NTO teaterrapport for 2016
Teater Ibsen
Status: Sendt inn per: 21.02.2019 13:41

* = Må fylles ut
? = Klikk for retningslinjer/hjelpetekst

Utfylt av
Navn *
Christin Normann

E-post *
christin.normann@teateribsen.no

Telefon *
35905050

Registrer produksjonen/aktiviteten
Registrer hver enkelt produksjon/aktivitet under enten egenproduksjon, samproduksjon eller gjestespill ved å skrive inn
tittel på ny produksjon/aktivitet og klikke på "Legg til produksjon/aktivitet". Klikk så på tittelen for å få opp delskjemaet,
der du legger inn produksjons/aktivitetstallene.
NB! Før du avslutter fyller du inn institusjonens samlede antall publikum på billetterte arrangement (se lenger ned i
skjemaet).

Egenproduksjoner/aktiviteter
Tittel

Forestillinger/arrangement

Publikum

Jobs bok

7

185

Det beste av det verste

13

1016

Kvinne kjenn din kropp

22

2001

Fire begravelser og et bryllup

15

1078

Brand

18

2602

So long Leonard

1

70

Se vedlegg 1 for detaljer

Samproduksjoner/aktiviteter (formidlet av egen virksomhet)
Tittel

Forestillinger/arrangement

Publikum

Det vidunderlige - Henriks jul

7

785

Nå løper vi

4

200

Snåsamannens sang

32

1757

Festkveld/Ibsenpris

1

76

Seminar/ Ibsenpris

1

57

Svanhild/ Ibsenpris

1

85

Se vedlegg 2 for detaljer

Samproduksjoner/aktiviteter formidlet av samarbeidspartner
Tittel

Forestillinger/arrangement

Publikum

Ibsenlabyrinten

12

644

Nesjarspelet

5

2300

Marispelet

5

1800

Fortellinger om friteateret Porsgrunn

3

809

Se vedlegg 3 for detaljer

Gjestespill
Tittel

Forestillinger/arrangement

Publikum

Hysj! Vi er alene

33

1824

Erik Bye - mannen med det store hjertet

74

3253

Livets Dans - en forest om Inger Hagerup

5

196

Hei, jeg trenger litt hjelp her jeg

1

158

null 0+ null 0 = fire 4

1

51

Gorilla Teater

1

31

Lørdagsbarn

12

688

Brev fra kolonien

1

59

Kjente jeg deg

1

42

Se vedlegg 4 for detaljer

NB! Fyll ut institusjonens samlede antall publikum på billetterte arrangement:
Antall publikum på billetterte arrangement:
19546

Herav med sponsorbilletter:
0

Herav med fribilletter:
1065

Kommentarer
Navn på
produksjon/aktivitet

Produksjonen/aktiviteten/Samarbeidets art

Evt.
publikumstall

Kvinne kjenn din kropp

DKS- elever er til stede under ordinære forestillinger
og fakturert

262

Snåsamannens sang

DKS- elever er til stede under ordinære forestillinger
og fakturert

648

Brand

DKS- elever er til stede under ordinære forestillinger
og fakturert

667

Ibsenlabyrinten

DKS- elever er til stede under ordinære forestillinger
og fakturert

664

Last opp årsmelding

Navn på
samarbeidspartner(e)

Vedlegg: Teater Ibsen_aarsmelding_2016.pdf

Summering publikums- og aktivitetstall 2016
1. Produksjoner/aktiviteter

1.1: Totalt antall produksjoner/aktiviteter (ikke medregnet samprod. formidlet av samarbeidspartner)
21

1.1.1: Totalt antall produksjoner/aktiviteter (inkludert samprod. formidlet av samarbeidspartner)
25

1.2: Ant. samproduksjoner formidlet av samarbeidspartner
4

1.3: Antall egne produksjoner/aktiviteter
6

1.4: Antall mottatte gjestespill/aktiviteter
9

1.4.1: Antall mottatte gjestespill/aktiviteter produsert av andre NTO-medlemmer
0

1.5: Antall samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet
6

1.6: Ant. produksjoner/kunstneriske aktiviteter
19

1.7: Ant. formidlingsaktiviteter
2

1.8: Antall produksjoner/aktiviteter rettet mot barn og unge
5

1.9: Antall uroppføringer
6

1.10: Antall produksjoner av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater skrevet i løpet av de siste 15 år
5

1.11: Antall produksjoner av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater skrevet i løpet av de siste 15 år
1

1.12: Antall produksjoner med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge
4

1.13: Antall produksjoner av ny norsk koreografi
0

1.14: Antall produksjoner av ny utenlandsk koreografi
0

2. Forestillinger/arrangement

2.1: Totalt ant. forestillinger/arrangement (ikke medregnet samprod. formidlet av samarbeidspartner)
251

2.1.1: Totalt ant. forestillinger/arrangement (inkludert samprod. formidlet av samarbeidspartner)
276

2.2: Antall forestillinger/arrangement på samproduksjoner formidlet av samarbeidspartner
25

2.3: Ant. forestillinger/arrangement på egenproduksjoner/aktiviteter
76

2.4: Ant. forestillinger/arrangement på mottatte gjestespill/aktiviteter
129

2.4.1: Ant. forestillinger/arrangement på mottatte gjestespill/aktiviteter produsent av andre NTO-medlemmer
0

2.5: Ant. forestillinger/arrangement på samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet
46

2.6: Ant. forestillinger/kunstneriske arrangement
249

2.7: Ant. formidlingsarrangement
2

2.8: Antall forestillinger/arrangement rettet mot barn og unge
57

2.9: Antall forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS
32

2.10.1: Antall forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS – grunnskole
0

2.10.2: Antall forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS – vgs.
32

2.11: Antall forestillinger/arrangement på egen scene/fast arena/i egen kommune
70

2.12: Antall forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
181

2.13: Antall forestillinger/arrangement i utlandet
0

2.14: Antall transmisjoner
0

3. Publikum

3.1: Totalt antall publikum (ikke medregnet samprod. formidlet av samarbeidspartner)
16214

3.1.1: Totalt antall publikum (inkludert samprod. formidlet av samarbeidspartner)
21767

3.2: Antall publikum på samproduksjoner formidlet av samarbeidspartner
5553

3.3: Antall publikum på egenproduksjoner/aktiviteter
6952

3.4: Antall publikum på mottatte gjestespill/aktiviteter
6302

3.4.1: Antall publikum på mottatte gjestespill/aktiviteter fra andre scenekunstinstitusjoner i NTO
0

3.5: Antall publikum på samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet
2960

3.6: Ant. publikum på kunstneriske aktiviteter
16081

3.7: Ant. publikum på formidlingsaktiviteter
133

3.8: Antall publikum på produksjoner/aktiviteter rettet mot barn og unge
3528

3.9: Antall publikum på forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS
1577

3.10.1: Antall publikum på forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS - grunnskole
0

3.10.2: Antall publikum på forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS - videregående skole
1577

3.11: Antall publikum på egen scene/fast arena/i egen kommune
5590

3.12: Antall publikum i Norge utenfor egen kommune
10624

3.13: Antall publikum i utlandet
0

3.14: Ant. publikum på billetterte arrangement
19546

3.15: Herav med sponsorbilletter
0

3.16: Herav med fribilletter
1065

Vedlegg 1
Navn på produksjon/aktivitet: *
Jobs bok

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
0

Publ. *
0

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
7

Publ.
185

Ant. forestillinger/arrangement i utlandet
Forest.arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum:

Tot. ant. forest./arr.
7

Tot. ant. publ.
185

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.

Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner:

Navn på produksjon/aktivitet: *
Det beste av det verste

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
10

Publ. *
940

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune

Forest./arr.
3

Publ.
76

Ant. forestillinger/arrangement i utlandet
Forest.arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum:

Tot. ant. forest./arr.
13

Tot. ant. publ.
1016

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi

ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner:

Navn på produksjon/aktivitet: *
Kvinne kjenn din kropp

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
12

Publ. *
1231

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
10

Publ.
770

Ant. forestillinger/arrangement i utlandet
Forest.arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum:

Tot. ant. forest./arr.
22

Tot. ant. publ.
2001

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
9

Publ.
262

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner:

Navn på produksjon/aktivitet: *
Fire begravelser og et bryllup

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *

8

Publ. *
522

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
7

Publ.
556

Ant. forestillinger/arrangement i utlandet
Forest.arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum:

Tot. ant. forest./arr.
15

Tot. ant. publ.
1078

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring

rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner:

Navn på produksjon/aktivitet: *
Brand

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
0

Publ. *
0

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
18

Publ.
2602

Ant. forestillinger/arrangement i utlandet
Forest.arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum:

Tot. ant. forest./arr.
18

Tot. ant. publ.
2602

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
14

Publ.
667

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner:

Navn på produksjon/aktivitet: *
So long Leonard

A. Forestillinger/arrangement

Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
1

Publ. *
70

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Ant. forestillinger/arrangement i utlandet
Forest.arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum:

Tot. ant. forest./arr.
1

Tot. ant. publ.
70

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner:

Vedlegg 2
Navn på produksjon/aktivitet: *
Det vidunderlige - Henriks jul

A. Forestillinger/arrangement
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
7

Publ. *
785

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Ant. forestillinger/arrangement i utlandet
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forest./arr og publikum

Tot. ant. forest./arr.
7

Tot. ant. publ.
785

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.

Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner:

Samarbeidspartnere *
Skien Kulturskole

Navn på produksjon/aktivitet: *
Nå løper vi

A. Forestillinger/arrangement
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
0

Publ. *
0

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
4

Publ.
200

Ant. forestillinger/arrangement i utlandet
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forest./arr og publikum

Tot. ant. forest./arr.
4

Tot. ant. publ.
200

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner:

Samarbeidspartnere *
Brageteateret

Navn på produksjon/aktivitet: *
Snåsamannens sang

A. Forestillinger/arrangement
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
12

Publ. *
795

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
20

Publ.
962

Ant. forestillinger/arrangement i utlandet
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forest./arr og publikum

Tot. ant. forest./arr.
32

Tot. ant. publ.
1757

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
9

Publ.
648

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner:

Samarbeidspartnere *
Nord.Trøndelag teater/Riksteateret

Navn på produksjon/aktivitet: *
Festkveld/Ibsenpris

A. Forestillinger/arrangement
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
1

Publ. *
76

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Ant. forestillinger/arrangement i utlandet
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forest./arr og publikum

Tot. ant. forest./arr.
1

Tot. ant. publ.
76

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner:

Samarbeidspartnere *
Skien kommune

Navn på produksjon/aktivitet: *
Seminar/ Ibsenpris

A. Forestillinger/arrangement
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
1

Publ. *
57

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Ant. forestillinger/arrangement i utlandet
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forest./arr og publikum

Tot. ant. forest./arr.
1

Tot. ant. publ.
57

B. Den kulturelle skolesekken

Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner:

Samarbeidspartnere *
Skien kommune

Navn på produksjon/aktivitet: *
Svanhild/ Ibsenpris

A. Forestillinger/arrangement
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
1

Publ. *

85

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Ant. forestillinger/arrangement i utlandet
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forest./arr og publikum

Tot. ant. forest./arr.
1

Tot. ant. publ.
85

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk

basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner:

Samarbeidspartnere *
Skien kommune

Vedlegg 3
Navn på produksjon/aktivitet: *
Ibsenlabyrinten

Samprod. formidlet av samarbeidspartner

Forest./arr *
12

Publ. *
644

Samarbeidspartnere *
Skien kommune

Navn på produksjon/aktivitet: *
Nesjarspelet

Samprod. formidlet av samarbeidspartner

Forest./arr *
5

Publ. *
2300

Samarbeidspartnere *
Nesjar teaterforneing

Navn på produksjon/aktivitet: *
Marispelet

Samprod. formidlet av samarbeidspartner

Forest./arr *
5

Publ. *
1800

Samarbeidspartnere *
Stiftelsen Marispelet

Navn på produksjon/aktivitet: *
Fortellinger om friteateret Porsgrunn

Samprod. formidlet av samarbeidspartner

Forest./arr *
3

Publ. *
809

Samarbeidspartnere *
Grenland Friteater

Vedlegg 4
Navn på produksjon/aktivitet: *
Hysj! Vi er alene

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
0

Publ. *
0

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
33

Publ.
1824

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
33

Tot. ant. publ.
1824

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Hanne Amalie Smedstad

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Erik Bye - mannen med det store hjertet

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
0

Publ. *
0

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
74

Publ.
3253

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
74

Tot. ant. publ.
3253

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
AdLibitum/ Bal Musette

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Livets Dans - en forest om Inger Hagerup

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
0

Publ. *
0

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
5

Publ.
196

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
5

Tot. ant. publ.
196

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Educat/Kristi Kinsarvik

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Hei, jeg trenger litt hjelp her jeg

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
1

Publ. *
158

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
1

Tot. ant. publ.
158

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Thalia Teater/Pullman

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
null 0+ null 0 = fire 4

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
1

Publ. *
51

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
1

Tot. ant. publ.
51

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole

Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Thomas Bye

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Gorilla Teater

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *

1

Publ. *
31

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
1

Tot. ant. publ.
31

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Det andre teatret

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Lørdagsbarn

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
12

Publ. *
688

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
12

Tot. ant. publ.
688

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole

Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Teateret ditt,Hanne Amalie Smedstad, Hesteskoen teater og musikk, Tussilago prod, Teater Avvik, Fjørtoft Kulturprod.

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Brev fra kolonien

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *

1

Publ. *
59

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
1

Tot. ant. publ.
59

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Erik Spets Sandvik

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Kjente jeg deg

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
1

Publ. *
42

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
1

Tot. ant. publ.
42

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole

Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Medbøe Prosjekter

Denne produsenten er medlem i NTO.

