
olaerik@dramatikkenshus.no
Tlf.: 971 97 029

Dramaturg
Ole Johan Skjelbred
olejohan@dramatikkenshus.no
Tlf.: 472 52 374

Scenetekniker
Ole Jørgen Løvås
olejorgen@dramatikkenshus.no
Tlf.: 452 41 059

SIGRUN DAIREAUX

TRINE KLEVEN

MORTEN CRANNER

LINE ROSVOLL

MATILDE HOLDHUS

KAROLINE BJUNE

KRISTINA KJELDSBERG Foto: Siv Svendsen

OLA ERIK BLÆSTERDALEN

OLE JOHAN SKJELBRED

OLE JØRGEN LØVÅS

Foto: Kristin von Hirsch
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