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Velkommen til et nytt skoleår!

Fra kunst og konserter til teater og bøker
Katalogen gir en oversikt over alt av produksjoner som er på 
turne rundt i vårt flotte fylke, fra 1. trinn på grunnskolen, til 
og med 3. år på videregående. 

Vi ønsker å vise frem både mangfold i kunstuttrykk og det 
store omfanget av produksjoner som besøker skolene i løpet 
av et skoleår. Hver produksjon vil ha en kort omtale, lenke 
til video der det er tilgjengelig og det vil framgå hvilke 
kommuner som vil få besøk av de ulike produksjonene. 

Ta kontakt med kulturkontakt på skolen eller let opp din 
skole på Den kulturelle skolesekken i Telemarks nettsider 
for mer informasjon og program for din skole.

Lik anledning til møter med kunst og kultur
Programmet fra Den kulturelle skolesekken i Telemark vil 
være svært likt for alle elever i alle kommuner, og gir alle 
elever en lik anledning til levende møter med profesjonelle 
kunst og kulturuttrykk. 

Programmet til de videregående skolene følger samme 
prinsipp som for grunnskolen og er satt i samarbeid med 
kulturkontakter ved skolene.

Besøkene fra Den kulturelle skolesekken kommer 
regelmessig slik at dere kan bruke kunst og kultur
opplevelsene inn i arbeidet med å oppfylle Kunnskapsløftets 
muligheter og utfordringer. Vi gleder oss til mange 
hyggelige møter i løpet av skoleåret!

DKS og skolen
Vi vet at tilbudene fra DKS skal passe inn i en hektisk 
skolehverdag. Derfor legger vi mye arbeid i å tilpasse 
besøkene fra DKS inn i skolehverdagen så godt det lar 
seg gjøre. For grunnskolen har vi som mål å legge opp 
turnéplanene slik at besøkene i størst mulig grad følger den 
enkelte skoles timeplan.
Når det er sagt så håper vi at vi kommer med et verdifullt 
og viktig tilskudd i skolehverdagen. På skolen, i hvert fall i 
grunnskolen, treffer vi alle, uansett sosial status og bakgrunn, 
inntekt eller interesse. Det gjør DKS til et stort demokratisk 
prosjekt innenfor kunst og kultur.

Bruk kunst og kulturopplevelsene inn i 
arbeidet med å oppfylle Kunnskapsløftets 

muligheter og utfordringer!

Vi er stolte av å kunne presentere vårt program i et nytt format.  
Ta imot vår nye digitalkatalog!

Sammen med Kulturtanken og i samarbeid med kommuner, kunst- og 
kulturinstitusjoner, kunstnere og utøvere ønsker Telemark fylkeskommune i regi av 
Den kulturelle skolesekken i Telemark (DKS) å åpne dører til kunst og kultur for alle 
barn og unge i vårt fylke – intet mindre.
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Kulturtanken
Januar 2017 fikk Kulturtanken det nasjonale ansvaret for 
Den kulturelle skolesekken, som er kjernen i regjeringens 
politikk for kulturformidling til barn og unge. 

Kulturtanken ble etablert som et resultat av at 
Rikskonsertene og sekretariatet for Den kulturelle 
skolesekken ble slått sammen. Den nye etaten fikk 
samtidig et utvidet mandat knyttet direkte til fagområder 
som skal videreutvikle Den kulturelle skolesekken. 

Kulturtanken er en etat under Kulturdepartementet, 
men arbeidet skjer i nært samarbeid med 
Kunnskapsdepartementet, som eier arenaen DKS utøves 
på, nemlig skolen.

Programråd
Programmet fra DKS Telemark blir fra høsten 2017 
utformet av et nyopprettet programråd. Programrådet 
skal ha elevenes kunstopplevelse i fokus og sørge for 
utvelgelse og kvalitetssikring av programmet. Dette skjer 
gjennom samarbeid om programmering, produksjon, 
turnégjennomføring, dokumentasjon og evaluering av 
programmet. 

Programrådet består av programkoordinator, rådgivere, 
økonomiansvarlig, fagansvarlige, produsenter og 
turneansvarlig. Vi vil i løpet av høst 2017 opprette 
referansegrupper bestående av kommunekontakt, rektor, 
lærer og elev.

Barn og unges møte med kunst
Vårt publikum er skolens elever, lærere og øvrige personale. 
Barn reagerer, på samme måte som voksne, ulikt på 
forskjellige kunstuttrykk. Dette plager ikke utøverne, 
tvert om. La barna reagere med et «oi» eller «wow». La 
de småsnakke og summe litt. La det krible i kroppene. 
Det er lov å bli engasjert eller undre seg over kunsten. 
Barna har ofte en helt annen oppfatning av kunst enn 
det vi voksne har, men det er viktig at barn og voksne har 

opplevelser sammen – om ikke det samme. Som en del av de 
undervisningsmuligheter det ligger i en produksjon, er det 
viktig at barna får utløp for sine filosofiske tanker rundt det 
de har sett, hørt og opplevd. Snakk med dem, i «rommet» 
der det ikke finnes noen fasit.

Evaluering
Tilbakemeldinger på programmet er viktig, og vi er 
opptatt av hvordan de ulike produksjonene oppleves i en 

skolesammenheng og hvordan form og tema fungerer for 
elevene som er målgruppen. Tilbakemeldingene blir brukt i 
vårt programarbeid og kan påvirke valg og prioriteringer.

Lykke til med et skoleår fylt med læring og opplevelser! 
Hilsen oss i DKS Telemark

Foto: Anne Hermansen 
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Finn din skole
Logg inn på www.dkstelemark.no og finn din skole i 
venstre nedtrekksmeny helt øverst på forsiden.

Finn produksjon
Når du er inne på din skoles side får du opp en liste 
over produksjoner som skal besøke din skole.

Den enkelte produksjon – faktaark
Når du har klikket deg inn på den aktuelle produksjonen 
finner du informasjon om innholdet, om det praktiske 
rundt besøket, ressurser, forberedelser med mer.

11 2 3

Hold deg oppdatert om din skoles
turnéplan på www.dkstelemark.no

Hold deg oppdatert på din skoles turnéplan 

Det er lett å holde oversikt over hva som kommer.  
På våre nettsider er det bare å velge din skole (eller 
kommune) i nedtrekksmenyen og så kommer semesterets 
turnéplan for din skole opp. 

Selve turnéene publiseres med et semester av gangen. 
Høstsemesteret publiseres i mai og vårsemesteret i oktober/
november.
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Den kulturelle skolesekken i Telemark  
- grunnskole
Bø videregående skole
Postboks 54
3833 Bø

Gymnasbakken 23
3833 Bø i Telemark

Den kulturelle skolesekken i Telemark  
- videregående skole
Telemark fylkeskommune
Postboks 2844
3702 Skien

Fylkesbakken 10
3702 Skien

Kontakt oss

Grunnskole
Olav Tveitan
turnéansvarlig/informasjon/ 
økonomi  grunnskole
tlf. 35 91 79 71/957 22 148
epost: olav.tveitan@tfk.no

Anne Hermansen
programkoordinator /informasjon / 
evaluering  grunnskole
tlf.: 35 91 79 72/416 94 893
epost: anne.hermansen@tfk.no

Billy Lätt
DKSkoordinator/avtaler  grunnskole
tlf: 35 91 79 73 / 901 71 251
epost: billy.latt@tfk.no

Videregående skole
Thorild L. Osdalen
program og turnéansvarlig DKS 
videregående skole 
tlf. 35 91 74 18/996 20 972
epost: thorild.osdalen@tfk.no

Fagansvarlige
Frøydis Aslesen
rådgiver/produsent musikk
tlf: 35 91 72 76/986 20 594
epost: froydis.aslesen@tfk.no

Vibeke Stokka
spesialbibliotekar/fagansvarlig litteratur
tlf.: 408 04 390
epost: vibeke.stokka@tfk.no

Marius Strandgård Baun
produsent visuell /Telemark Kunstsenter
tlf.: 920 12 492
epost: marius@telemarkkunstsenter.no

Post- og besøksadresser
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Musikk

Tullerusk med Småting. Foto: Morten Bjerck
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Tullerusk med Småting

Noen ganger er du skikkelig modig, 
andre ganger tør du ingenting. Kanskje 
det er deilig å være litt for seg selv eller 
bli helt tullerusk sammen med venner? 
Alle mennesker har sine meninger, liker 
forskjellige ting og er ulike på hvert sitt 
vis. I denne konserten viser Ingrid, André 
og Erik at det er lov å være seg selv 
uansett!

Musikerne i gruppa Småting er tre voksne 
med sans for barn og det som er litt 
tullerusk. De lager og spiller egne låter og 
har spilt sammen i flere år. 

Medvirkende
Ingrid Nåvik Grønlund, Erik Damberg 
og André Kassen

Kommuner høst 2017
Skien, Sauherad, Notodden

Jøss, jazz? Yes!

Historien om jazzen er en fortelling som 
bare venter på å bli fortalt. Samspillet 
på en jazzkonsert er en reise som bare 
venter på å bli satt i gang. Jazz er nemlig 
en musikksjanger hvor veien blir til mens 
man går. Det er også morsomt å løpe! For 
å kunne løpe fort må man øve veldig mye. 
Men hvordan øver man egentlig på noe 
som ikke finnes ennå?

Det er nok mange som oppfatter jazz som 
noe mystisk og rart, som noe det ikke 
alltid er like lett å forstå. Nettopp dette 
vil gitarist Bjørn Vidar Solli, organist 
Steinar Nickelsen og trommeslager 
Jon Wikan gjøre noe med. Gjennom 
spennende historier, fantastiske låter og 
morsom lek med toner og melodier, vil 
elevene opparbeide seg en grunnleggende 
forståelse av jazzen som sjanger og hva 
det vil si å improvisere. Kanskje var det 
noen som før konserten tenkte «jøss, 
jazz?». Målet er å få alle til å ville juble 
«yes!».

Medvirkende
Bjørn Vidar Solli, Steinar Nickelsen og 
Jon Wikan

Kommuner høst 2017
Denne konserten er kun for 
mellomtrinnet på skolene i Skien, i 
tillegg til enkelte skoler på Notodden 
og i Sauherad. På alle skolene i Tinn og 
Hjartdal, og enkelte skoler i Notodden, 
spiller de for hele barneskolen.

Kommuner vår 2018
Bamble, Kragerø, Drangedal

Foto: DKS NordlandFoto: Morten Bjerck

1.–4. trinn 1.–7. trinn

Se
 p

rogram høsten 2017

Se
 v

id
eo

hilsen fra utøverne!

Se
 p

rogram høsten 2017

Se
 p

rogram våren 2018
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Skolesangboka

Sangene du har glemt at du husker!
Musikk er ofte knagger for minner. Hører 
du en sang, minner den deg kanskje om et 
sted, en hendelse eller noen du kjenner.

Sangene fra Mads Bergs skolesangbok er 
det mange som kjenner og har minner til. 
Det er nesten hundre år siden den aller 
første skolesangboka kom. Kanskje både 
dine foreldre, besteforeldre, og til og med 
oldeforeldre husker noen av sangene de 
lærte på skolen fra Skolesangboka? Kanskje 
minner noen av disse sangene dem om da 
de selv gikk på skolen? Du kan jo spørre?

Medvirkende
Anne Gravir Klykken, Frøydis Grorud og 
Torjus Vierli

Kommuner høst 2017
Bamble, Kragerø, Drangedal 

Foto: Oddgeir IsaksenFoto: Kjetil Hardy Foto: Kjetil Hardy

1.–7. trinn 1.–7. trinnAlo - alltid

I konserten Alo blir vi kjent med de tre 
barndomsvennene Marit, Klemet og 
Espen. De forteller om oppvekst, om det 
å være venner og om å vokse opp i den 
samiske kulturen. Historiene kommer 
fram gjennom joik og musikk, i både 
tradisjonsrik samisk lyddrakt og moderne 
form. 

Det samiske ordet «Alo» kan oversettes 
med «alltid». Ofte er det jo slik at vi 
ønsker at vennskap fra barndommen skal 
kunne vare for alltid.

Medvirkende
Marit Hætta Øverli, Klemet Anders 
Buljo og Espen Høgmo

Kommuner høst 2017
Siljan, Porsgrunn

Kommuner vår 2018
Bø, Sauherad, Nome,  
Notodden, Hjartdal,  
Seljord, Kviteseid, Tokke,  
Fyresdal, Nissedal, Vinje, Tinn

Se
 p

rogram høsten 2017

Se
 p

rogram høsten 2017

Se
 p

rogram våren 2018
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Dinosaus

La det bli lyd! La det bli gitar!  
La det bli rock!"
Dinosaus vil så gjerne være Galaksens 
største rockeband, men etter hvert 
skjønner de at det å være i et rockeband 
ikke bare handler om å spille rock og 
det å være kjendis. På en humoristisk, 
men også ettertenksom måte tas 
publikum med inn i Dinosaus sin 
rockestjerneverden hvor man vil lære 
å kjenne bandmedlemmene gjennom 
sangtekster og forskjellige situasjoner som 
oppstår underveis. 

Dinosaus fremfører originale låter med 
nordnorske tekster, tilsatt en god porsjon 
humor, innrammet av et røft og rocka 
lydbilde. Det blir elektrisk blues, rock og 
popmusikk på veien mot å bli Galaksens 
største rockeband.

Medvirkende
Heidi Solheim, Christer Mørkved, 
Kristian S. Olstad

Kommuner høst 2017
Bø, Nome, Vinje, Tokke, 
Kviteseid, Seljord, Fyresdal, 
Nissedal 

Kommuner vår 2018
Porsgrunn, Siljan

Foto: Lars Opstad, Kulturtanken Illustrasjon: Kine Kjær

1.–7. trinn 1.–7. trinnVenninner – tre er ein for mye

På scena møter vi to bestevenninner som 
snakkar og syng saman; glade, nære og 
tillitsfulle. Men det å vere bestevenner er 
ikkje alltid like lett, særleg ikkje dersom 
både ønskjer dei same tinga og byrjar å 
konkurrere om kven som er best. Eller 
dersom ein tredje person kjem inn i bilete 
og finn på å bli betre venn med den eine 
enn den andre. To mot éin, og sjalusi 
oppstår. Korleis taklar dei det? Betyr det 
noko for vennskapet? Kva vel venninnene 
i dette trekantdramaet å gjere: iskald 
utfrysing, hjartevarm tilgjeving, eller noko 
heilt anna? 

Musikken er henta frå kjende klassiske 
operaer, til dømes Tryllefløyta, Don Juan, 
Figaros bryllaup og La Boheme, men eit 
par norske melodiar er óg med.

Medverkande
Charlotte Fongen, Ellen Marie Carlsen 
og Helga Botn

Kommune vår 2018
Skien

Se
 p

rogram høsten 2017
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å 
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ogram våren 2018
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rogram våren 2018
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Guten –  
songar av Aasmund Olavsson Vinje

Kva trengs for å byggje ein nasjon og 
kva trengs for å få ei kjensle av å tilhøyra 
eit land? Er språket viktig? Kva med 
kulturhistoria vår? 

Aasmund Nordstoga med band ynskjer i 
denne konserten å reflektere rundt dette 
og kanskje gje nokon svar. 

Alle tekstane er av Aasmund Olavsson 
Vinje. Han blei født i Vinje i Telemark 
for 200 år sidan, i ei tid då det å byggje 
landet Noreg var sentralt. Han var den 
fyrste til å bruke Ivar Aasens landsmål 
til både lyrikk og sakprosa. Dikta hans 
er av ein eineståande karakter, og er like 
aktuelle i dag som då dei vart skrivne. 
Mange av dei handlar om kjærleik og den 
vakre norske naturen. De vil bli kjende 
med Aasmund Olavsson Vinje som 
lyrikar, samfunnsdebattant og humorist. 
Melodiar og arrangement er av Odd 
Nordstoga og Edvard Grieg.

Medverkande
Aasmund Nordstoga, Åsmund Reistad, 
John Vinge og Øyvind Smidt

Kommunar haust 2017
Bamble, Porsgrunn, Siljan, 
Skien, Kragerø, Drangedal

Kommunar vår 2018
Bø, Sauherad, Nome,  
Notodden, Hjartdal, Seljord, 
Kviteseid, Tokke, Fyresdal,  
Nissedal, Vinje, Tinn

Foto: Unni KristiansenFoto: Marcel Lelienhof

8.–10. trinn Vg1–Vg3Norske klassikere

Norske klassikere i blå toner  fra Petter 
Dass til Bjørn Aamodt.

Jan Erik Vold og Kåre Virud presenterer 
kjente norske dikt fra de siste 300 
årene, i en musikalsk ramme av gospel, 
blues, country og folkevise, påvirket av 
blåtonene vi har fått fra amerikansk 
musikk.

Publikum vil få høre tonesatte dikt som: 
Gud er Gud, om alle land lå øde av Petter 
Dass, Herremanden av Wessel, Sidste Reis 

av Wergeland, Bukkerittet fra Peer Gynt 
av Ibsen, Tømmer av Rolf Jacobsen,  Jeg 
har våket av Gunvor Hofmo,  Æille fugler 
små vi er og andre stubber av Prøysen, 
Amelie-loven og andre asyldikt av Vold, 
Lys av Bjørn Aamodt.

Medvirkende
Jan Erik Vold, Kåre Virud, Bård Slagsvold 
og Stig H. Sjøstrøm 
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Scenekunst

Fighting gravity. Foto: Kjetil Moslåtten
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Kandisia

Kandisia er en forestilling for barn fra 
seks til tolv år, som setter spørsmål ved 
rettferdigheten i norsk asylpolitikk og 
asylbarnas situasjon i Norge i dag.
Forestillingen åpner for stor grad av 
medvirkning og det er ikke et statisk 
skille mellom scene og sal. Formmessig er 
forestillingen kombinasjon av lek, teater 
og forumteater der publikum både deltar 
i lek med skuespillerne, som publikum i 
mer tradisjonell forstand og som aktører 
i et rollespill. Målet er å få barna med 
på en debatt om rettferdigheten i norsk 
asylpolitikk.

Med dette prosjektet forsøker 
Flaatenbjørk kompani å lage politisk 
teater for barn. Det settes søkelys på 
barnas opplevelse av urettferdighet i et 
lite og et stort perspektiv, og i et forsøk 
på å forstå hvordan myndighetene kan 
rettferdiggjøre å utvise asylbarn fra Norge. 
Slik blir publikum invitert med på en 
utforskning av rettferdighetsbegrepet.

Medvirkende
Flaatenbjørk kompani

Kommuner høst 2017
Porsgrunn

Kommuner vår 2018
Drangedal, Siljan, 
Hjartdal, Tinn, Vinje,
Tokke, Fyresdal, Nissedal

Mørkemodig

Mørkemodig er en magisk, eventyrlig og 
poetisk forestilling om alt det vakre som 
bare finnes når det er mørkt. En sti som 
plutselig deler seg, lysende telt og lyden 
av dyr. Med hodetelefoner på ørene blir 
barna ledet gjennom en oppdagelsesferd 
inn i en fremmed skog.

Mørkemodig inviterer til utforskning, 
deltagelse og interaktive møter med 
karakterene.

Katrine Strøm har hatt enorm suksess 
med barneforestillingene sine. Hun har 
produsert mer enn 15 forestillinger og har 
spilt teater i Italia, Mexico, på Island, i 
Litauen og i India og Russland

Medvirkende
Katma Teater/ Katrine M.E. Strøm

Kommuner vår 2018
Tinn, Fyresdal, Nissedal

Foto: Katrine StrømFoto: Tania Steen

1.–7. trinn 1.–5. trinn
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Anatomi for nybegynnere

På åttitallet var programmet Kroppen 
av Trond Viggo Torgersen nytt og 
revolusjonerende barneTV. Han kunne 
fortalt barn hva som helst, og de hadde 
slukt det rått. Og det er nettopp det han 
gjør i Anatomi for nybegynnere.

Eller rettere sagt: Han får ikke si hva 
som helst, han har et veldig tydelig 
manuskript. Manuskriptet er en ren 
avskrift av intervjuer med barn i 
alderen fire til tolv år, som filosoferer 
over hvordan kroppen fungerer. Trond 
Viggos stemme formidler disse tankene 
med selvsagt autoritet og faglig tyngde. 
Gjennom dans og tekst inspireres barna 
til et fantasifullt og lystbetont forhold til 
kroppen, samtidig som de forhåpentligvis 
også reflekterer kritisk rundt Sannheten 
med stor S, selv om den presenteres av en 
autoritet.

Barnet som ekspert, hva innebærer det? 
Jo, at alt som tenkes og sies om kroppen 
er reelt. Det er uendelig stort og veldig 

smått. Danserne Marianne Kjærsund 
og Erik Rulin er begge humoristiske 
og sterke utøvere som formidler dette 
grenseløse universet på sin personlige 
måte.

Medvirkende
Marianne Kjærsund og Erik Rulin

Kommune høst 2017
Notodden

Scene! Art

Møt den meget pasjonerte skuespilleren 
Sara Bonnard. Sara har funnet lykken 
og skal endelig få oppfylt drømmen... 
å sette opp sin egen forestilling på en 
teaterscene!

Hun har kjøpt en pakke på Internett: 
«Hvordan lage din egen forestilling på 45 
minutter! Pengene tilbake hvis du ikke 
lykkes!» Hun bestiller en komplett pakke 
på nettet som inneholder en flatpakket 
scenografi, rekvisitter, kostyme, et 
manuskript og en CD med instruksjoner.

Her leker Guandaline Sagliocco seg 
med hvordan skuespillerkunsten følger 
publikum inn og ut av illusjonen og 
generøst deler de magiske øyeblikkene 
som oppstår, med hjelp av litt scenografi, 
lys og lyd.

Medvirkende
Guandaline Sagliocco

Kommuner vår 2018
Bamble, Kragerø, Kviteseid, Seljord

Foto: Dag JenssenFoto: Dag JenssenFoto: Hege Haagenrud
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Fendelhorgens flokk

En løssluppen forestilling med en 
skuespiller, en amerikakoffert, en dusj 
og flere dukker. Dere kan vente dere en 
forestilling med masse komikk, intrikate 
forviklinger, deltagende barn og en god 
porsjon scenemagi. Det starter ikke 
godt. Uno, som bor i en koffert, står i 
dusjen når publikum kommer inn og han 
oppdager de ikke før han er ferdig med 
morgenvasken.

Etter å ha summet seg, klarer han til slutt 
å fremføre eventyret: 

Den Foruroligende Forhistorien Til Den 
Forferdelige Fortellingen Om Fiolinspilleren 
Finagel Og Hans Redselsfulle Reise 
Gjennom Det Dype Berg Til Sølvkongens 
Skinnende Silverslott, Som Skildrer 
Det Selsomme Sagnet Om Selveste 
Silverdalskongen Og Sølve Den Sæle Hans 
Sønn, Og Den Striden De Stred Mot Den 
Forhatte Flokken Av Fendelhorgformede 
Fryktens Figurer I Slaget om Silverdalen!

Men det er ikke lett å være alene på 
scenen. Spesielt når dukkene ikke alltid 
er enig med dukkespilleren om hva som 
skal skje...

Medvirkende
Geir Robsrud

Kommuner vår 2018
Skien, Bø, Sauherad, Nome

Viruset

Viruset er en skrullete etyde over 
pouplærkulturens framtidsvisjoner. 
Vi befinner oss i en nær framtid hvor 
ting har gått skikkelig skeis. I en liten 
avsidesliggende bunkers finnes kilden til 
elendigheten: en maskin som forpester 
verden med grusomme virus. Et lite team 
øyner muligheten for å rette opp feilen og 
gi verden en omstart. En androide hyres 
inn til det farefulle oppdraget, men de 

glemmer at selv maskinelle hjerner kan 
ha både egenvilje og samvittighet og ikke 
minst et sjarmerende vesen. 

Medvirkende
Jo Strømgren Kompani

Kommuner høst 2017
Drangedal, Siljan, Skien,  
Fyresdal, Nissedal

Foto:: Knut BergFoto:: Geir Robsrud

1.–7. trinn 8.–10. trinn
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Rommet i klassen

Rommet i klassen handler om sju 
ungdommer. Ett klasserom. Ett sted. Mye 
aktivitet, mye interaktivitet. De lærer, men 
mye energi går bare til å være. Dette er 
deres historier.

Ungdom blir ofte sett på som 
stereotypier av sine medelever, og i 
blant etterlever de stereotypiene i et 
forsøk på å beskytte seg selv og sin 
status. Men det kan oppstå situasjoner 
og møteøyeblikk i klassemiljøer, der det 
skjer en type menneskelig kontakt, der 
stereotypiforholdet opphører og ungdom 
blir kjent med hverandre som fullstendige 
individer. Forestillingen viser at det 
ikke behøver å være farlig å tre ut av de 
komfortsonene som stereotypiene gir. At 
du kan bli akseptert og respektert for den 
du egentlig er.

Til forestillinga trengs det tre elever som 
skal være statister. ODE Ung tar kontakt 
med skolene, men skolen selv sørger for 
å plukke ut de tre elevene som har lyst på 

en ekstra utfordring gjennom å bli med 
på forestillingen.

Medvirkende
ODE Ung

Kommuner vår 2018
Porsgrunn, Nome, Hjartdal, Vinje, Vinje, 
Tokke

Fighting gravity

Fighting gravity handler om å følge 
drømmene sine, og ha mot til å stå opp 
imot de kreftene som trekker oss nedover, 
fysisk og mentalt. Både de kreftene som 
bor inni oss, og de som påvirker oss 
utenfra og som er med på å bestemme 
våre skjebner.

Forestillingen tar utgangspunkt i den 
kampen kvinnelige skihoppere har 
måttet kjempe, og fremdeles kjemper, 
for å få de samme rettighetene som 
sine mannlige kollegaer i hoppbakken. 
Gjennom tekst, bevegelsesmateriale, og 
videoarbeid vil forestillingen undersøke 
hva slags maktstrukturer som ligger bak 
disse kreftene. Forestillingen er en ode 
til ungt mot, og en påminnelse om at 
gammeldagse tanker og konservative 
holdninger lever i beste velgående inn i 
vårt nye millennium. 

Forestillingen har som mål å stimulere 
til diskusjon om kjønnsroller og 
diskriminering. Fighting gravity er 

produsert i samarbeid med Brageteatret. 
Teksten har mottatt tildeling fra, og er 
utviklet i samarbeid med Dramatikkens 
Hus. Forestillingen er støttet av Fritt ord, 
Fond for lyd og bilde og Kulturrådet.

Medvirkende
Borchgrevink i samarbeid med 
Brageteateret 

Kommuner vår 2018
Bø, Sauherad, Notodden, Tinn, Kviteseid, 
Seljord

Foto: Kjetil MoslåttenFoto: Iselin Janssen
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Alt for vitenskapen

Dette er teaterforestillingen om den 
geniale forskeren Kristian Birkeland, 
som gjorde industrieventyret Norsk 
Hydro mulig, men som nesten ble glemt 
etter sin død. Ikke mange kjenner til det 
spennende og fargerike dramaet og den 
tragiske skjebnen hans. «De uvanlige 

hendelsene i denne historien har faktisk 
funnet sted, og personene som er skildret, 
har faktisk levd», skriver biografen Lucy 
Jago.

Medvirkende
Grenland Friteater

Fortellinger om frihet

Grenland Friteater vil med denne 
forestillingen formidle, informere og 
belyse forfatteren Bjørg Viks betydelige 
forfatterskap. Og synliggjøre hennes 
viktige bidrag i samfunnsdebatten, 
midt i kvinnefrigjøringen på 70tallet, 
for dagens unge. Forestillingen ønsker 
å hedre Viks mangefasetterte og 
betydelige forfatterskap. Vinteren2016 
ble hennes artikkel fra det feministiske 
magasinet Sirene, «Er det sant at kvinner 
er undertrykte?», kåret til en av de ti 
viktigste politiske tekstene i Norge etter 
1814.

Medvirkende
Grenland Friteater

Foto: Dag JenssenFoto: Lars Løberg

Vg1–Vg3 Vg1–Vg3

Se program

Se program

17   –  Scenekunst / Videregående

http://www.dkstelemark.no/produksjon/1054564
http://www.dkstelemark.no/produksjon/1060062


The best of Shakespeare 
part 1: Lust

Slapstick, popballadar, usømeleg 
framferd og sterke kjensler kjenneteiknar 
framsyninga.

The Best of Skakespeare Part 1: Lust er ein 
ellevill teaterleik med scenar frå fire av 
stykka til Shakespeare. Tema er kjærleik, 
sjalusi, lyst og last, og publikum får møta 
det engelske språket i ei litt anna form 
enn LOL og OMG!

Utdraga er frå Taming of the Shrew, A 
Midsummer Night’s Dream, Twelfth 
Night og Othelleo, krydra med litt 
Hamlet og Julius Cæsar. Slapstick, 
popballadar, usømeleg framferd og sterke 
kjensler kjenneteiknar framsyninga.

Medverkande
The Norwegian 
Shakespeare Company

Foto: Kai Hansen

Vg1–Vg3 Vg1–Vg3

Se program

Fighting gravity

Fighting gravity handler om å følge 
drømmene sine, og ha mot til å stå opp 
imot de kreftene som trekker oss nedover, 
fysisk og mentalt. Både de kreftene som 
bor inni oss, og de som påvirker oss 
utenfra og som er med på å bestemme 
våre skjebner.

Forestillingen tar utgangspunkt i den 
kampen kvinnelige skihoppere har 
måttet kjempe, og fremdeles kjemper, 
for å få de samme rettighetene som 
sine mannlige kollegaer i hoppbakken. 
Gjennom tekst, bevegelsesmateriale, og 
videoarbeid vil forestillingen undersøke 
hva slags maktstrukturer som ligger bak 
disse kreftene. Forestillingen er en ode 

til ungt mot, og en påminnelse om at 
gammeldagse tanker og konservative 
holdninger lever i beste velgående inn i 
vårt nye millennium. 

Forestillingen har som mål å stimulere 
til diskusjon om kjønnsroller og 
diskriminering. Fighting gravity er 
produsert i samarbeid med Brageteatret. 
Teksten har mottatt tildeling fra, og er 
utviklet i samarbeid med Dramatikkens 
Hus. Forestillingen er støttet av Fritt ord, 
Fond for lyd og bilde og Kulturrådet.

Medvirkende
Borchgrevink i samarbeid 
med Brageteateret 

Foto: Kjetil MoslåttenFoto: Kjetil Moslåtten

Se program
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Rommet i klassen –  
en forestilling for og med ungdom

En danseforestilling som handler om sju 
ungdommer. Ett klasserom. Ett sted. Mye 
aktivitet.

Ungdom blir ofte sett på som 
stereotypier av sine medelever, og i 
blant etterlever de stereotypiene i et 
forsøk på å beskytte seg selv og sin 
status. Men det kan oppstå situasjoner 
og møteøyeblikk i klassemiljøer, der det 
skjer en type menneskelig kontakt  der 
stereotypiforholdet opphører og en blir 

kjent med hverandre som fullstendige 
individer. 

Forestillingen viser at det ikke behøver å 
være farlig å tre ut av de komfortsonene 
som stereotypiene gir. At man kan bli 
akseptert og respektert for den man 
egentlig er.

Medvirkende
ODE Ung

Foto: Iselin Jansen

Vg1–Vg3

Se program

Vg1–Vg3Slutten på alt som var

En forestillingen om Kindertransportene 
som fant sted før utbruddet av andre 
verdenskrig.

Agata er seks år. En dag tar faren henne 
med på jernbanestasjonen. Hun skal ut 
på en reise, og hele familien er veldig 
glad. Før toget går har Agata en følelse 

av at hun aldri vil se dem igjen. Når toget 
forlater Tyskland har Agata, som er trøtt 
av reisen, begynt å tygge på navnelappen 
hun har rundt halsen, slik at den blir helt 
uleselig.

Medvirkende
Teater NIE

Foto: Iva Moberg

Se program
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http://www.dkstelemark.no/produksjon/1057484
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Visuell kunst

Hvordan ser du? Foto: Signe Marie Andersen

20   –   Visuell kunst



Det var en gang

Skulpturen Det var en gang appellerer 
til undring, fabulering, eventyr og 
fortellinger. Det kan være historier, 
eventyr og fortellinger vi kjenner, eller 
at vi får lyst til å lage våre egne historier 
med utgangspunkt i kunstverket. Det 
var en gang er et tredimensjonalt verk og 
betraktes som skulptur. 

Ofte blir skulptur kalt et tredimensjonalt 
bilde. Både bilde og skulptur inneholder 
farge, linje, tekstur og lys/skygge. Det 
sentrale ved skulptur er at det har et 
volum og at det virkelige rom blir tatt i 
bruk. 

Kunstformidlere
Torhild Grøstad og Verena Winkelmann

Kommuner vår 2018
Bamble, Vinje, Tokke

The Big Draw

I oktober hvert år foregår den 
verdensomspennende tegnefestivalen The 
Big Draw, hvor alle fylker oppfordres 
til å delta. Grunnidéen er at engasjerte 
tegnekunstnere bringer inn nye 
tegneverktøy, formater, situasjoner, 
metoder og tilnærminger til det å tegne.

Den kulturelle skolesekken i Telemark 
vil i løpet av oktober 2017 samarbeide 
med Fyresdal og Nissedal kommune 
om å delta i festivalen i gjennom 
tegneverksteder på mellomtrinnet.

Vi har engasjert kunstnerne Per Ragnar 
Møkleby og Stine Gonsholt til å 
gjennomføre tegneverksteder med elevene 
gjennom et heldagsopplegg.

Medvirkende
Kunstnerne Per Ragnar Møkleby og Stine 
Gonsholt

Kommuner høst 2017
Fyresdal og Nissedal

Foto: DKS TelemarkFoto: DKS TelemarkFoto: DKS Telemark Foto: DKS Telemark
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Øyne så store som 
tinntallerkner

Utstillingen vil vise verk av 
fotokunstneren Karoline Hjorth og 
kostymekunstneren Riitta Ikonen. 
Verkene er en del av deres prosjekt Eyes as 
big as plates.

Sentralt i utstillingen er elevenes 
utforskning av portrettgenren, vår relasjon 
til naturen, samt vår forståelse av aldring 
og stereotypier knyttet til dette. Temaet 
aldring får en stadig større betydning i 
dagens samfunn, og berører også barn og 
unge.

I verkene griper kunstnerne fatt i denne 
tematikken på en innovativ, fantasirik 
måte som vekker nysgjerrighet og 
undring. Utstillingen vil inkludere 
elevens egenaktivitet med inspirasjon 
fra Hjorth og Ikonens arbeidsprosesser. 
Ett av målene er å sette fokus på den 
kunstneriske muligheten som ligger i 
ulike materialer som omgir oss. 

Kunstformidler
Torhild Grøstad

Kommuner vår 2018
Tinn, Vinje, Tokke

Byplansjefene

Utstillingen Byplansjefene lar barn leke 
med et enkelt og pedagogisk byggesett 
som får dem til å reflektere rundt våre 
by og bygdeomgivelser. Hva er en god 
by? Hvorfor ser byene ut slik som de gjør? 
Hvordan burde de ha vært? 

Utstillingen er et spennende og 
interessant hjelpemiddel på veien mot 
de definerte målene for forståelse av 
arkitektur i læreplanen. Gjennom 
prosjektering og utprøving får elevene 
en dypere forståelse for byplan og 
arkitektur, der de selv trer inn i rollen som 
byplansjefer. Elevene vil få kunnskap om, 

og reflektere rundt byer, gater, plasser og 
bygninger med forskjellige funksjoner. De 
vil få en større kulturell, samfunnsmessig 
og formal forståelse av våre byomgivelser, 
som igjen vil åpne opp for viktige 
diskusjoner som pågår i samfunnet 
elevene selv er en del av.

Kunstformidlere
Morten Kildevæld Larsen, Siri Sandersen 
og Vibeke Frost Andersen

Kommuner vår 2018
Skien, Nome

Foto Brendeland & KristoffesenFoto Brendeland & KristoffesenFoto: Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design
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Broer

Broer forteller historier om menneskers 
hverdagsliv, kunnskap, verdier og visjoner. 
Broene hjelper oss å nå hverandre og 
gjør det mulig å krysse elver, sjøer, dype 
dalsøkk og trafikkerte områder. De broene 
som bygges som en del av veinettet vårt 
i dag er teknisk avanserte og er ofte 
en kombinasjon av flere forskjellige 
materialer og bæresystemer. Likevel ser 
vi likheter i konstruksjonsprinsippene 
mellom nåtidens og fortidens broer.

Nasjonalmuseet ønsker å gi elever fra 1. til 
7. trinn en opplevelse av temaet arkitektur 
gjennom en presentasjon av broen som 
bærende konstruksjon og som en del av 
våre bygde omgivelser.

Utstillingen tar for seg tre grunnleggende 
strukturer som er mye brukt i broens 
bæresystem; nemlig bjelken, buen og 
trekanten. Det handler om hvorfor broer 
holder seg oppe.

Kunstformidlere
 Gábor Magyari, Stine Gonsholt og Tor 
Andreas Petterson 

Kommuner høst 2017
Siljan, Bø, Sauherad,  
Hjartdal 

Verds-skrifta

Den grunnleggjande idéen til utstillinga 
startar med det greske ordet for 
teikning og skriving; grafein. Dette er 
eit ord som knyt veldig ulike delar av 
verkelegheita saman, i ord som til dømes 
fotografi. Ordet spenner frå vitskapelege 
nedteikningar, slik som kosmografi, til meir 
menneskelege uttrykksformer slik som 
kalligrafi. Kjerna av ordet lyt til å peike på 
skrift av ymse slag. Ein kan førestelle seg 
den store grafien som verdas skrift eller 
verkelegheita si skrift.

Verds-skrifta er eit omreisande 
laboratorium der elevane sjølve vil 
kunne eksperimentere i samarbeid med 
formidlar. Utstillinga er bygd opp av 
forskjellige analoge skulpturar, og dei kan 
alle teikne på kvart sitt vis.

Ide og opplegg
Ånond Versto

Kunstformidlarar
Jørn Liebezeit og Vibeke Frost Andersen

Kommunar haust 2017
Kragerø, Drangedal, Kviteseid

Foto Ånond VerstoFoto: DKS TelemarkFoto: DKS Telemark
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Telemark Kunstsenter

Alle elevene på 8. trinn i Skien får et 
tilbud om å se en kunstutstilling på 
Telemark kunstsenter. 

Selve opplegget er todelt og varer i 2x45 
minutter. Første halvdel går med til 
informasjon om kunstsenteret, for så å 
gå over i en dialogbasert formidling. Her 
vil elevenes tanker og refleksjoner bli 
gitt god plass, og danne et bakteppe for 
videre diskusjon av utstillingen. Andre 
halvdel er en workshop som knytter seg 
til utstillingen elevene har sett, både i 
arbeidsform og tematikk.

Telemark kunstsenter er et regionalt 
senter og visningssted for samtidskunst.
Kunstsenteret er også et 
kompetansesenter for offentlige 
kunstprosjekter, og kunstfaglige 
arrangementer og samtaler.

Les mer om Telemark Kunstsenter på 
www.telemarkkunstsenter.no.

Kunstformidler
Marius Strandgård Baun

Kunstnerbesøk Spriten kunsthall

Dette er et tilbud til elever på 9. trinn i 
Skien, hvor elevene drar på verkstedbesøk 
hos utvalgte kunstnere knyttet til 
Kunstnerbyen Skien. Konseptet har fokus 
på mer egenaktivitet for elevene, og målet 
er at elevene skal få innblikk i hvordan 
kunstnere jobber.

Før avreise til Spriten Kunsthall deler 
skolen elevene i tre grupper, bestående av 
mellom sju og tolv elever hver. Gruppene 
besøker hvert sitt atelier. Inne på atelieret 
holder kunstner en presentasjon om 
arbeidsmetode, teknikker, fremgangsmåte 
og litt om egen bakgrunn.

I neste fase skal elevene selv prøve å jobbe 
med de ulike kunstneriske uttrykkene og 
teknikkene. Dette vil gi hver gruppe med 
elever mer tid til å fordype seg i de ulike 
uttrykkene. 

Les mer om Spriten Kunsthall på  
www.spriten.no.

Kunstnere
Ann Kathrin Samuelsen, Odd Fredrik 
Heiberg og Tuva Gonsholt 

Foto Odd Fredrik HeibergFoto: Telemark KunstsenterFoto: Telemark Kunstsenter

8. trinn 9. trinn
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Salte kyss 1 eller Salte kyss 3

Møte med billedkunster Shwan Dler 
Qaradaki. Qaradaki mottok Oslo bys 
kulturpris for 2013 og Norsk kulturråds 
Nykommerpris for 2015. Han er utnevnt 
til festspillkunstner i NordNorge for 
2016.

I sitt kunstnerskap tar Qaradaki 
utgangspunkt i eget erfaringsmateriale, 
og har i løpet av kort tid etablert seg som 
en kunstner med en særegen signatur. 
Billedkunstneren skildrer barndommen 

i Kurdistan, ungdomstid på flukt og 
voksentid på vent i Norge med en 
personlig inderlighet som gjør oss 
direkte involvert i det vi ser. Flyktninger 
og asylsøkere er for mange av oss en 
ansiktsløs gruppe mennesker som ikke 
angår oss direkte. Verkene Salte Kyss 
1 og Salte kyss 3 er viktige innspill i 
menneskelig gjøringen av dette temaet.

Kunstner
Shwan Dler Qaradaki

Hvordan ser du?  
Mekanikken i blikket

Møte med billedkunster og fotograf 
Verena Winkelmann. 

Denne formidlingen er et møte mellom 
fotografiet og den som ser. Fotografiet er 
det kunstneriske mediet som har utviklet 
seg mest rent teknisk. Dette påvirker 
muligens vår bruk og tolkning av den. 
Det er viktig at barn og ungdom får et 
bevisst og modent forhold til hvilken 
virkning bilde har på oss. Og slik også får 

en bevisst holdning til hvordan de selv 
bruker fotografiet. Hva tenker du imens 
du ser? Hvordan påvirker tankene til 
fotografen bildets oppbygning? Hva er 
det vi som betraktere ikke får se?

Kunstformidler
Verena Winkelmann

Foto Ingrid EggenFoto: Den kulturelle skolesekken i TelemarkFoto: Shwan Dler Qaradaki

Vg1–Vg3 Vg1–Vg3
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Det spøker for Superbitchene av Audhild Solberg. Foto: Aschehoug
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Bukkene Bruse begynner 
på skolen

Det var en gang tre bukker som het 
Bukkene Bruse. En dag fikk de et brev 
om at de måtte begynne på skolen. 
«Hvorfor det?» spurte den minste. «Alle 
må gå på skolen nå for tida», forklarte 
den største bukken. Så ble de enige om 
at de kunne prøve for ei uke eller to. Men 
skolen har fått ny rektor  og det er ikke 
hvem som helst!

Sammen med illustratør Gry Moursund 
har forfatter Bjørn Rørvik laget bøkene 
om Bukkene Bruse. Med Bukkene 
Bruse på badeland og Bukkene Bruse 
vender tilbake har Bjørn Rørvik og Gry 

Moursund gitt barna et helt nytt bilde av 
eventyret Bukkene Bruse. Og eventyret er 
langt fra over for de tre bukkene!

Medvirkende
Bjørn Rørvik

Kommuner vår 2018
Kragerø, Drangedal, Siljan, Bø, Sauherad, 
Nome, Kviteseid

Gorm er en snill orm

Gorm er en helt vanlig huggorm, som 
jobber på apotek, og reiser hjem til 
foreldrene sine i helgene. Skjønt, helt 
vanlig er han forresten ikke. Gorm er 
nemlig snill. Forferdelig snill. Og snille 
huggormer driver ikke med dreping av 
mus og den slags. Nehei, det gjør de 
IKKE... Men hvor blir det da av alle 
musene som kommer innom apoteket? 
For de kan vel ikke ha blitt spist av Gorm 
som er så snill?

Forfatter og illustratør Camilla Kuhn 
leser og forteller om den litt uvanlige 
hoggormen Gorm, og har både orm og 
mus med seg i veska. Barna får møte 
Gorm, se hvordan en billedbok blir til, 
fra en liten idè, gjennom slit og strev og 
skisser og fulle søplebøtter, til ferdige 
illustrasjoner og bok.

Medvirkende
Camilla Kuhn

Kommuner høst 2017
Bamble, Notodden,  
Seljord

Foto: June-WitzoeFoto: Cappelen DammFoto: Cappelen DammFoto: Cappelen Damm
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Superbitcher og fregnetryner 

Hovedpersonen i Anne Audhild Solbergs 
superbitchbøker er ikke blant de kuleste 
på skolen. Faktisk er hun nestnest 
nederst i bånnligaen i sjuende klasse. 
Anne Bea, med hjelp fra bestevennen Nils 
tar opp kampen mot klassens superbitcher 
Thea, Ronja og Shirin. Og gjennom nå 
tre utgitte bøker om Bea følger vi små og 
store hendelser i klassen.

Forfatter Anne Audhild Solberg forteller 
og leser høyt fra bøkene om Anne Bea og 
hennes skolehverdag. Hun vil komme

 inn på hvorfor hun skrev dem og 
samtaler med elevene om tema som 
vennskap, forelskelse, mobbing og det 
å være annerledes. Hun snakker også 
om det å skrive og hvordan man bygger 
opp en historie, med spesiell vekt på 
humor som virkemiddel. Da ikke bare 
i hennes egne bøker, men også i bøker 
som Pingle-dagbøkene av Jeff Kinney og 
Dustedagbøkene av Rachel Rene Russell.

Medvirkende
Anne Audhild Solberg

Kommuner vår 2018
Porsgrunn, Kviteseid, Fyresdal

Benny på tur

Bøkene til forfatter Barbro Lindgren 
(tekst) og illustratør Olof Landström 
om griseguten Benny har blitt veldig 
populære blant norske barn og foreldre. 
Benny er faktisk aldri så lite av ein 
kultfigur! Bøkene er omsette frå svensk 
av forfattar og folkemusikar Stein 
Versto, og i denne førestillinga les og 
fortel Stein frå bøkene, med illustrative 
og stemningsskapande innslag på 
hardingfele.

Stein Versto har kalla opplegget ei 
førestilling, fordi det har meir preg 
av forteljing enn rein opplesing. 
Illustrasjonane i bøkene er store, og lette 
å sjå for elevane, når bøkene blir haldne 
opp framfor klassen. Kanskje kan ein seia 
at tekst, illustrasjonar og musikk går opp i 
ein eigen einskap, i opplegget.

Medvirkende
Stein Versto

Kommuner vår 2018
Porsgrunn

Foto: AschehougFoto: AschehougFoto: Ånond Versto Illustrasjon: Olof Landstrøm
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http://www.dkstelemark.no/produksjon/1040285


Appelsinia litteraturfestival 

I Skien har man en litterær arv å ivareta, 
arven etter Henrik Ibsen. En god måte 
å gjøre det på er å formidle ny norsk 
litteratur og holde den levende gjennom 
inspirerende møter mellom leser og 
forfatter. På Appelsinia litteraturfestival får 
barn og unge oppleve de gode historiene; 
de som beveger, de som smeller, de som 
velter og de som bare er, og de som varer 
lenge.

Les om Appelsinia på Skien kommunes 
nettsider: www.skien.kommune.no/
appelsinia.

Navnet Appelsinia har sitt opphav i 
Ibsens stykke Byggmester Solness, hvor 
byggmesteren lover å skape et kongerike 
til den unge jenta Hilde Wangel, som 
skulle få bli prinsesse i Appelsinia.

Kommune høst 2017
Skien 

Dagen som forsvant

Denne forestillingen drives av et nært 
og personlig engasjement for forfatteren 
Tormod Haugen, hans livshistorie og 
selvfølgelig hans litteratur. Hva må 
fortelles for at nye lesere skal finne veien 
inn til Tormod Haugens fantastiske 
fortellinger? Her fabuleres det mellom 
ulike historier, ulike romaner og 
karakterer  fiksjonen gjøres levende. 
Formidlingen vil i hovedsak fokusere på 
bøkene: Dagen som forsvant, Slottet det 
Hvite og Skriket fra jungelen som skolene 
får et eksemplar av til sitt skolebibliotek.

Haugen skal ha sagt at: «Jeg skriver om 
drømmenes nødvendighet, om fantasiens 
styrke og skaperevne. Drømmen er en 
sterk drivkraft. All handling starter med 
en drøm og en visjon.» Det er alltid 
mennesker som danner utgangspunkt 
for det han skrev  mennesker med sine 
følelser, relasjoner og reaksjoner. Det er 
ikke tvil om at en forfatter som Tormod 
Haugen bør introduseres for unge i dag, 
dels på grunn av sin historiske tyngde, 

men også fordi innholdet i bøkene treffer 
midt i hjertet. 

Medvirkende
Hanne Brincker 

Kommuner høst 2017
Bamble, Seljord

Kommuner vår 2018
Notodden

Foto: Gyldendahl Foto: Skien kommune
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Forfatterbesøk og skrivekurs 

Mellom lys og mørke finnes en kraft som 
kan inspirere til å lage gode fortellinger. 
Hvilken stemning en tekst vekker i oss 
er viktig. Hvordan kan vi bare med ord 
skape gåsehud? Hvordan kan vi male 
fram kontrastfylte bilder som suger oss 
fast?

I denne dobbelttimen ser vi på bruk av 
lys og mørke for å bringe karakterer til liv, 
for å bygge stemningen i en tekst, og for 
å lage spenning i historien. Spenningen 
ligger ikke alltid i halshugget, men i 
bøddelens forhold til sitt offer.
Forfatter Lise Forfang Grimnes tar 
utgangpunkt i eget arbeid, men bruker 
også andre eksempler fra litteratur, eget 
liv, vandresagn og populærkultur. Timene 
er lagt opp delvis som foredrag og delvis 
som skrive og fortellerverksted.

Medvirkende
Lise Forfang Grimnes

Kommuner høst 2017
Bø, Vinje, Nissedal 

Kommuner vår 2018
 Sauherad, Tinn

Skrivekurs: Skriv ditt liv!

Dette er et skrivekurs for alle, enten du 
har en forfatter i magen eller slett ikke 
har tro på at du kan skrive. Kurset er lagt 
opp på en uformell og leken måte som 
setter hver elevs kreative muligheter og 
evner i sentrum. Gjennom forskjellige 
skriveøvelser, tekster og diskusjoner vil 
elevene i løpet av to timer produsere 
korte skjønnlitterære tekster. Kurset vil 
sveipe innom karakterbygging, fortelling, 
kortprosa og poesi.

Joakim Kjørsvik fra Oslo debuterte med 
novellesamlingen Åpenbart ingen nabo 
i 2007 på Damm forlag, til strålende 
kritikker. I 2013 kom romanen I fjor

 var en lang natt. Han er aktuell med ny 
novellesamling høsten 2017. 

Endre Ruset fra Molde debuterte med 
diktsamlingen Ribbeinas Vingespenn 
på Gyldendal i 2001. Han har siden 
utgitt tre diktsamlinger. Ruset har 
vært kunstnerisk leder ved Norsk 
Litteraturfestival og er fast bokanmelder i 
Dagbladet. 

Medvirkende
Endre Ruset og Joakim Kjørsvik

Kommuner vår 2018
Kragerø, Notodden, Fyresdal

Endre Ruset 

Foto: Tove-Sivertsen

Joakim Kjorsvik

Foto: Kolon forlag

Foto: Aschehoug

Se
 p

rogram våren 2018

Se
 p

rogram våren 2018

8.–10. trinn 8.–10. trinn

/ Ungdomstrinn

http://www.dkstelemark.no/produksjon/1041642
http://www.dkstelemark.no/produksjon/1073268
http://www.dkstelemark.no/produksjon/1040320


31   –   Litteratur

Foto: Cappelen Damm
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Badboy: Steroid

Forfattermøte med Annette Münch og den Brageprisvinnende ungdomsromanen 
Badboy: Steroid.

Boka er en spenningsroman om 17 år gamle Casper. Han mister alt. Først 
luksustilværelsen hos morens kjæreste og så drømmedama. Ydmykelsene står i kø. 
Lillebroren havner i bråk og morens nye kjæreste invaderer hverdagen. 
Badboy handler om et misbruk som er mer utpreget og omfattende blant ungdom 
enn vi tør tenke på. Annette Münch går tett innpå brukeren, og Caspers kamp for 
tilværelsen er en skremmende påminnelse om at å vokse opp med selfies og økende 
kroppsfokus krever mange typer styrke.

Medvirkende
Annette Münch

Foto: Kjersti Wold

Duun for Dummies

Om råskap, sex og spenning  Kjersti 
Wold og Geir Vang gir en muntlig 
presentasjon av Dunn novellen Millom 
røvarar og rettferdsmenneske.

I novellen inviterer skurken, 
røverhøvdingen Blodørna, til en 
gruppevoldtekt. Dette gir oss mulighet 
for å snakke om grenser og seksualitet; 
om det å lage sine egne grenser og det å 
respektere andres. Dessuten vil vi se på 
hva som er likt og ulikt i den mannlige og 
den kvinnelige seksualiteten.

Denne forestillingen er tenkt å være et 
kinderegg for elever og lærere.

1. En introduksjon til Duuns 
forfatterskap

2. En demonstrasjon av litterære 
virkemidler

3. Et stykke skjult seksualundervisning

Medvirkende
Kjersti Wold og Geir Vang
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Foto: V. Norum
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Hei, jeg er et dikt!

Per Ivar Martinsen tar aktivt i bruk sitt 
eget forfatterskap, i tillegg til eksempler 
fra andres poesi, kortprosa og sanglyrikk.

Språklig mangfold, muntlig slang og 
gatespråk bidrar også med en særegen 
valuta for språklig kreativitet. Elevene 
inviteres til konstruktive innspill om 

tema og virkemidler, i tillegg til frivillig 
opplesing av nyskrevet tekst. Vi diskuterer 
ulike sjangere, basert på ungdommenes 
ønsker og skrivelyst. Kreativt 
skriveverksted er lekent, åpent, morsomt, 
alvorlig, forvirrende, sammensatt, 
mangetydig, enkelt òg komplisert – 
elevene kan være smilende uenige om hva 
et dikt er eller kan være, om en sangtekst 
nødvendigvis må rime, hva som gjør 
én tekst spennende, og en annen tekst 
oppleves kjedelig.

Medvirkende
Per Ivar Martinsen

Foto: Maud Lervik Grøttland

Slam! Poesi!

Kamppoesi skal fremføres, ikke trykkes i 
bøker!

Slam! Et skrivekurs der elevene lærer 
å skrive egen poesi og å fremføre for et 
publikum. Skummelt! Ja, absolutt. Men 
ikke særlig lenge. Slam! er et skrivekurs 
der elever i videregående skole lærer 
å skrive egen poesi og fremføre for et 
kresent publikum. Målet for kurset er 

at elevene skal delta i et poesislag med 
egenprodusert tekst, slik at de kan kalle 
seg slampoeter. Det endelige resultatet 
er slampoesi, poesi skrevet for fremføring 
for publikum, der meningsinnhold og 
formidling er like viktig som litterær 
kvalitet.

Medvirkende
Marius Abrahamsen

Se program

Se program
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Foto: Anna-Julia Granberg Foto: Cappelen Dam

Vg1–Vg3

/ Videregående

Sirkus Maxim

Forfatter Siv Wyller leser utdrag sin 
romanen Sirkus Maxim som er en 
dystopisk fortelling om et værfast sirkus 
i Sibir.

Sirkuset rommer et virvar av skapninger 
og vanskapninger. Situasjonen er prekær; 
snøen laver ned, reservene er i ferd med å 
ta slutt og kulden er gjennomtrengende. 

Høyst motvillig går sirkusarving Gregor 
med på å la søsteren, Cecilia, pleie en 
ukjent, bevisstløs mann. Det er da ting for 
alvor begynner å skje...

Medvirkende
Siv Wyller

Se program

http://www.dkstelemark.no/produksjon/1060077
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Foto: Ellen-Astri Lundby
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Din stemme!

Forestillingen Din stemme! er laget med 
bakgrunn i filmen Bli hørt, en film Jeanne 
Bøe hadde premiere på 12. juni på Kilden 
i Kristiansand under Stemmerettsjubileet 
2013.

Filmen tar for seg flere emner, men det 
Jeanne fokuserer på i her er hvordan vi 
bruker stemmen. Hvordan bli hørt og 
sett. Hvor viktig det er for både voksne, 
ungdom og barn. Hva bruker vi stemmen 
til? Hvordan snakker vi til folk? Alle 
valgmuligheter vi har som
mennesker, valg til å stå opp for 
våre meninger. Til å si fra om noe 
er urettferdig eller at noen blir 
behandlet dårlig. Og ved å ha så mange 
valgmuligheter, så sitter vi med en 
enorm makt hver og en av oss. Og 
hvordan bruker vi denne makten? Er vi 
modige eller pyser. Følger vi bare etter 
hverandre eller er det noen som tør å være 
annerledes?

Medvirkende
Jeanne Bøe

Kommuner høst 2017
Kviteseid, Seljord

Joikefeber

Joikefeber – se filmen, lær å joike, møt 
filmskaperen EllenAstri Lundby 
sammen med joikeren Ylva Soriano 
Lundby, filmvisning og joikeverksted 
i ett! Filmen Joikefeber handler om 
Oslojenta Ylva som vil lære seg å joike 
fordi hennes mormor var same og hun 
selv er sanger som går på musikklinja på 
videregående.

I en underholdende og lærerik film samt 
et tilhørende joikeverksted vil elevene få 
kjennskap til ulike joiketradisjoner og 
det å være ung same i dag.

Elevene vil også lære seg noen enkle 
joiker. Filmen inneholder også klipp fra 
flere joikemusikkvideosnutter og viser 
hvordan en gammel joik kan aktualiseres 
for et ungt publikum.

Filmens hovedjoik blir kalt for Tim 
tam tam og er en gammel tradisjonell 
sjøsamejoik fra Snefjord i Finnmark. 
Denne joiken kommer fra Karen Nilsen 

som er født i 1855 og fremdeles er det 
mange i den Snefjord som joiker Karen 
og hennes såre kjærlighet 

Medvirkende
EllenAstri Lundby og Ylva Soriano 
Lundby

Kommuner vår 2018
Bamble og Tokke

Foto: Ellen Astri LundbyFoto: Gro Knutsen

Se
 p

rogram høsten 2017

Se
 p

rogram våren 2018

/ Ungdomstrinn

8.–10. trinn 8.–10. trinn

Se
 v

id

eo
 om forestillingen

35   –  Film

http://www.dkstelemark.no/produksjon/1066697
http://www.dkstelemark.no/produksjon/1077545
https://vimeo.com/76222346


Annet

Scriptorium. Foto: Borghild Telnes
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/ Barnetrinn og ungdomstrinn

Scriptorium

Toner av gregoriansk sang, blafrende 
levende lys, lyden av fjærpennen som 
glir over pergamentet… Hvem er denne 
personen i munkekappe? Vi møter 
en kalligraf som skriver på et stort 
manuskript.

Scriptorium tar elevene tilbake til 
middelalderen og arbeidet i et kloster 
med å skrive et middelaldermanuskript. 
Elevene vil få prøve seg på alle de ulike 
jobbene som til sammen utgjorde et 
ferdig manuskript: rubrikatoren som 
laget overskriftene og farget de store 
bokstavene, kopisten som skrev selve 

hovedteksten , miniatyrmaleren som 
knuste fargepigmenter og dekorerte 
sidene, og gullpålegging til slutt. Elevene 
får utdelt egne skriveark (tre ulike nivåer) 
der de vil skrive med gotiske textura
bokstaver, de vil få dekorere sin egen 
forbokstav og legge på ekte bladgull.

Medvirkende
Borghild Telnes og 
Else Ljungstrøm

Kommuner høst 2017 
og vår 2018
Porsgrunn

Skrivekurs

Med Fredrik Brattberg
Elevene skal i løpet av fire skoletimer få 
en innføring i å skrive teater og film. 

Opplegget har to mål:
1. elevene skal lære de største 

forskjellene på å skrive novelle og 
roman, og å skrive teater og film

2. elevene skal forstå hvordan man 
skaper undertekst når man skriver 
replikker. Altså, hvordan man lager 
karakterer som ikke alltid sier det 
de mener, men har baktanker og 
strategier, karakterer som gjerne sier 
en ting, tenker en annen og gjør en 
tredje.

Kurset er tredelt, hvor elevene først får en 
innføring, så en mulighet til å skrive, og 
til slutt, kunne teste ut det de skriver med 
skuespillere fra klassen.

Medvirkende
Fredrik Brattberg

Kommuner høst 2017
Nome, Hjartdal

Foto: Dag JenssenFoto: DKS TelemarkFoto: DKS Telemark
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Ett ord! Bilder i kampen 
mot særskrivingsfeil

Facebooksiden Bilder i kampen mot 
særskrivingsfeil til komiker og forfatter 
André Ulveseter fikk i løpet av 5 dager 
100 000 følgere, og ble fort en snakkis 
både i media og på sosiale medier. Nå har 
det også blitt en bok av prosjektet.
Norsklærere rundt om i landet bruker 
bildene i klasserommene sine, og til og 
med Språkrådet har hyllet Ulveseter sine 
bilder og hans humoristiske vinkling for å 
drive språkrøkt. 

I foredraget forteller han litt om 
«eksplosjonen» kampanjen fikk i sosiale 

medier, bakgrunnen for hvorfor han tok 
for seg akkurat særskriving, forskjellene 
mellom orddeling og særskriving, 
fordelene med god kommunikasjon og 
selvsagt en del bildeeksempler.

Medvirkende
André Ulveseter

Kommuner høst 2017
Bamble, Kragerø,  
Drangedal, Siljan,  
Porsgrunn, Sauherad

Tur til verdensarven på 
Notodden og Rjukan

Besøket på Notodden har et fast 
program, men etter avtale kan det 
tilpasses til klassenes behov. Lysbuen 
industrimuseum, Norsk Hydro sin 
kunstsamling, byvandring og besøk på 
Bok & Blueshuset med minikonsert fra 
bluesbyen er på programmet. Elevene er 
veldig begeistret for opplegget på Bok & 
Blueshuset og mange omtaler det som et 
høydepunkt. 

Besøket på Rjukan og formidling 
av historiene er lagt til Norsk 
Industriarbeidermuseum (NIA) på 
Vemork, på Mæl og på Krossobanen. 
Andre lokasjoner kan avtales. Klassene 
kan velge mellom flere programpakker 
når de melder seg på.

Påmeldingstilbud! 
Det er laget en påmeldingsside som 
skolens kulturkontakter deler med 
lærerne: telemark.pameldingssystem.no/
minaktivitet13

Foto: Thorild OsdalenFoto: André UlveseterFoto: André Ulveseter
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