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KATALOGEN 2017/2018

Kjære forfattere, diktere og poeter –
Kjære dere som skriver for scenen –
Kjære dramatikere!

Jeg er så stolt av dere som har skrevet de gode og tankevekkende 
tekstene som presenteres i årets katalog! Jeg kaster gull og 
glitter over dem alle, ulike som de er i form, innhold, sjanger og 
format . Mitt håp er at tekstene deres finner veien til teatret og til 
publikums hjerter og hjerner, at de får rom i tankene deres og blir 
en del av samtalene .

Med årets katalog – den fjerde i rekken – kan jeg slå fast at 
nyskrevet norsk dramatikk er både nyskapende og levedyktig . I år 
teller vi 52 tekster – det er på samme høye nivå som i 2016 . Av disse 
har hele 32 stykker enten hatt eller har en planlagt urpremiere . 
Sju stykker har allerede hatt sin uroppføring utenfor Norge: USA, 
Danmark, Uruguay, Østerrike og Libanon . 
 
Samtlige tekster i denne katalogen er utviklet med støtte fra 
Dramatikkens hus . De er skrevet av både ferske og etablerte 
dramatikere, scenekunstgrupper eller våre nåværende og tidligere 
husdramatikere . Finn Iunker, Mikkel Bugge, M .H . Hallum, Olaug 

Foto: Ola Erik Blæsterdalen/ 
Dramatikkens hus
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Nilssen, Pia Maria Roll, Jonas Corell Petersen, Geir Gulliksen og 
Trine Falch takkes nå av etter to år som husdramatikere . Jeg håper 
at perioden ved Dramatikkens hus har bidratt til større ro rundt 
skrivingen og at verkstedsvisningene, dybdedykkene, de faglige 
dialogene med hverandre, dramaturgene og bransjen har vært gode 
og næringsgivende .
 
Jeg opplever at vi nå ser resultatene av vår langsiktige satsing på 
utvikling av dramatikerskap over tid: ukentlige får vi henvendelser, 
både nasjonalt og internasjonalt, fra teaterledere, produsenter  
og regissører som er nysgjerrige på og opptatt av den nye  
norske dramatikken .

1 . januar 2018 trer et nytt kull med husdramatikere over dørstokken 
til Dramatikkens hus . Vi gleder oss til å bli kjent med dere! Det 
er samtidig viktig å minne om at vi i år har mottatt nærmere 300 
søknader, som alle leses og behandles . I tillegg til arbeidet med 
tekstutvikling tilbyr vi foredrag, seminarer og faglige møtearenaer, i 
eget hus og på scener i hele landet .

I 2017 har vi samarbeidet med blant andre Det Norske Teatret, 
Teaterfestivalen i Fjaler, DUS (Den unge scenen), Norsk 
Dramatikkfestival, Beaivváš Sámi Našunálateáhter (Det Samiske 
Nasjonalteatret Beaivváš) og Hordaland teater . Flere av tekstene i 
årets katalog har blitt til etter samarbeid mellom Dramatikkens hus 
og ulike scenekunstinstitusjoner og frigrupper .

Publikum trenger ferske tekster . Det høye antallet premierer viser 
at både institusjonsteatrene og de frie scenene tør å oppføre ny 
norsk dramatikk . Vi håper at dørene også vil åpnes for dramatikerne 
i vår satsing på nyskrevet barneteater . Fem dramatikere får nå  
tett oppfølging, kanskje ser vi resultatene av dette allerede i neste 
års katalog? 

Vi på Dramatikkens hus heier på hver eneste en av dere og 
feirer arbeidet deres med en katalog av gull som skal deles ut til 
bransjens teatersjefer, regissører, fagfolk og de mest våkne og 
sultne av produsenter .
 
Alt ligger til rette for at ny norsk dramatikk skal fortsette å skinne i 
årene som kommer . Vi håper dere som leser katalogen finner gull .

Kunstnerisk leder
Line Rosvoll
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FREDRIK BRATTBERG
E-post: fredbratt@yahoo .no 
Tlf.: +47 414 47 573
Agent: Colombine Teaterförlag 

Foto: Kristin von Hirsch
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Fredrik Brattberg (1978) er bosatt 
i Porsgrunn . Han debuterte som 
dramatiker med Det banker, Amadeus 
på Teater Neuf i Oslo i 2008 . 
Stykkene hans har blitt oversatt 
til ti språk med oppføringer i blant 
annet Paris, Indonesia, New York 
og Shanghai; til sammen femten 
premierer utenfor Norge . Brattberg 
har vunnet Porsgrunn kommunes 
kulturpris, den nasjonale Ibsenprisen 
og vært nominert til den franske 
dramatikerprisen Le Prix Godot . I 
2017 ble han innstilt til den tsjekkiske 
prisen Ferdinand Vanek Award . 
Brattberg var husdramatiker 
ved Dramatikkens hus i perioden 
2014–2015 . 

EKSPLOSJON

Eksplosjon handler om et ektepar som har glidd fra hverandre . 
Det skjer en eksplosjon . Om det er et terrorangrep eller en ulykke 
vet vi ikke, men det er heller ikke av betydning for historien . 
Eksplosjonen og den skadde Eddi, som snart dukker opp, blir 
instrumenter for ekteparet for å finne tilbake til hverandre; 
eksplosjonen hjelper dem til å se betydningen av et nært og 
fortrolig forhold . 

Premiere: 7 . juni 2017, Dramafronten CPH Stage, Det Kongelige Teater, 
København
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MIKKEL BUGGE
E-post: mikkel@buggetekst .no 
Tlf.: +47 926 88 603
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Mikkel Bugge (1978) bor i Oslo . Han 
debuterte som dramatiker med styk-
ket 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 . I 2017 hadde Fire 
forsøk på å gjøre en forskjell premiere 
på Teater Innlandet . Bugge er også 
skjønnlitterær forfatter og har gitt 
ut to kritikerroste novellesamlinger 
og én roman . Han var husdramatiker 
ved Dramatikkens hus i perioden 
2016–2017 .

SPØRRESPILLET

Spørrespillet handler om et ektepar som skaper og bygger et hjem 
og et samliv . De prøver å nøste opp hvor de er, hva slags forhold 
de har til hverandre, og hva som har skjedd med sønnen deres . 
Etter hvert må de finne ut hva de dypest sett vil og hvordan de 
skal forvalte de hemmelige sidene de får tilgang til hos hverandre . 
Utenfor leiligheten finnes noe som både fascinerer og skremmer 
dem . Hvordan skal de forholde seg til det som er der ute? 
Spørrespillet utforsker det motsetningsfylte, halvmørke rommet 
mellom indre og ytre . Hvorfor fester noen hendelser seg så sterkt 
i oss, mens andre forsvinner? Hva er det vi husker, og hvordan 
endres minnene våre? Gjennom en uavbrutt serie spørsmål risses 
en unærmelig hendelse opp . Hva var det egentlig som skjedde? 
Gradvis avdekkes situasjoner som har formet karakterene, og de 
tvinges til å gå inn i dypere spørsmål om seg selv og det hjemmet 
de har bygget .

Premiere: 11 . november 2017, Nationaltheatret
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KARI BUNÆS
Epost: karibun@online .no
Tlf.: +47 95 233 374

Fo
to

: O
la

 E
ri

k 
B

læ
st

er
da

le
n

/D
ra

m
at

ik
ke

ns
 h

us
 .

mailto:karibun@online.no


13

Kari Bunæs (1962) er utdannet skue-
spiller ved Teaterhögskolan i Malmö . 
Hun debuterte som dramatiker i 
Stockholm i 1992 med monologen 
Kärleksbarn . Bunæs har deltatt med 
to stykker (Ballong og Play that funky 
music) på Norsk Dramatikkfestival 
i 1998 og 2004 . Monologen Jakten 
på genene hadde premiere på 
Torshovteatret i 2008, i regi av 
Akershus Teater . Josef og drømmene 
– en dramatisering fra Bibelen hadde 
premiere i Jakobskirken i Oslo i 2001 .

THEY JUST CALL ME JOHNNY, 
THE GLOBE TROTTER

Johnny er en ensom ung mann som reiser verden rundt på jakt 
etter mening . Han treffer et par som får ham med på en form for 
hjelpearbeid . Egentlig er parets virksomhet en dekkoperasjon for 
å fremme en voldelig ideologi . Johnny veves inn i en destruktiv 
forbindelse med disse to . Det blir umulig for ham å vite hva som 
er løgn, hva som er sannhet og hvem han kan stole på . Mannen og 
kvinnen viser seg fra stadig nye sider . Johnny forsvinner dypere 
inn i et spill av paranoia og vold, og det hele ender fatalt .
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LARS SAABYE CHRISTENSEN
E-post: post@cappelendamm .no
Forlag: Cappelen Damm

 

Foto: Cappelen Damm

mailto:post@cappelendamm.no
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Lars Saabye Christensen (1953) 
er dramatiker, lyriker, novellist og 
romanforfatter . Han har også skrevet 
flere filmmanus, rocketekster og 
turnert med eget band . Saabye 
Christensen debuterte som forfatter 
med diktsamlingen Historien om Gly 
(1976), og som dramatiker har han 
bl .a skrevet Appelsinene på Fagerborg 
(2004) og Øyet som ser (2007), begge 
oppført på Oslo Nye Teater . Saabye 
Christensen har skrevet flere tekster 
for NRK Radioteatret, deriblant Chet 
spiller ikke her og Grisen .

TIDENS KORTHET

Tidens Korthet er et vilt eventyr fra virkeligheten . Det handler om 
å seile inn i det ukjente, inn i uværet og isen for å vinne makt, ære 
og nytt land – med tap, katastrofe og død i kjølvannet . I teksten får 
vi høre stemmen til en mann som har vært taus i 400 år, for dette 
er fortellingen om sjøfareren og oppdageren Jens Munk som i 1619 
dro ut for å finne Nordvestpassasjen . Med sine 67 mann og sjakten 
Lamprenen skulle han finne snarveien til Østen og rikdommen på 
oppdrag fra kong Christian 4 . Det er Torkild Hansens biografi om 
Jens Munk som har inspirert Lars Saabye Christensen til å skrive 
diktsyklusen denne forestillingen er basert på . 
 
Premiere: 2018, Festspillene i Nord-Norge
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EIRIK FAUSKE
E-post: eirik@fauske .as
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WOULD YOU LIKE TO SEE THE 
MOONLIGHT JELLIES

Would you like to see the Moonlight Jellies er ein springande og 
fabulerande tekst som består av fragment frå ulike tider og 
situasjonar, med referansar frå både kvardagsliv, fantasi og 
virtuelle univers . Eit eg plasserer seg sjølv i ulike situasjonar, 
hoppar fram og tilbake i tid, og flyttar seg inn og ut av ulike rom . 
Totalt framstår teksten som kryptisk, men vert bunden saman av  
å vere nettopp det, ei kryptisk melding til eit publikum . 

Premiere: 19 .oktober 2017, Skien International Ibsen Conference,  
Teater Ibsen

Eirik Fauske (1982) debuterte som 
dramatikar med GULLALÐURIR i 
2009 . Seinare har han skrive og sett 
opp Den nyvaksne mannen, Lindås og 
LIVE – Sorgarbeid . Han blei nominert 
til den nasjonale Ibsenprisen i 2011 
for barnestykket Under barnehagen, 
som i 2016 hadde to premierar i 
Tyskland . Han var medforfattar  
av Bibelen på Det Norske Teatret i  
2013, der han i 2017 òg hadde pre-
miere på Åstaddikting . Fauske var 
husdramatikar ved Dramatikkens 
hus i perioden 2014–2015 og  
avslutta i 2017 ein mastergrad i  
regi ved Kunsthøgskolen i Oslo .
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GUNNAR GERMUNDSON
E-post: gunger@start .no
Tlf.: + 47 922 93 982
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HANS & EDDIE /  
MUNCH & HIS MENTOR

Hans & Eddie handler om hva som stod på spill i bohemtiden 
i vesten og spesielt i Kristiania (1880–90), illustrert gjennom 
forholdet mellom Edvard Munch og Hans Jæger . Hans & Eddie 
undersøker to påstander: Bohemtiden er vår tids vugge, og Edvard 
Munch hadde ikke blitt Munch uten sin tid i bohembevegelsen . 
Som beat-, hippie- og pønkopprøret, døde bohembevegelsen ut 
etter noen år, men de har det til felles at de fødte store kunstnere 
og inspiratorer . Fortellingene og mytene om miljøet lever videre 
som følge av vår interesse for disse kunstnerskapene . Stykket er 
fritt basert på historiske hendelser og figurer .

Premiere: 24 . juni 2017, Spreckels Theatre, Sebastopol California, USA

Gunnar Germundson (1962) 
bor i Oslo og Hvitsten . Han 
debuterte med Peppen, ut på 
Norsk Dramatikkfestival i 1998 . 
Germundson har en bachelorgrad 
i økonomi, mastergrad i sosiologi 
og har gått Forfatterstudiet i 
Bø . Han har jobbet som forsker, 
lærer, kokk og fisker, vært leder 
av Dramatikerforbundet og hatt en 
rekke verv i norsk film og teater . 
Germundson skriver også for film 
og radio . 
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ESTER GRENERSEN 
E-post: estermariegrener@gmail .com 
Tlf.: +47 975 07 013 
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RIKKE PETRIKKE OG 
RAMPEROMMET

Rikke får ikke sove . Hun gruer hun seg til å gå på skolen dagen 
etter . Dessuten er det umulig å få sove når Dyna og Puta plutselig 
blir levende . Det hele tilspisser seg når romvesenet Steintorf 
dukker opp . 

Ester Grenersen (1982) er fra 
Tromsø og bor på Hamar . Hun 
er utdannet skuespiller fra 
Teaterhøgskolen i Oslo og har jobbet 
på Oslo Nye Teater, Det Norske 
Teatret, Teater Innlandet, Riksteatret 
og er med i friteatergruppen 
Fjerdeklasses Produksjoner . Hun 
debuterte som dramatiker med enak-
teren Fugler som faller på Nordland 
Teater i 2013 . Grenersen hadde 
premiere i NRK radioteatret med Evy, 
best når det ikke gjelder i 2015, med 
skrivetildeling fra Dramatikkens hus .
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LINDE HAGERUP
E-post: lingerup@gmail .com
Tlf.: +47 913 411 32
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ALENENES KONGE

Jonas sitter i klesskapet sammen med bikkja si . Han gjemmer seg 
for bestefar . Jonas kjenner nesten ikke bestefar, siden de alltid 
har bodd så langt unna hverandre . Men nå bor de i samme by, 
og bestefar skal være barnevakt hver dag i vinterferien . Tenk om 
bestefar er en håpløs eller idiotisk eller grusom person? Heldigvis 
skjønner bikkja, Roar, alt Jonas sier, og omvendt . Roar lager en 
plan for hvordan Jonas skal takle engstelsen: Jonas skal rett og 
slett oppføre seg som en drittunge sånn at bestefar ikke liker ham . 
Men når bestefar kommer blir alt helt annerledes . Alenenes konge 
er et stykke om redsel for ikke å bli elsket, og om å tro på at det 
finnes beskyttelse mot mangel på kjærlighet . Sceneteksten er for 
barn i alderen 8–12 år .

Linde Hagerup (1968) har siden 
debuten i 1999 utgitt en rekke 
romaner og dikt for barn . Hennes 
foreløpig siste roman, En bror 
for mye, kom ut høsten 2016 og 
fikk prisen Årets beste bok 2016 
i Rogaland fylke . Hagerup har 
studert ved Skrivekunstakademiet i 
Hordaland og tatt fordypningskurs i 
scenetekst på Norsk filminstitutt og 
Norsk barnebokinstitutt . 
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M.H. HALLUM
E-post: malmfrid .hallum@hotmail .com

 

 

Foto: Ola Erik Blæsterdalen/Dramatikkens hus 

mailto:malmfrid.hallum@hotmail.com
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BLINDGJENGER

Et barn og en soldat møtes på krigens siste dag . Blindgjenger er del 
av Dramafrontens prosjekt Midsummer Stories, og ble spilt på Det 
Kongelige Teater i forbindelse med CPH Stage 2017 .
 
Premiere: 6 . juni 2017, Dramafronten CPH Stage, Det Kongelige Teater, København

SOLVEIGS 2. SANG

I Solveigs 2 . sang møter vi en kvinne som befinner seg på en øy 
ytterst i havet . Under den siste vinterstormen flyter en døende  
mann i land . Historien fortelles i nåtid og i flashbacks . Solveigs 2 . 
sang ble nominert til Prix Europa 2017 for beste radiofiksjon . 

Premiere: 16 . juni 2017, Oslo Nye Centralteatret

SHE SITS

She Sits er en monolog for én stemme, et tekstlandskap inspirert 
av filosofiske tråder fra den fjerde akten i Ibsens Peer Gynt . She 
Sits skriver seg inn i Peer Gynt, i historiske hendelser og i verdens 
begynnelse og undergang .

Premiere: 18 . oktober,  
Skien International Ibsen  
Conference, Teater Ibsen

M.H. Hallum (1979) bor i Oslo og er 
utdannet ved Rose Bruford College 
of Theatre and Performance i 
London og ved Universitetet i Oslo . 
Hun ble nominert til den nasjonale 
Ibsenprisen for Rekonstruksjoner 
i 2014 . Samarbeid med Øystein 
Johansen resulterte i Osloprisen 
2013 for A Thing of Beauty for beste 
sceneforestilling, og Amsterdam 
Fringe Silver Award 2014 for The 
Dahmer Syndrome . Hallum mottok 
Skien kommunes kunstnerstipend 
for 2014 . Hun var husdramatiker 
ved Dramatikkens hus i perioden 
2016–2017 .
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SVEN HENRIKSEN
E-post: svenhenrix@gmail .com
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KVINNEROMMET

Kvinnerommet er et kammerspill for tre kvinner: en dronning, 
en hoffdame og en ung samisk kvinne . Teksten opererer i to 
tidsepoker, 1890 og 2018 . En samisk kvinne er fortvilet over at den 
svenske og den norske staten marginaliserer reindriftsamenes 
beiteområder . Hun får ikke tillatelse til å flytte reinflokken sin 
verken til den svenske eller den norske kysten, som er nødvendig 
for at dyrene skal overleve . Etter at hun har skrevet en rekke brev 
til den svenske kongen, bestemmer hun seg for å dra til Stockholm 
for å få kongen i tale . Hun treffer ikke kongen, men en hoffdame, 
og etter hvert dronningen . Kvinnerommet undersøker kvinners kår 
rettigheter, klasse og likestilling gjennom de siste hundre år . Det 
handler også om klasseskiller da og nå . Og om klær .

Kvinnerommet er Henriksens femte dramatiske verk som er 
oppført på Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš . 

Premiere: Høsten 2018, Beaivváš Sámi Našunálateáhter

Sven Henriksen (1955) er skuespiller 
og dramatiker . Han har blant annet 
skrevet Svarta Bjørn, Laika, Okto, Hevn 
og Kongens tårer . 

https://no.wikipedia.org/wiki/1955
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EMILIE HETLAND
E-post: emiliehetland@gmail .com
Tlf.: +47 911 05 831 / +44 739 730 8966
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NÆRE RELASJONAR

Ei ung kvinne og ein ung mann sit i parterapi . Gjennom hopp 
fram og tilbake i tid blir subtil psykologisk vald, kjærleik og 
uskuld sette opp mot kvarandre . Det kan verke som at han slår 
henne av og til, men er det vald? Eller er det leik? Er det han 
eller ho som driv fram dei vonde situasjonane? Er det mogleg 
å peike ut ein skuldig i relasjonen deira? Stykket plasserer 
publikum i terapeutstolen og blir til tider eit metamoderne 
eksperiment i menneskeleg sjølvgransking . 

Emilie Hetland (1992) bur i London . 
Ho er utdanna ved The Lir National 
Academy of Dramatic Art i Dublin og 
er frilans skodespelar, dramatikar 
og teaterkunstnar . Ho har jobba ved 
Abbey Theatre i Dublin, BBC og TV3 . I 
Norge har ho jobba i det frie teater-
feltet i Stavanger med stykka SLADD! 
og Fredag Lørdag Søndag (finalist 
i Den unge scenen i 2010) og som 
skodespelar ved Rogaland Teater .
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STEPHEN HUTTON 
E-post: shutton@online .no 
Tlf.: +47 924 81 186 

Foto: Stephen Hutton 

mailto:shutton@online.no
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QUAD 

Janne forteller sin mann, Lasse, at deres venner Helena og 
Dominic skal skilles . Begge parene er midt i livet, har små barn 
og mye ansvar: Janne lurer på om skilsmissen er en egoistisk 
handling i en verden der individualismen rår, eller om det er et 
modig øyeblikk av selvrealisering . Quad er en komedie som får deg 
til å tenke en gang til på det du trodde du hadde tenkt igjennom . 

Stephen Hutton (1972) er dra-
matiker, regissør og filmskaper . 
Teaterstykkene hans har blitt spilt 
over hele Europa . Han har regissert 
en rekke forestillinger med sin egen 
teatergruppe, Small Man Theatre, 
og har nettopp ferdigstilt sitt 
filmprosjekt nineshortfilms . Hutton 
underviser i commedia dell’arte ved 
Teaterhøgskolen i Oslo . 
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MONICA ISAKSTUEN
E-post: monica@isakstuen .no 
Tlf.: 906 04 276 
www .isakstuen .no

mailto:monica@isakstuen.no
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Monica Isakstuen (1976) har siden 
hun debuterte som forfatter i 2008 
utgitt både dikt og romaner og bidratt 
i en rekke antologier . I 2014 ga hun 
ut den kritikerroste romanen Om 
igjen, som hun senere omarbeidet til 
en monolog med samme navn . Om 
igjen hadde premiere under NonStop 
International Theatre Festival i Moss 
i 2016 . For sin tredje roman, Vær snill 
med dyrene (2016), mottok Isakstuen 
Brageprisen .

SE PÅ MEG NÅR JEG SNAKKER 
TIL DEG 

En mor . En sønn . Hun skal bare synge for ham, legge ham, få ham 
til å sove . Han er bare et lite barn . Hvor vanskelig kan det egentlig 
være? Å være en god mor, å forme et menneske – en mann? 
For i barnet hun holder til brystet, finnes også dét, en framtidig 
mann . Hun har potensialet i seg til å styre ham i riktig retning . 
Men han kan også vise seg å bli alt hun ikke vil han skal være . 
Finnes det en klar grense mellom offer og gjerningskvinne eller 
-mann? Med utgangspunkt i en absurd, men også gjenkjennelig, 
situasjon – en desperat trøtt mor forsøker å få sønnen sin til å 
sove – gjennomlever karakterene ulike scenarier som kaster lys 
over maktstrukturer mellom mann og kvinne .
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FINN IUNKER
E-post: f .iunker@online .no
Tlf.: +47 915 48 899
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https://tildeling.dramatikkenshus.no/wp-admin/user-edit.php?user_id=139&wp_http_referer=%2Fwp-admin%2Fusers.php%3Fs%3Dfinn%26action%3D-1%26new_role%26cpac_filter%5Bcolumn-acf_field%5D%26paged%3D1%26action2%3D-1%26new_role2
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STEMMER FRA ISRAEL 

Stemmer fra Israel tar utgangspunkt i vitnesbyrd fra israelske 
soldater som organisasjonen Breaking the Silence har samlet inn, 
redigert og publisert . Iunker har redigert dem ytterligere og gravd 
ut brutalitetene i et nakent, enkelt og direkte språk . Stykket består 
av omtrent femti mikroscener og kan spilles og besettes på mange 
måter . Stykket utkom på Kolon forlag høsten 2017 .

Finn Iunker (1969) fikk sitt internasjo-
nale gjennombrudd som dramatiker 
med The Answering Machine i 1994 . 
Stykkene hans har vært oppført i de 
fleste vesteuropeiske land, samt i 
Canada og Peru . Iunker mottok den 
nasjonale Ibsenprisen i 2006 for 
sitt dramatikerskap . Han er også 
litteraturforsker og har skrevet en 
PhD-avhandling om Bertolt Brecht . 
I dag er han stipendiat i scenetekst 
ved Kunsthøgskolen i Oslo . Han var 
husdramatiker ved Dramatikkens 
hus i perioden 2016–2017 . 
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SIRI BROCH JOHANSEN
E-post: siribrochjohansen@gmail .com/ 
post@siribrochjohansen .no
Tlf.: +47 997 49 325
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HÅNDTAK

Hva gjør det med ei bygd når den blir fornorska i løpet av en 
generasjon? Og hvorfor kan man ikke bare gå når et intimt forhold 
blir fylt av en giftig atmosfære? Håndtak handler om Line, som har 
flyttet til en liten fjord nordpå . Der møter hun Anders, og de blir et 
par . Men den rosa atmosfæren blir raskt misfarga, både av Lines 
omskrivinger av hva hun egentlig gjør i bygda, og av Anders’ psyke . 
Tittelen Håndtak peker både på Anders’ tak på Line, og på hva som 
skjer i noen familier i det et dørhåndtak beveger seg .

Siri Broch Johansen (1967) kommer 
fra og bor i Deatnu (Tana) . Hennes 
arbeidsspråk er nordsamisk og 
norsk . Hun skriver både scenetekst, 
sakprosa, skjønnlitteratur og sang-
tekster og jobber som oversetter og 
korrekturleser . Broch Johansen er 
utdannet sanger og holder konserter 
med nordsamiske gjendiktninger 
av Leonard Cohens tekster . Hun 
har vært dramatiker ved DUS (Den 
unge scenen) og har en mastergrad 
med fordypning i scenetekst fra 
Kunsthøgskolen i Oslo . 
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METTE KARLSVIK
E-post: info@skrift .info
Tlf.: 936 71 309
Forlag: Det Norske Samlaget 

Foto: Tove K . Breistein
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SURTSEY

«Kokar, kokar botn mjuk . Kokar, kokar, eyar ryk! Æveleg bål blafrar 
fluor bris . Han hardardur meg, hardardur fugl, denne eld geotermikk, 
ein naturleg kraftfabrikk!» Slik opnar Surtsey, eit musikkteater 
for tre solistar og eit kor av ungdom, inspirert av artisten Björks 
debutplate Debut (1993) og vulkanøya Surtsey . Surtsey er 
namnet på «gudeøya» som steig opp frå havet i 1965 . Sidan har 
Surtsey hatt store og små utbrot og vore ein heller uføreseieleg 
gestalt . Kven er øya når ho er ein gud? Kva ville øya ha sagt om 
ho kunne snakke? For handle, det gjer ho . Frå ho kom til, har 
ho vore i konstant utvikling, stadig vekst og endring . Tekstens 
dramatiske kurve følgjer øya: forventninga om vulkanutbrota, 
øyas skapnadsprosess, og produktet . Vi møter eit ungt menneske 
i ein brytningsfase, overgangen frå barn til vaksen . Teksten tar for 
seg menneskeleg vilje i møte med naturkrefter, om motstanden 
mot eller ønsket om å måtte underkaste seg krefter større enn 
menneska . Omgrepet «leiande kraft» blir utforska politisk, 
psykologisk, sosiologisk, historisk, meteorologisk og geologisk .

Mette Karlsvik (1978) fekk Tarjei 
Vesaas’ debutantpris i 2005 
og har sidan vunne prisar som 
Stig Sæterbakkens minnepris, 
Bokhandelens forfatterstipend og 
Skien kommunes kunstnerstipend for 
det skjønnlitterære forfattarskapet 
sitt . Ho debuterte som dramatikar 
i 2011 med Plass og har gjort 
fleire prosjekt i lag med regissør 
Jon Tombre, m .a . Majka, jenta frå 
Verdsrommet – kjem att, som ho  
fekk støtte av Dramatikkens hus til .
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MARIUS KOLBENSTVEDT
E-post: mkolbenstvedt@hotmail .com

Foto: Berit Rødstøl/Dramatikkens hus



41

SOM OM HISTORIEN MIN  
IKKE FANTES

Som om historien min ikke fantes er en monolog basert på Vigdis 
Hjorths roman Arv og miljø . Monologen konsentrerer seg om den 
krevende prosessen romanens hovedperson gjennomgår for å 
finne kraften som skal til for å reise seg og transformeres fra 
offer til frontkjemper i eget liv . Den individuelle tragedien speiles 
i globale tragedier . Den langsomme og smertefulle subjektive 
gjenreisningen virvles inn i en litterær malstrøm og belyses av 
Ibsen, Ditlevsen, Vinterberg, Kierkegaard, Freud, Jung, Abramovic, 
Barthes og balkankrigene .

Marius Kolbenstvedt (1969) er 
scenekunstner utdannet ved 
Nordisk Teaterskole i Århus og 
ved Universitetet i Oslo . Han har 
jobbet i konstellasjoner som De 
Utvalgte, Fakta Morgana, Fabula 
Rasa og Ossavy&Kolbenstvedt, samt 
prosjektbasert med utvalgte sce-
nekunstnere og Fortellerfestivalen . 
Kolbenstvedt er medlem av CAN 
(Concerned Artists Norway) og 
TeaterTanken og er medarrangør av 
festivalen MOTforestillinger .
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NICOLAY LANGE-NIELSEN
E-post: nicolay@articrose .no 
Tlf.: +47 938 03 983
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BARNAS BÅL

Eva har spist av kunnskapens tre, og i møtet med denne 
overveldende kunnskapen velger Adam å vende seg bort, fornekte 
og flykte . Vi følger paret gjennom en tredelt erkjennelsesreise: 
oppvåkningen og gjenoppdagelsen av vår plass i skaperverket; 
apokalypsen, dommedagsprofetiene, den overhengende faren 
for livet på jorden; utopien, som løfter håpet og vissheten om hva 
det er mulig å gjøre . Andre del er miljøaktivistisk og skrevet for 
publikum i alderen 13–18 år . Barnas bål er en moderne legende om 
den veien hver enkelt av oss må gå for å kunne konfrontere den 
menneskeskapte katastrofen som truer livet på jorden . 

Premiere: 31 .oktober 2017, Tøyen kirke

Nicolay Lange-Nielsen (1960) bor i 
Oslo . Han debuterte som dramatiker 
ved Norsk Dramatikkfestival i 1996 . 
Han har skrevet rundt 50 større og 
mindre manus i sjangeren reseach- 
basert dokudrama . Ulv og Engel – et 
møte med Leonard Cohen hadde 
premiere i 2005 og har gjestet teatre 
over hele landet . Bergtatt – en rallar-
opera hadde premiere på Finse i 2012 . 
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ROLF KRISTIAN LARSEN
E-post: rolfkristianlarsen@gmail .com 
Tlf.: +47 905 61 622 
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L.O.V.E.I.S.K.I.N.G

Vi møter to versjoner av samme par, på ulike tider og steder, som 
i løpet av forestillingen nærmer seg hverandre, og sannheten . 
I møte med tidligere og fremtidige versjoner av seg selv og 
hverandre blir karakterene tvunget til å reflektere, samtidig 
som de kjemper en innbitt kamp for seg selv . l .o .v .e .i .s .k .i .n .g er 
et stykke som utfordrer realismen i sin konstruksjon, men som 
samtidig velger å gå inn i de store spørsmålene som kjærlighet, 
svik, sannhet og løgn . 

Rolf Kristian Larsen (1983) kommer 
fra Stavanger, men bor i Oslo . Han 
debuterte som dramatiker med 
stykket l .i .f .e .g .o .e .s .o .n i 2015 . Som 
skuespiller er Larsen kjent fra en 
rekke filmer og tv-serier . 
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LISA CHARLOTTE BAUDOUIN LIE
E-post: lisacblie@yahoo .no 
Tlf.: +47 480 74 125  
www .lisalie .no
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KASPAR HAUSER ODER DIE  
AUSGESTOSSENEN KÖNNTEN  
JEDEN AUGENBLICK ANGREIFEN!

Det er noe vakkert og håpløst i ønsket om å rulle tiden tilbake, stake ut 
en annen kurs, å kunne se på historien og si «se, vi er ikke nødvendigvis 
onde» . Mennesket har denne lengselen etter å vaskes rent, etter å 
kunne peke mot noe opprinnelig eller kanskje paradisisk i oss: en sjel, 
eller et forsonende menneskelig trekk hos en uoppdaget stamme som 
vandrer ut av jungelen, eller noen som klyver opp av kjellermørket, 
ubesudlet av sivilisasjonens korrumperende påvirkningskraft . Kaspar 
Hauser går inn i 1800-tallets frykt for at sivilisasjonen skulle skli 
tilbake ned i dyreriket og emosjonene, og i det økende behovet for 
tilgivelse, i og med at det samtidig skapes det mest effektive vidstrakte 
utbyttingssystem av andre mennesker .

Premiere: 1 . februar 2017, Schauspielhaus Wien, Østerrike

 

UÅR AV TERJE VIGEN 

Et innbilt matprogram fra en grotte på den ytterste Nøgne Ø, på kanten 
av en verden som kanskje har gått under og rommer alle tiders uår . I 
Uår av Terje Vigen konfronteres vi med håndteringen av sult, sykdom og 
naturkatastrofer – det vi trodde vi hadde på en armlengdes avstand . 
Menneskets forfall og kamp for å overleve skildres i et grenseløst 
univers på randen til den totale undergang . I en verden hjemsøkt av 
sult og sykdom gjøres mennesket til dyr . Det handler om overlevelse, 
mentalt og kroppslig, i kampen mot hverandre og naturen . 

Premiere: 14 . desember 2017,  
Trøndelag Teater

Lisa Lie (1980) er forfatter, 
regissør, skuespiller, dramatiker 
og performancekunstner . Lie fikk 
Heddaprisen for Særlig kunstnerisk 
innats 2015 for forestillingen Blue 
Motell, som også ble nominert til den 
nasjonale Ibsenprisen 2014 . Hun er 
utdannet skuespiller fra Akademi 
for scenekunst ved Høgskolen i 
Østfold og regissør fra regilinjen ved 
Stockholms dramatiska högskola .
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MIRIAM PRESTØY LIE
E-post: miriamprestoylie@gmail .com

Foto: Kristin von Hirsch
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BELLE GUNNESS – EIT 
MOBILT DRAMA OM KJÆRLEIK, 
GIFTMORD OG VAFLAR

Tidlig om morgonen den 27 . april 1908 brann ein storgard i 
LaPorte, Indiana, ned til grunnen . I oska etter brannen låg 
levningane etter ei vaksen kvinne og tre små barn . Lika blei raskt 
identifiserte som norskfødde Belle Gunness og barna hennar . Det 
heile såg tilsynelatande ut som ein ganske alminneleg tragedie, 
inntil ein nordmann på jakt etter bror sin begynte å grave i jorda… 
Historia om den norske utvandrarkvinna Belle Gunness, som 
vart kjent som ein av tidenes verste seriemordarar, er både 
veldokumentert og gåtefull . Meir enn hundre år etter at historia 
sjokkerte ei heil verd, står fortsatt mange spørsmål utan svar . 
Belle Gunness – eit mobilt drama om kjærleik, giftmord og vaflar er ei 
historisk forteljing i «true crime»-sjangeren . 

Miriam Prestøy Lie (1980) bur i 
Fjaler . Ho er dramatikar, regissør 
og leiar Teaterfestivalen i Fjaler . 
Som tekstforfattar har ho jobba i 
fleire samarbeidskonstellasjonar, 
blant anna med koreograf Ingri 
Fiksdal i kompaniet Fiksdal/Lie, og 
med regissør Torkil Sandsund om 
framsyninga Urmakarens hjarte, som 
vart nominert til Heddaprisen for 
beste barne- og ungdomsforestilling 
i 2012 . Lie har dramatisert fleire 
romanar, mellom anna Så vakker du 
er av Brynjulf Jung Tjønn, som ho og 
hadde regi på ved Sogn og Fjordane 
Teater i 2016 . Lie var husdramatikar 
ved Dramatikkens hus i 2014–2015 .
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VICTORIA PIHL LIND
E-post: victoriap .lind@gmail .com 
Tlf.: +47 930 76 899

Foto: Kristian Skylstad 
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DET NYE MENNESKET

Publikum befinner seg i bunnen av et tomt svømmebasseng 
ved solnedgang . Flere meter over dem, fra bassengkanten og 
stupebrettene, strever fire umodne karakterer med et av kunstens 
evige spørsmål: Hva er et menneske? Er smerte, fødsel, sykdom 
og alderdom opplevelser som det er verdt å undersøke, eller 
bør de fjernes fra den menneskelige erfaring? Hva er barnets 
perspektiv og valgmuligheter, som ufrivillig midtpunkt i utviklingen 
av Det nye mennesket? 

Basert på tekster av poeter, transhumanister og et barn sirkler Det 
nye mennesket inn den sårbarheten som står på spill ved å ha selve 
mennesket som et kunstnerisk, filosofisk eller politisk prosjekt . 

Premiere: 7 . oktober 2017, Frognerbadet, Oslo

Victoria Pihl Lind (1981) bor og arbei-
der i Oslo . Hun er billedkunstner, 
utdannet ved kunstakademier i Oslo, 
Bergen og London . Hun arbeider 
med video, poesi og iscenesettelser 
i offentlig rom . Pihl Lind har stilt ut 
ved bl .a . Biennale of Sydney, Oslo 
Kunstforening, Galleri Maria Veie og 
Lautom Contemporary . 
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KATJA BRITA LINDEBERG 
E-post: lindebergkatja@gmail .com
Tlf.: +47 410 31 732

Foto: Therese Lee Jansen

mailto:lindebergkatja@gmail.com
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ISBJØRNPAPPAEN

Isbjørnpappaen bygger på biografisk materiale om Katja Brita 
Lindeberg og faren . Stykket handler om eksistensielle spørsmål 
knyttet til ensomhet og tilhørighet . 

«Jeg elsker deg pappa», sier jeg .
Han ler . «Det der forstår jeg ikke!» . «Bare for den du er», sier jeg .
«Katja, jeg tror sånn helt ærlig at jeg aldri har forstått at noen har 
elsket meg .» Han lar det bli hengende i lufta mens han ler litt . Den der 
irriterende latteren, som om han unnskylder sin egen eksistens .
Eller var det jeg som lo?

Premiere: Teaterhuset Avant Garden, 2019

Katja Brita Lindeberg (1986) jobber 
som regissør, manusforfatter og 
skuespiller . Hun studerte hos den 
kanadiske klovnepedagogen Sue 
Morrison før hun tok sin mastergrad 
i fysisk komedie ved Stockholms dra-
matiska högskola i 2011 . Lindeberg 
har produsert en rekke forestillinger 
med utgangspunkt i teaterklovnen . 
Isbjørnpappaen er hennes første 
prosjekt uten klovnenese . 



54

KATHRINE OLSEN NEDREJORD
E-post: kathrine .nedrejord@gmail .com 
Tlf.: +33 61 7140581
Forlag: H . Aschehoug & Co .
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SOLA SKAL LEGE ALLE SÅRENE

I det nordlige Skandinavia, for mange hundre år siden, dukker et 
barn plutselig opp ute i naturen . Sarakka tar det motvillig til seg 
og tilbake til siida-en, det samiske fellesskapet hun er en del av . 
Det er dårlige tider, og uårene blir flere etter hvert som barnet 
vokser opp . Bærer det med seg en forbannelse? Siida-en blir 
stadig mer mistenksom, men før de rekker å ta en beslutning, 
bestemmer Sarakka seg for å rømme av sted med barnet . Sola 
skal lege alle sårene er et stykke om utenforskap og tilhørighet . 

Kathrine Olsen Nedrejord (1987) er 
en samisk forfatter og dramatiker 
som pendler mellom Norge og 
Frankrike . Hun har gitt ut to romaner 
og en ungdomsbok . Debutstykket 
Brent jord ble oppført på Norsk 
Dramatikkfestival i 2015 og nominert 
til den nasjonale Ibsenprisen i 
2016 . Internert ble oppført på Norsk 
Dramatikkfestival i 2017 . Trygg i fare 
og Pappa er er utviklet med tildelin-
ger fra Dramatikkens hus .
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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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FARFARFORTELLINGER

Farfarfortellinger er en dokumentarteaterforestilling der 
skuespiller Evy Kasseth Røsten graver i fortida for å komme 
nærmere sannheten om seg selv . Den røde tråden i forestillingen 
er Evys farfar, Edvin Kristian Røsten, gruvearbeider og fiolinist . 
Edvins historie begynner i Folldal i 1921, der han vokser opp 
sammen med ti søsken i en familie som er like mye gårdbrukere 
som de er gruvearbeidere . Evy følger farfarens spor til Svalbard, 
der Edvin jobber i malmgruver i fire år, via Trondheim, der han 
er med på å bygge Elgeseter bru, og videre til Malm, der han til 
slutt slår seg ned som gruvearbeider og alenefar med ansvar 
for fem barn . Underveis i forestillingen tar Evy et oppgjør med 
seg selv, familien og bygdedyret, med Edvins livshistorie som 
utgangspunkt . Teksten handler om gråsonene mellom løgn og 
sannhet, om familie og familiens subjektive historiefortelling, om 
svik og tilgivelse .

Premiere: 27 . februar 2018, Turnéteatret i Trøndelag

Ingrid Weme Nilsen (1978) kommer 
fra Drøbak og bor i Oslo . Hun har en 
mastergrad i russisk litteratur fra 
Universitetet i Oslo, har studert språk 
ved Universitetet i St . Petersburg 
og vært hospitant på regilinja ved 
Teaterakademiet i St . Petersburg . 
Nilsen er ansatt som dramaturg ved 
Det Norske Teatret og har drama-
tisert blant annet Fugletribunalet av 
Agnes Ravatn .
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OLAUG NILSSEN
E-post: olaugnilssen@gmail .com

Foto: Bent R . Synnevåg
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IKKJE TENK PÅ DET

Handlinga er lagt til eit lite, men svært respektert og tradisjonelt 
norsk forlag, Bok i sentrum . Forlaget har nettopp utgitt romanen 
«Mot einsemda», der ein anerkjent forfattar gjer litteratur av 
samlivsbrotet han nyleg gjekk gjennom . På kontoret møter vi den 
nokså ferske forfattaren Oddlaug Nilstun (35), som har hatt eit 
samanbrot og som har komme med nokre heftige medieutspel 
etter ikkje å ha fått stipend for å skrive om samanbrotet sitt . 
Den kvinnelege marknadssjefen, som for 20 år sidan gjekk på 
Skrivekunstakademiet saman med forfattaren bak romanen «Mot 
einsemda», har forbarma seg over Oddlaug og gitt henne jobb i 
forlaget . No jobbar dei for å lage eit stort festarrangement for 
forfattaren av «Mot einsemda» . Då pressa skuldar romanen for å 
vere sjølvbiografisk og for å likne ein offentleg skitentøyvask og 
romanen får terningkast 1, set dette i gong eit skred av dramatiske 
hendingar i det vesle forlaget .

Olaug Nilssen (1977) er forfattar og 
dramatikar . Ho har studert litteratur-
vitenskap og nordisk språk og littera-
tur og har leia Skrivekunstakademiet 
i Hordaland . Nilssen debuterte som 
dramatikar med Skyfri himmel saman 
med Bjørn Eidsvåg på Rogaland 
Teater i 2011 . Sidan har ho drama-
tisert sine eigne romanar Få meg 
på, for faen (2007) og Vi har så korte 
armar (2011) for Det Norske Teatret . 
I 2013 skreiv ho bestillingsverket 
Stort og stygt . Hausten 2017 gav ho ut 
romanen Tung tids tale . Nilssen var 
husdramatikar ved Dramatikkens 
hus i perioden 2016–2017 . 
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AMALIE OLESEN
E-post: amaliemolesen@gmail .com
Tlf.: +45 282 57 200
 
 

Foto: Benjamin Pomerleau

mailto:amaliemolesen@gmail.com
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OPPHAV

Alle organismer er bygget opp av mikrober, også vi mennesker . 
Gjennom oss forteller nå mikrobene sin historie, fra klodens 
tilblivelse til et fremtidsscenario der menneskeheten for lengst er 
utdødd og hvor mikrobene fortsetter sine liv på evig jakt etter nye 
symbioser . Opphav tar for seg mikrobenes skapelseshistorie, i en 
form hvor vitenskap og poesi smelter sammen .

Amalie Olesen (1989) debuterte 
med monologen Tidsalder II på 
HAUT i København i 2015 . Hun er 
utdannet dramatiker fra Den Danske 
Scenekunstskole, og stykket hennes 
De Rene Rum ble satt opp på Aarhus 
Teater høsten 2016 . I 2017 var hun 
aktuell med to novelledramaer, 
PICNIC og Helvedsporten åbner sig, 
skrevet til Dramafronten-prosjektene 
Midsummer Stories og Drama Queens .
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DARIA OSIPOVA 
E-post: dasha .osipova@hotmail .com
Tlf.: +47 959 45 482
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RING RING RING

Ensomhet møter religiøs tvil møter seksuell frustrasjon møter 
familietrøbbel møter kapitalisert høytid og fullstendig fravær 
av kontakt med sine følelser . Kulde og mørke . Forvirring og en 
lengsel etter varme, desperate forsøk på å oppleve den, og panisk 
flukt når varmen først kommer . RING RING RING er forfatterens 
første helaftens forestilling, som forsøker å stille spørsmål, 
besvare dem, og finne fotfeste i en verden i oppløsning .

Premiere: 2018, Unge Dramatikere 2, Trøndelag Teater i samarbeid med 
teaterutdanningen ved Nord Universitet

Daria Osipova (1996) er født i 
Uljanovsk, Russland, og flyttet til 
Norge i 2007 . Hun har studert all-
menn litteraturvitenskap ved NTNU 
og studerer nå ved Biskops Arnös 
Forfattarskola i Sverige . Hun har 
tidligere skrevet teaterstykket Uten 
(2015), som ble spilt på Trøndelag 
Teater, og skrevet og regissert for 
ungdomsteateret ved Lokstallen i 
Stjørdal . Osipova var representant 
for Norge under Interplay 2016 i 
Ljungskile, Sverige .
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ØYVIND RIMBEREID
Forlag: Gyldendal Norsk Forlag
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LENIS PLASSAR

Leni har forsvunnet . Vi følger mannen hennes gjennom et 
bylandskap på leting etter henne . Han oppsøker plassene 
han ser for seg at hun kan være eller kan dukke opp: hoteller, 
shoppingsentre, kaianlegg, en campingplass . Vi følger ham 
gjennom minner, drømmer, forestillinger . Og stadig følges han 
av et kor av blomsterstemmer, som forsøker å kommentere og gi 
råd, helt til de gir opp å være blomster, en natt i næringsparken 
utenfor byen, der han knuser et vindu i bygget der Leni har jobbet . 
Er hun der inne? Nå? I Lenis plassar brytes poetisk monolog mot 
korstemmer og dialoger, og vi konfronteres med bilder og tenkning 
fra en fjern, mytisk fortid – og med glimt av en mulig framtid .

Lenis plassar hadde verksted på Dramatikkens hus våren 2017 og 
er nå utgitt som et langdikt på Gyldendal Norsk Forlag .

Øyvind Rimbereid (1966) er bosatt 
i Stavanger . Han debuterte som 
forfatter med novellesamlingen 
Det har begynt i 1993 og som lyriker 
med Seine topografiar i 2000 . Han er 
cand .philol . med hovedfag i nordisk 
språk og litteratur fra Universitetet i 
Bergen, og var i en årrekke undervis-
ningsleder ved Skrivekunstakademiet 
i Hordaland . For sine diktsamlinger 
har Rimbereid blitt hedret med en 
rekke priser, deriblant Brageprisen 
og Doblougprisen . Lenis plassar er 
Rimbereids første scenetekst .
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PIA MARIA ROLL
E-post: pia@piamariaroll .no
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THE CARNIVAL UNION 
PRESENTS: THE PLANNING OF 
GRAND THEFT OSLO

I november 2018 vil The Carnival Union utføre en kriminell 
handling . Det vil være en forbrytelse av episke proporsjoner, uten 
sidestykke i norsk teaterhistorie . Vi har kontaktet det kriminelle 
miljøet i Oslo for råd om hvordan vi skal gå frem . Hvordan 
forholder vi oss til hemmelighold? Hvem kan vi stole på? Kan det 
faktum at vi er kunstnere frita oss fra straff?

The Carnival Union Band består av Pia Maria Roll, Hanan 
Benammar, Marius von der Fehr, Camilla Dahl, Kai Johnsen, Per 
Platou, Lisa Pacini, Venke Aure, Sara Baban og Gidsken Braadlie .

The Carnival Union Band presenterte sin pågående research 
under Ibsen Conference 2017 ved Teater Ibsen, Skien .

Pia Maria Roll (1970) er skuespiller, 
regissør, dramaturg, manusforfatter, 
dramatiker og samfunnsdebattant . 
Blant hennes mest kjente oppsettinger 
er The Street Scene (2008), Over evne 
III (2010), Ship O’hoi! (2012) og Ses i 
min nästa pjäs (2015) . Roll ble i 2016 
tildelt Klassekampens kulturpris . I 
2016 hadde hun, i samarbeid med Sara 
og Buzhan Baban, premiere på Nå 
løper vi . Forestillingen ble nominert til 
Heddaprisen og Kritikerprisen . Høsten 
2016 skapte Roll, i samarbeid med 
Marius von der Fehr, internasjonal 
furore som følge av videoverket 
National Apology, et satirisk verk om 
Nationaltheatrets samarbeid med det 
Israelske nasjonalteateret . Roll er 
også del av tenketanken TeaterTanken 
som har som mål å bedre diskursen 
og skape nytenkning rundt teater og 
kunstpolitikk . Hun var husdramatiker 
ved Dramatikkens hus i perioden 
2016–2017 .
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PER SCHREINER 
E-post: hulefisk@mac .com 

Foto: Kirsti Marie Hougen

mailto:hulefisk@mac.com
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SISTE SAMTALE

En snart middelaldrende kvinne besøker sin snart aldrende mor, 
slik hun gjør hver uke . Moren har kommet til at de ikke har et 
sunt forhold og at det beste er at de slutter å se hverandre . Vi 
følger den siste samtalen mellom de to kvinnene . Skildringen 
er lite dramatisk, det finnes ingen store følelsesutbrudd eller 
avsløringer . Det er allerede for sent for begge karakterene, 
forholdet er egentlig over for lengst, og om de omgås eller ikke 
har egentlig ingen betydning . Teksten løfter frem en konflikt svært 
få mennesker tør å berøre: forventningen om at nære slektsbånd 
forplikter oss til å stå nær hverandre gjennom hele livet .

Per Schreiner (1965) skriver for film, 
radio, TV og scene . Han er kanskje 
mest kjent for manuset til Den 
brysomme mannen (2006) og som én 
av forfatterne bak TV-serien Kampen 
for tilværelsen (2014–2015) . 
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RUNA BORCH SKOLSEG
E-post: rbsr77@gmail .com
Tlf.: +47 407 39 345
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LEIRENE

Leirene har oppstått gjennom dialog med flere dramatikere og 
skuespillere og har sitt utspring i en rekke reiser til Midtøsten . 
Leirene handler om krig – men ikke på en dokumentarisk eller 
realistisk måte, det er det personlige som står i fokus . Teksten har 
ingen aktiv handling eller karakterer, men prøver å skrive frem 
et mytologisk landskap eller en tilstand . Språket er poetisk og 
konstruert og replikkene skal ikke oppleves som noe noen kunne 
ha sagt i det virkelig liv; de er teatrale og mettede .
 
Premiere: November/desember 2017, Beirut

Runa Borch Skolseg (1988) er 
dramatiker med en mastergrad 
i scenetekst fra Kunsthøgskolen 
i Oslo, hun har studert ved 
forfatterstudiet i Bø og Den Danske 
Scenekunstskole i København . Hun 
har vært redaktør for publikasjonene 
Utflukt #2-3/13 og KOREOGRAFI .
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TORIL SOLVANG
E-post: solvang .toril@gmail .com

Foto: Tanja Steen

mailto:solvang.toril@gmail.com
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TO HJEM

Ei jente får virkeligheten snudd på hodet når foreldrene blir skilt . 
Rettferdig fordeling, retten til å bli hørt, to sett med nøkler og 
foreldre som plutselig ikke snakker sammen lenger: hvordan er 
det for et ungt menneske i begynnelsen av livet å måtte håndtere 
dette? Teksten er inspirert av møter og samtaler med 14-åringer i 
Oslo som har opplevd skilsmisse . 

Premiere: 20 . oktober, 2017, Sentralen

KIM F

Kim F handler om kjærlighetens kraft til å forandre . Den politiske 
og offentlige homokampen og den individuelle og personlige går 
hånd i hånd . Vi følger karakteren K gjennom flere tiår som beveger 
Norges historie . K kjemper, tross trusler og vold, en kamp for seg 
selv og andre, og finner uventet sin store kjærlighet i en politisk 
motstander . Tross andres blikk og skambelegging velger hun å 
leve et offentlig liv med kjærlighet og livsbejaende gledesrus .

Toril Solvang (1974) er dramatiker, 
dramaturg og regissør . Hun er 
en av tre kunstneriske ledere for 
Tigerstadsteatret . Hun har skrevet 
familieforestillingen Peer, du lyver! 
som bygger på Ibsens Peer Gynt og 
som ble nominert til Heddaprisen for 
beste barne- og ungdomsforestilling 
i 2015 . Hun har dramatisert flere 
verk, som Leve Posthornet og Den 
sommeren pappa ble homo, som fikk 
Heddaprisen for beste barne- og 
ungdomsforestilling i 2016 .
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JENNY SVENSSON
E-post: svensson .jennymaria@gmail .com 
Tlf.: +47 913 12 533
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TOBIAS OG DAGEN DET 
SMALT 

Tobias har nesebloddytta Gøran, skolens skumleste gutt, fordi 
han ikke fikk være med og leke med guttene . «Ingen jenter får 
være med!» sa Gøran . Men Gøran vet ikke at Tobias ikke er Cecilie . 
Ikke en gang mamma og pappa vet det . Bestisen Pauline og 
den usynlige dinosaureksperten Konrad prøver å hjelpe Tobias, 
likevel føles det like ille som da meteoren krasjet inn i jorden og 
dinosaurene døde . Men noen ganger er det kanskje nettopp et 
meteorkrasj som må til før ting kan bli bra igjen . Tobias og dagen 
det smalt er en forestilling om kjønnsidentitet og vennskap for 
barn fra 6 år, initiert av Rimfrost Teaterensemble og utarbeidet i 
samarbeid mellom skuespillerne og dramatiker .

Premiere: 23 . november 2017, Hålogaland Teater

Jenny Maria Svensson (1983) fra 
Stockholm er utdannet dansekunst-
ner fra Trinity Laban Conservatoire of 
Music & Dance i London og har gått 
på forfatterstudiet ved UiT Norges 
arktiske universitet i Tromsø . Hun 
har flere danse- og scenekunst-
produksjoner bak seg og hadde sin 
koreografidebut som Ungkunstner 
under Festspillene i Nord-Norge i 
2010 . Tobias og dagen det smalt er 
hennes første scenetekst, og i 2018 
kommer debutromanen Stå stille her 
med meg .
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LENE THERESE TEIGEN
E-post: therteig@online .no
Tlf.: +47 918 19 119
Agent: Colombine Teaterförlag
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TIDEN UTEN BØKER

Hvordan forholder vi oss til minner? Hva skal vi huske og hvorfor, 
hva skal vi glemme og hvorfor? Tiden uten bøker er en tekst om 
personlige erfaringer i en verden der folk utsettes for fengsling 
og tortur fordi de ønsker å forbedre arbeidssituasjoner og 
livsvilkår . Med roller for tre kvinner og en mann levendegjøres 
flere familiekonstellasjoner som har erfaringer med bearbeiding 
av opplevelser i et diktatur . Hva skjer når neste generasjon vokser 
opp? Teksten er basert på grundig research og intervjuer . Her  
er konkrete handlinger og personlige skjebner, men alt under  
en metaforisk himmel som løfter historien fra en spesifikk tid 
eller sted . 

Premiere: Mai 2018, Teatro La Escena, Montevideo, Uruguay

Lene Therese Teigen (1962) er 
dramatiker, forfatter, dramaturg 
og regissør, med oppdrag både ved 
institusjoner og i det frie feltet . Hun 
arbeider ofte internasjonalt, og 
flere av scenetekstene hennes er 
produsert utenfor Norge . 
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EIRIK TVEITEN
E-post: eiriktv@yahoo .com 
Tlf.: +47 916 63 135
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HESTEMARKA

Eiendomsprosjektet Hestemarka trenger en investor . Seks 
personer møtes for å avklare områdets framtid, og – som det etter 
hvert viser seg – deres egen framtid . I løpet av natten avdekkes 
skjulte agendaer, hemmeligheter og bedrag . Hestemarka handler 
om hvordan idealer og integritet korrumperes og utforsker ulike 
sider av avhengighet i relasjon til økonomi, begjær og kjærlighet .

Eirik Tveiten (1967) er skuespiller, 
dramatiker og instruktør . Han 
debuterte med sceneteksten 
Kaktusen i 1997 og kortfilmen 
Vennlige mennesker i 2010 . Tveiten 
har fått satt opp sju scenetekster i 
Norge og har hatt manus og regi på 
til sammen ti kortfilmer . 
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LUDVIG UHLBORS
E-post: ludviguhlbors@hotmail .com 
Tlf.: + 47 404 72 713  
www .ludviguhlbors .com  
ww .forlaget .org  
www .theendfoundation .wordpress .com 
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BLI ARNE NÆSS

Bli Arne Næss er resultatet av en kollektiv tverrkunstnerisk 
prosess . Ideen om den antroposene tidsalder kommer fra 
geologien og henviser til et paradigme hvor de viktigste 
geologiske forandringene skjer som følge av menneskelig 
påvirkning . Til grunn for teksten (og forestillingen) ligger studier 
i Arne Næss’ dypøkologi og konkrete opplevelser av miljøet på 
Hallingskarvet rundt Næss’ hytte Tvergastein . Arbeidet søker etter 
berøringspunkter mellom naturopplevelser og teatralitet, og møtet 
mellom mennesket og den norske naturen . Et underliggende 
spørsmål er grensen mellom kropp og sjel (om en sjel finnes) i 
både mennesket og naturen . 

Premiere: 13 . september 2017, Teaterfestivalen i Fjaler

Ludvig Uhlbors (1973) er født i 
Stockholm og bosatt i Oslo . Han 
har en mastergrad i regi og en 
bachelorgrad i dramatikk/dramaturgi 
fra Stockholms dramatiska högskola . 
I 2006–2009 var han kunstnerisk 
leder og husdramatiker for Institutet 
i Malmö . Uhlbors 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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TORE VAGN LID
E-post: torevagn@gmail .com
Tlf.: +47 92 819 654

Foto: Transiteatret-Bergen 

mailto:torevagn@gmail.com
tel:928 19 654
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HIGHWAY HYPNOSIS – EPISODE #1 

Gjennom veggene på et hotellrom: lave stemmer, plutselige 
dunk, stillhet, latter . Hva gjør de der inne, hvem er de? Gjennom 
veggene på et annet hotellrom: En pianist øver . Om og om igjen . 
Det er Puccinis ufullendte opera Turandot, den eventyrlige, 
mange vil nok si mislykkede, operaen . I 1921, samme år som 
Puccini starter arbeidet med sin «ufullendte», holdt psykiateren 
Hermann Rorschach opp ti små bilder for sine pasienter . De var 
laget av blekk, brettet og foldet ut igjen, slik at underlige mønstre 
og fargekombinasjoner oppsto . Rorschach-testen er en obskur 
test som gjennom årene er blitt elsket og hatet . Men har den noe 
med teater å gjøre? Og hva med Highway Hypnosis-syndromet, 
først beskrevet nettopp i 1921, hvor den kjørende kommer inn i en 
transelignende tilstand av våken søvn?
 
Premiere: 27 . juni 2017 med Transiteatret-Bergen, Festspillene i Nord-Norge

Tore Vagn Lid (1973) er regissør, 
dramatiker og kunstnerisk leder for 
Transiteatret-Bergen . Han har en 
doktorgrad fra Institutt for anvendt 
teatervitenskap ved Universitet i 
Giessen og er professor i regi og 
tidligere professor II i scenetekst/
dramaturgi ved Kunsthøgskolen i 
Oslo . Lid har mottatt en rekke priser 
og utmerkelser for sitt arbeid, bl .a . 
Heddaprisen, Nordisk Hørespillpris, 
Kritikerprisen m .fl . Lid mottok i 
2017 den nasjonale Ibsenprisen for 
Vår Ære/Vår Makt (Den Nationale 
Scene, 2016) . 
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HÅKON MATHIAS VASSVIK
Tlf.: +47 900 75 253
E-post: haakon .m .vassvik@gmail .com 
www .koieno .com 

 

Foto: Anastasia Glukhova
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IONA

Når verden blir for truende og det virker umulig å si fra, kan det 
føles som en grei løsning å rømme fra det hele . Det er det Iona, 
den uvillige profeten, gjør . Men der nede i Leviatanens buk kjennes 
det ikke like riktig . I denne teksten prøver vi å se kampen om 
nordområdenes havressurser fra et sted dypt nede i havet . I en tid 
der vitenskapens verden og politikkens virkelighet ser ut til å skille 
lag, leter vi etter et ståsted som gjør det mulig å se oss selv og vår 
samtid på en måte som holder motet oppe . Vi undersøker et rom 
der vi kan rense oss og klargjøre oss for det som kommer . Et sted 
der vi, som Iona, er utvalgt fordi vi står i spenn mellom fortidas 
løsninger og framtidas katastrofer .

Premiere: 29 . juni 2017 under Festspillene i Nord-Norge . Forestillingen ble 
produsert av Ferske Scener og Koie .

Håkon Vassvik (1976) bor i Oslo 
og arbeider som skuespiller, 
regissør og dramatiker . Vassvik er 
utdannet skuespiller ved Akademi 
for Scenekunst i Fredrikstad i 2004 . 
Han debuterte som dramatiker 
med stykket Nok en same i 2013 . I 
2017 startet han Koie sammen med 
arkitekt Anastasia Glukhova . Som 
skuespiller i Verk Produksjoner 
siden 2006 har han vært medskaper 
i syv forestillinger og har mottatt to 
Heddapriser for Årets forestilling, i 
2011 og 2013 . 
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MARIA TRYTI VENNERØD
E-post: mtv@getmail .no
Tlf.: +47 990 26 683
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SNØKVIT – EIN SPEGELVENDT 
MUSIKAL

Musikalen er inspirert av det verdskjende tyske eventyret om 
Snøkvit . Hovudmotivet er det tette forholdet mellom ei dotter og ei 
mor som lever og andar i kvarandres spegelbilete . Når prinsesse 
Snøkvit ikkje lenger speglar Dronninga på rette måten, kjem det 
ein skugge over morshjartet og Dronninga forvandlar seg til ei 
heks . Snøkvit må flykta ned til dvergane i kloakken for å sleppa 
unna, men Heksa følgjer etter Snøkvit i spegelen og prøver å 
drepa henne . Familiemusikalen Snøkvit er skriven saman med 
komponisten Julian Skar . Arbeidet tok til medan Vennerød var 
husdramatikar på Dramatikkens hus i perioden 2014–2015 .

Premiere: 7 . oktober 2017, Det Norske Teatret

Maria Tryti Vennerød (1978) debu-
terte på Norsk Dramatikkfestival i 
2002 med Meir . Ho slo gjennom i 2005 
da ho fekk førsteprisen i ein norsk-
svensk konkurranse med stykket 
Frank, og i tillegg fekk den nasjonale 
Ibsenprisen for Dama i luka . Ho har 
sidan mottatt mange utmerkingar, 
og stykka har blitt presenterte i 
18 land . Vennerød har skrive for 
fri scenekunst, samtidsdans og 
samtidsmusikk, men også for store 
produksjonar som Bibelen og Andre 
verdskrigen på Det Norske Teatret . 
Snøkvit er Vennerøds første musikal . 
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LARS VIK
E-post: post@larsvik .no
Tlf.: +47 918 64 720 
www .larsvik .no

Foto: Gisle Hannemyr

mailto:post@larsvik.no
http://www.larsvik.no/
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CONTAINER 

En hvit renovasjonsarbeider møter en svart forretningsmann 
møter begges felles venninne . Alle tre vil ha sine fordommer i 
fred . Alle mener at deres verdier er best . Container er en enakter 
inspirert av handlingen å se .

Premiere: 17 . juni 2017, Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

Lars Vik (1958) er en av grunn-
leggerne av Grenland Friteater og 
arbeider som skuespiller, drama-
tiker og instruktør med en særlig 
interesse for teater for barn og unge .
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DEMIAN VITANZA 
E-post: m .d .vitanza@gmail .com
Forlag: H . Aschehoug & Co .

 

Foto: Tine Poppe

mailto:m.d.vitanza@gmail.com
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TYNGDE

Tyngde er et scenedikt om trøst, sett fra et kosmisk perspektiv . 
En ni år gammel jente med høretelefoner prater . Man skjønner 
at noen snakker gjennom henne: en mann, som sirkulerer i 
bane rundt jordkloden han en gang var en del av . Han ser verden 
ovenfra, savner sitt tidligere liv og tyngdekraftens trøst . Jenta 
framstår som et medium og forteller hans kjærlighetshistorie . 
Mannen og samboeren hans flyttet ut av byen, ventet barn og ble 
overbevist om at de skulle føde en frelser – en som kunne redde 
verden fra all elendighet . Graviditeten endte i en spontanabort og 
forholdet gikk i oppløsning, men jenta som står framfor publikum 
og snakker, hvem er hun?

Demian Vitanza (1983) er forfatter 
og dramatiker . Han debuterte med 
romanen urak (2011) og har senere 
gitt ut romanen Sub Rosa (2014) og 
skuespillet Londinium (2012), som 
har blitt oversatt til dansk, fransk 
og kinesisk . Han har jobbet med 
prosjektet Papirløse fortellinger 
på Nationaltheatret og med skri-
veprosjektet Stemmer fra innsiden 
for fengselsinnsatte . Vitanza har 
også dramatisert Jan Roar Leikvolls 
roman Songfuglen for Det Norske 
Teatret . I 2017 utkom romanen Dette 
livet eller det neste .
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NELLY WINTERHALDER
E-post: mail@nellywinterhalder .com 
Tlf.: +47 454 91 456  
www .nellywinterhalder .com
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REVEN OG ULVEN

Det var en gang en radmager Rev og en umettelig Ulv . Begge har 
rømt til den mørke, gurglende skogen: Reven løper fra fristelsene, 
Ulven løper fra kontrollen . Hver av dem er den andres største fare . 
Og hver av dem er den andres eneste sjanse . Teksten undersøker 
i fragmenter og fortellinger hvordan mennesker beveger seg 
i skogen mellom det dyriske og det kroppsidealistiske, dratt 
mellom gjemmested og scene . Teksten ble valgt ut til Norsk 
Dramatikkfestival 2017 .

Premiere: 29 . januar 2017, Tou Scene, Stavanger

STORSENTER

Seks mennesker om lengsler og leger, penger og poser, turisme 
og tro, skudd og stjerneskudd . Om å handle – eller ikke .

Nelly Winterhalder (1979) er en tysk 
dramatiker, skuespiller og oversetter . 
Hun har en mastergrad i scenetekst 
fra Kunsthøgskolen i Oslo, en 
mastergrad i litteraturvitenskap og 
skuespillerutdanning fra München . 
I 2006 flyttet Winterhalder til Norge 
og debuterte som dramatiker i 
Norge med alt i boks under Norsk 
Dramatikkfestival i 2009 . Siden 
har hennes scenetekster blitt vist 
i Norge, Italia, Sveits, Østerrike 
og Nicaragua . Hun jobber i ulike 
konstellasjoner og på flere språk .
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GYRID AXE ØVSTENG
E-post: gyridaxe@gmail .com

Fo
to

: D
ag

 J
en

ss
en

 

mailto:gyridaxe@gmail.com


95

MACULA

Ei kvinne, ventande ved ein busstopp . Ein mann, liggande med 
andletet ned . Ein buss som aldri kjem, fuglar som ikkje flyg, ein 
ball som kjem rullande utan eit barn som kjem springande etter . 
Og kvinna, som legg seg ned, som veltar mannen over og opp . To 
par opne auge, og ein himmel som framleis er blå . 

Premiere: Juni 2017, Dramafronten CPH Stage, Det Kongelige Teater, København

Gyrid Axe Øvsteng (1974) er 
dramatikar og barnebokforfattar . 
Ho er utdanna ved Universitetet 
i Bergen og Kunsthøgskolen i 
Oslo og har skrive ei rekke stykke 
for institusjonsteater og det frie 
scenekunstfeltet . Dei seinare åra 
har ho, i tillegg til scenetekster, 
arbeidd med tekster for lyd . Øvsteng 
blei nominert til den nasjonale 
Ibsenprisen for ungdomsstykket 
Verkeleg . For barneboka Første- 
mamma på Mars (Det Norske 
Samlaget) fekk ho Kritikerprisen  
for beste barne- og ungdomsbok  
og Kulturdepartementets pris for 
beste billedbok . 
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VILDE JOHANNESSEN 
E-post: vildejohannessen@live .no

SEBASTIAN SKYTTERUD 
MYERS 
E-post: sebatiansmyers@hotmail .com

AMALIE SOFIE IBSEN 
JENSEN 
E-post: amaliesofie_@hotmail .com
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JEG HAR SKREVET EN LISTE 
OVER TING JEG SYNES ER 
VIKTIG HER I LIVET

Jørgen og Johanne lever i et tilsynelatende plettfritt ekteskap . 
Tujahekken er alltid nytrimmet, gulvene skinnende rene, og ikke en 
eneste fridag går forbi uten at de kaster seg på et fly til Maldivene 
eller de sveitsiske alper . Likevel klarer de ikke å kommunisere 
med hverandre og ender stadig opp i usaklige diskusjoner . Naboen 
Silje jobber i en telefonhelsetjeneste for ungdom og har i det siste 
involvert seg for mye i innringernes problemer . Nå klarer hun ikke 
engang å gå ut og h ente posten uten å tenke på 15 år gamle gutter 
som blir opphisset av hundene sine . Jeg har skrevet en liste over ting 
jeg synes er viktig her i livet er en humoristisk fremstilling av hvordan 
mennesker har for vane å henge seg opp i de uviktige tingene i livet, 
fremfor å konsentrere seg om det som virkelig betyr noe .

Premiere: 4 . november 2017, Schous kulturstasjon, Oslo

Amalie Sofie Ibsen Jensen (1993), 
Sebastian Skytterud Myers (1994) og 
Vilde Johannessen (1993) er utdannet 
skuespillere fra Teaterhøgskolen 
i Nord-Trøndelag og medlemmer 
av kompaniet Feil Teater, som har 
turnert med en rekke forestillinger, 
gjestet Det Norske Teatret med 
forestillingen Tilfellene og produsert 
forestillingen Rinnanbanden sammen 
med Kjell Moberg . 
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SILJE LINDBERG
Tlf.: +47 470 24 566
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INGRID LIAVAAG
E-post: liavaaglindberg@gmail .com



99

79,60,-

I en dagligvarebutikk befinner det seg fire karakterer: et 
skilsmissepar, en eks-alkoholiker og ei jente med angst . De holder 
sin uro i sjakk gjennom innkjøpsrutiner . Publikum observer og 
lytter til deres historier . Sammen med karakterene er vi fanget i 
konsumets rom . Karakterene streber etter å møte samfunnets 
krav om utvikling, noe som fører til skam over stagnasjon og 
utilstrekkelighet . Skammen blir til en kamp for sosial overlevelse, 
der alle forsøker å være det beste produktet . 79,60,- tematiserer 
lengselen etter balanse og bekreftelse og undersøker det 
kapitalistiske samfunnets effekt på mennesket . Teksten er basert 
på innsamlet dokumentarisk materiale, hentet fra transkribert 
dagligtale, e-postutvekslinger, dagbøker, sms-utvekslinger og brev .

Ingrid Liavaag (1988) og Silje 
Lindberg (1991) bor i Oslo og er 
utdannet skuespillere, Liavaag 
ved Ecole Jacques Lecoq i Paris 
og Lindberg ved Teaterhøgskolen i 
Nord-Trøndelag . Kompaniet jobber 
innen film og scenekunst, og deres 
arbeid består blant annet av MELP - 
mennesker er laget av porselen, som 
hadde premiere i august 2017 ved 
Bærum Kunsthall, og kortfilmen 
Memento Mori .
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IDA LØKEN VALKEAPÄÄ 
E-post: iloken@hotmail .com
Tlf.: +47 930 61 966

TALE NÆSS
E-post: talen@online .no

mailto:iloken@hotmail.com
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ODYSSÉEN. EVERYTHING IS  
A REMIX!

Teksten tar utgangspunkt i Homers epos om Odyssevs' hjemreise 
etter krigen mot Troja og løfter frem øyeblikk fra eposet, ispedd 
fortellerens personlige historie og eksistensielle refleksjoner 
rundt det å være på reise . Odysséen . Everything is a remix! ble 
delvis skapt i samarbeid med DJ og musikkprodusent Rune 
Aleksander Winther . Med Peter Østbyes oversettelse av Homer fra 
1922 (på heksameter) som springbrett, har Valkeapää og Næss 
diktet rundt tematikken landflyktighet . Homers tekst danner bro 
tilbake til fortiden, historien og tradisjonen, mens den moderne 
musikken gir forestillingsteksten en samtidsdrakt . I dette spennet 
lever den evig aktuelle historien, om å være drevet på flukt, og om 
å lengte hjem . 

Premiere: 15 . juni 2017, Rådstua Teaterhus, Tromsø

Tale Næss (1969) er dramaturg, 
forfatter og dramatiker og er i 
dag stipendiat i scenetekst ved 
Kunsthøgskolen i Oslo . Hun skriver 
tekster for scene, radio og film . 
Næss har skrevet musikkdramatikk 
og arbeider ofte i tverrkunstneriske 
konstellasjoner . Hun debuterte som 
dramatiker ved Teater Ibsen i 1999 . 
Hennes stykker er framført nasjonalt 
og internasjonalt .

Ida Løken Valkeapää (1974) er 
utdannet ved Teaterhögskolan i 
Helsingfors og har jobbet som frilans 
skuespiller i Finland, Sverige og 
Norge siden 2001 . Hun var med på 
å danne den nordiske feministiske 
teatergruppa Subfrau som har 
produsert syv forestillinger om 
kjønn og makt . Valkeapää er opptatt 
av et scenisk uttrykk som ligger i 
krysningspunktet mellom historie-
fortelling og konsert . 
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VIBEKE HARPER NIGEL KRISHNA IYER

KAI JOHNSEN

SIGRUN MERETE MONGSTAD

TERJE NORDBY

E-post: nigel .iyer@hibis .com
Tlf.: +47 906 54 410
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PANAMA PANIKK!

Panama Panikk! ble utviklet i samarbeid av Nordby, Johnsen, 
Mongstad, Harper og Iyer i kjølvannet av Corruption – the Musical 
(2016) og avsløringene i dokumentlekkasjen kjent som Panama 
Papers . I en musikalsk Living Newspaper/storytelling-visning 
blir Norges rolle i skatteparadisene belyst . Blant spørsmålene 
som blir stilt, er: Hva har våre ledere, som DnBs konsernsjef 
Rune Bjerke, ikke fortalt oss? Hva er myter og hva er fakta om 
skatteparadiser? Hva er korrupsjon i Norge? Forestillingen ble 
også spilt under en nasjonal konferanse om korrupsjon og utvikles 
nå videre . 

Terje Nordby er dramatiker, 
forfatter og mytolog . Han var 
Tramteatrets forfatter fra 1976 
til 1986 og har skrevet et 20-talls 
skuespill for norske scener . 

Sigrun Merete Mongstad er 
komponist, sangerinne, tekstforfat-
ter og lyddesigner .

Kai Johnsen er regissør, dra-
maturg og professor i regi ved 
Teaterhøgskolen i Oslo . 

Vibeke Harper er kunstner, sceno-
graf, forfatter og produsent . 

Nigel Krishna Iyer er internasjonal 
korrupsjonsetterforsker, forfatter, 
dramatiker, foredragsholder og 
scenisk aktør . 

TERJE NORDBY
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HUY LE VO

REBEKKA NYSTABAKK
E-post: rebekkahuy@gmail .com 
www .rebekkahuy .no
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GOODBYE KITTY

Du er invitert til avskjedsfest! Eller er det velkomstfest? Når 
du sier farvel til noe, sier du samtidig velkommen til noe annet . 
Velkommen til å se verden litt på nytt . Barn og ungdom har fortalt 
om hvem de vil være og hvem de vil bli, om forbilder og Hello Kitty, 
om rosa og blått, om hva som er normalt og unormalt . Tekstene 
er utviklet i samarbeid med Magnus Myhr, Rakel Nystabakk, Ellen 
Andreassen og Lars August Jørgensen . 

Goodbye Kitty! Hello Kitty! Ha det! Farvel! Goodbye!

Premiere: 4 . november 2017, Barneteatret Vårt, Ålesund

Rebekka/Huy er et samarbeid mel-
lom Huy Le Vo og Rebekka Nystabakk 
som begge er utdannet ved Akademi 
for scenekunst ved Høgskolen i 
Østfold . Arbeidene deres har blitt vist 
på Black Box Teater, Oktoberdans/
BIT Teatergarasjen, Teaterhuset 
Avant Garden, RAS Regional Arena 
for Samtidsdans, Litteraturhuset 
i Oslo, Rådstua Teaterhus, 
Festspillene i Nord-Norge, Teater 
Ibsen og Hålogaland Teater .
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ODA RADOOR
Tlf.: +47 922 29 042
E-post: oda .radoor@undertekst .no

EMIR MULAOSMANOVIC
E-post: Emirmulaosmanovic@hotmail .com 

 
 

Foto: Åsta Hoem Hagen

mailto:oda.radoor@undertekst.no
mailto:Emirmulaosmanovic@hotmail.com
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RIKARD DEN FEITE

«Du kanke snakke med et rovdyr, det er til ingen nytte . Du må 
flippe gamet og gjøre rovdyret til byttet .» Rikard driver medelever 
til selvmord og setter ut rykter om at det planlegges en 
skolemassakre, alt som ledd i en plan for å overvinne skolens 
kuleste, Eddie og Elisabeth . En antimobbekampanje han selv 
starter blir et verktøy for skam og uthenging . På gangen, i trappa, 
på røykehjørnet, på doen; der det ikke er voksne, er det heller 
ingen som kan stoppe ham . Rikard er i mindretall, og mindretallet 
har rett, også når det er blitt samvittighetsløst . Rikard den feite er 
en rapmusikal med plot stjålet fra Shakespeares Rikard III .

Oda Radoor (1976) er dramaturg, 
librettist, dramatiker, satiriker, 
regissør og produsent . Hun har 
samskrevet og regissert rapmusika-
lene Tæsjern på Grønland og Det bare 
er sånn, skuespillet Point of you, og 
librettoen til Ballerina (Den Norske 
Opera & Ballett) .

Emir Mulaosmanovic (1985) er 
dramatiker, satiriker og rapper . Han 
har medskrevet Romeo og Julie in rap 
(Nordic Black Theatre), Tæsjern på 
Grønland, Shakir (Den unge scenen) 
og Det bare er sånn (Oslo Nye Teater) . 
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HENRIETTE VEDEL
E-post: henriettevedel@gmail .com 
Tlf: +45 607 13 123 /+47 901 55 841

LEIV ARNE KJØLLMOEN:
E-post: leffasisos@hotmail .com  
Tlf: +45 505 58 397
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Leiv Arne Kjøllmoen (1982) er 
utdannet sceneinstruktør fra Statens 
Teaterskole i København i 2009 og 
arbeider som regissør og dramatiker 
i Danmark og Norge .  
 
Kjøllmoen er også medlem av 
Projektstøtteudvalget for Scenekunst 
under Statens Kunstfond i Danmark .

Henriette Vedel (1983) bor i Køben- 
havn og er utdannet dramaturg fra 
Aarhus Universitet . Hun arbeider 
som dramaturg og dramatiker i 
Norge og Danmark .  
 
Vedel debuterte i 2014 med scenetek-
sten Folkestyre 2014 for Riksteatret . 

SÅNNE SOM OSS

Sånne som oss er en grotesk komedie om naboskap og 
sameksistens . Hva er det som definerer et «oss»? Hvorfor har vi 
egentlig behov for hele tiden å definere «oss» og «de andre»?

Gjennom et humoristisk kaleidoskop utforsker Sånne som oss hva 
naboskap kan være og hvordan vi forholder oss til «de andre», på 
tvers av villahekker, nabolag, kommunegrenser, innvandringslover, 
piggtrådgjerder og de murene vi vil bygge for å beskytte flokken vår . 

Stykket består av en rekke løsrevne situasjoner som flettes 
sammen til en fragmentert fortelling om kjernefellesskapet og alt 
det grumset som ligger under . 

Sånne som oss ble nominert til Heddaprisen for Beste scenetekst 
i 2017 og ble også starten på et fast skrivesamarbeid mellom 
Kjøllmoen og Vedel . 

Kjøllmoen og Vedel har senest utviklet sceneteksten Alt er floskler 
om sorg på Nørrebro Teater, og er for tiden i gang med en tekst til 
KGL DANSK på Det Kongelige Teater .

Premiere: Mars 2017 ved Haugesund Teater
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VERK PRODUKSJONER:

Foto: Camilla Jensen

E-post: verkproduksjoner@gmail .com

FREDRIK HANNESTAD

ANDERS MOSSLING SOLVEIG LALAND MOHN

SAILA HYTTINEN

mailto:verkproduksjoner@gmail.com
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COME AS YOU ARE 

Teksten har oppstått på gulvet gjennom gjennom arbeidet til et 
team på fire utøvere . Den reflekterer rundt hva som skjer når en 
forestilling blir til og hvilke krefter som er i sving . Teksten handler 
om øyeblikkene av glede som oppstår når mønstre plutselig blir 
synlige og mening oppstår . Den utforsker kraften som ligger i 
en enkelt bevegelse, et ord, en minimal melodisk eller rytmisk 
variasjon: den handler om å stille seg åpen overfor tingenes 
iboende muligheter sammen med publikum . Come As You Are er en 
«workout» for bevisstheten, eller en tekstlig «vinyasa flow yoga» 
som trekker oppmerksomheten mot øyeblikket og samtidig gjør 
oppmerksom på umuligheten av å gripe dette øyeblikket før det 
allerede er over . 

Premiere: 18 . mars 2017, Black Box teater, Oslo

Verk Produksjoner er et nordisk 
skuespillerkompani etablert i 
1998 . Verk Produksjoner består av 
scenekunstnerne Fredrik Hannestad, 
Saila Hyttinen, Anders Mossling, 
lyddesigner Per Platou, scenograf 
Signe Becker, skuespillerne Håkon 
Mathias Vassvik, Solveig Laland 
Mohn, Espen Klouman Høiner og 
lysdesigner Tilo Hahn . Medlemmene 
i ensemblet arbeider også i andre 
performance- og teaterkonstellasjo-
ner i Norge, Sverige og Danmark . 

VERK PRODUKSJONER:
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MAJA BOHNE JOHNSEN
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KULL 2 2016/2017

Mikkel Bugge Trine Falch Geir Gulliksen

M . H . Hallum Finn Iunker Pia Maria Roll Jessen

Olaug Nilssen Jonas Corell Petersen
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KULL 1 2014/2015
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Hans Petter 
Blad

Fredrik 
Brattberg

Kristin Auestad 
Danielsen

Eirik Fauske

Oda Fiskum Toril Goksøyr Kristofer 
Blindheim 
Grønskag

Liv Heløe

Rønnaug Kleiva Lisa C . B . Lie Miriam  
Prestøy Lie

Camilla 
Martens

Kate Pendry Kristian 
Lykkeslet 
Strømskag

Maria Tryti 
Vennerød

Demian Vitanza
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OM DRAMATIKKENS HUS 
Dramatikkens hus er en selveiet stiftelse med et nasjonalt ansvar 
for utvikling av ny norsk dramatikk . Profesjonelle kunstnere kan 
søke midler til: 

Skrivearbeid: Skrivestipend som forvaltes av dramatikeren .

Dramaturg: Midler til å honorere en dramaturg eller en annen 
teaterfaglig rådgiver i skriveprosessen .

Verksted: Midler og ressurser til å utvikle tekst eller idé på 
en scene sammen med regissør, skuespillere eller andre 
samarbeidspartnere . Verkstedet kan avsluttes med en visning/
åpen prøve . 

Husdramatikerprogrammet: Programmet utlyses annethvert 
år og søker å utvikle dramatikerskap over tid . Husdramatikere 
får tilgang til dramaturg og scenerom etter ønske, samt et 
kunstnerstipend på kr 200 000 over to år . 

Se www.dramatikkenshus.no for mer informasjon . 

The Norwegian Centre for New Playwriting (NCNP) is a national 
development and resource center for new dramatic writing . 
Funded by the Norwegian Ministry of Culture, we provide financial 
as well as artistic support and serve as a meeting place and 
forum for artistic research and discourse within the field of 
contemporary drama . Our services are tailored to the individual 
artist and project . Works-in-progress are regularly presented 
on our two stages in various formats . Professional Norwegian 
playwrights and producers may apply for funding, co-operation on 
works-in-progress and collaborative ventures . Inquiries can be 
made to info@dramatikkenshus .no .

mailto:info@dramatikkenshus.no
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Dramaturg
Matilde Holdhus

matilde@dramatikkenshus .no

Tlf .: +47 452 91 246

Foto: Ola Erik Blæsterdalen/
Dramatikkens hus

Administrasjonssekretær
Kristina Moen Rousing

 

kristina .rousing@dramatikkenshus .no

Tlf .: 977 13 906 

Dramaturg 
Ole Johan Skjelbred

 

olejohan@dramatikkenshus .no 

Tlf .: 472 52 374 

Dramaturg 
Mari Moen

 

mari@dramatikkenshus .no

Tlf .: 413 08 626 

Kommunikasjonsansvarlig 
Trine Kleven 

 

trine@dramatikkenshus .no 

Tlf .: 959 40 114 

Produksjonsleder
Carolinn Helgerud

 

Tlf .: 907 51 554

Scenetekniker
Paulo Bakke 

paulucci@dramatikkenshus .no

Tlf .: 909 99 843

Dramaturg 
Kristina Kjeldsberg 

 

kristina@dramatikkenshus .no 

Tlf .: 954 55 828

Dramaturg 
Morten Cranner

 

morten@dramatikkenshus .no

Tlf .: 400 01 481

Produksjonsleder
Pernille Skaansar 

 

pernille@dramatikkenshus .no

Tlf .: 952 46 934

Scenetekniker 
Ole Jørgen Løvås 

 

olejorgen@dramatikkenshus .no 

Tlf .: 452 41 059

Kunstnerisk leder 
Line Rosvoll 

 

line@dramatikkenshus .no 

Tlf .: 900 54 271

Administrativ leder 
Sigrun Daireaux 

 

sigrun@dramatikkenshus .no 

Tlf .: 995 73 329 

mailto:kristina.rousing@dramatikkenshus.no
tel:977 13 906
mailto:mari@dramatikkenshus.no
tel:413 08 626
mailto:morten@dramatikkenshus.no
mailto:sigrun@dramatikkenshus.no
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