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

Utfylt av
Navn *
Kirsti Bjerva

E-post *
kirsti.bjerva@rogaland-teater.no

Telefon *
91607334

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

A Christmas for Carol

20

7069

Altmuligmann

12

572

Det suser i sivet

58

14179

Teaterkonsert HOW

36

6447

Jeg heter Bente

5

599

Kunst

40

2037

Lørdagsgodt

18

675

Markens grøde - revisited

41

3723

Nerdene

33

5972

Et dukkehjem

42

13017

Ronja Røverdatter

16

4372

Spotlight

30

2048

Orlando

18

4606

Robinson

5

505

Vanja og Sonja og Masha og Spike

38

2555

Omvisninger

23

668

Arrangement

55

3739

Workshops og sommerskole

17

373

Hjortefot

6

600

Det suser i sivet, takeawayversjon
Se vedlegg 1 for detaljer

1

60

Samproduksjoner/aktiviteter (formidlet av egen virksomhet)
Tittel

Forestillinger/arrangement

Publikum

Askeladden og di

31

6173

Se vedlegg 2 for detaljer

Samproduksjoner/aktiviteter formidlet av samarbeidspartner
Tittel

Forestillinger/arrangement

Publikum

1930 Diktatoren

8

1102

Statsteaterfestival

1

306

1814 En western på vidda turné

5

1000

1880 Amerika turné

6

1120

1066 Slaget ved Stamford bridge turné

1

120

1537 Dansketid turné

1

90

1930 Diktatoren turné

34

4660

Kvinde kend din krop, Danmark

30

4740

Se vedlegg 3 for detaljer

Gjestespill
Tittel

Forestillinger/arrangement

Publikum

Jeg

2

184

Se vedlegg 4 for detaljer

NB! Fyll ut institusjonens samlede antall publikum på billetterte arrangement:
Antall publikum på billetterte arrangement:
76800

Herav med sponsorbilletter:
1538

Herav med fribilletter:
10309

Kommentarer

Last opp årsmelding

Intet vedlegg lastet opp

Summering publikums- og aktivitetstall 2016
1. Produksjoner/aktiviteter

1.1: Totalt antall produksjoner/aktiviteter (ikke medregnet samprod. formidlet av samarbeidspartner)
22

1.1.1: Totalt antall produksjoner/aktiviteter (inkludert samprod. formidlet av samarbeidspartner)
30

1.2: Ant. samproduksjoner formidlet av samarbeidspartner
8

1.3: Antall egne produksjoner/aktiviteter
20

1.4: Antall mottatte gjestespill/aktiviteter
1

1.4.1: Antall mottatte gjestespill/aktiviteter produsert av andre NTO-medlemmer
1

1.5: Antall samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet
1

1.6: Ant. produksjoner/kunstneriske aktiviteter
19

1.7: Ant. formidlingsaktiviteter
3

1.8: Antall produksjoner/aktiviteter rettet mot barn og unge
8

1.9: Antall uroppføringer
8

1.10: Antall produksjoner av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater skrevet i løpet av de siste 15 år
0

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
0

1.13: Antall produksjoner av ny norsk koreografi
0

1.14: Antall produksjoner av ny utenlandsk koreografi
1

2. Forestillinger/arrangement

2.1: Totalt ant. forestillinger/arrangement (ikke medregnet samprod. formidlet av samarbeidspartner)
547

2.1.1: Totalt ant. forestillinger/arrangement (inkludert samprod. formidlet av samarbeidspartner)
633

2.2: Antall forestillinger/arrangement på samproduksjoner formidlet av samarbeidspartner
86

2.3: Ant. forestillinger/arrangement på egenproduksjoner/aktiviteter
514

2.4: Ant. forestillinger/arrangement på mottatte gjestespill/aktiviteter
2

2.4.1: Ant. forestillinger/arrangement på mottatte gjestespill/aktiviteter produsent av andre NTO-medlemmer
2

2.5: Ant. forestillinger/arrangement på samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet
31

2.6: Ant. forestillinger/kunstneriske arrangement
452

2.7: Ant. formidlingsarrangement
95

2.8: Antall forestillinger/arrangement rettet mot barn og unge
137

2.9: Antall forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS
0

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

2.10.2: Antall forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS – vgs.
0

2.11: Antall forestillinger/arrangement på egen scene/fast arena/i egen kommune
547

2.12: Antall forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
0

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)
80173

3.1.1: Totalt antall publikum (inkludert samprod. formidlet av samarbeidspartner)
93311

3.2: Antall publikum på samproduksjoner formidlet av samarbeidspartner
13138

3.3: Antall publikum på egenproduksjoner/aktiviteter
73816

3.4: Antall publikum på mottatte gjestespill/aktiviteter
184

3.4.1: Antall publikum på mottatte gjestespill/aktiviteter fra andre scenekunstinstitusjoner i NTO
184

3.5: Antall publikum på samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet
6173

3.6: Ant. publikum på kunstneriske aktiviteter
75393

3.7: Ant. publikum på formidlingsaktiviteter
4780

3.8: Antall publikum på produksjoner/aktiviteter rettet mot barn og unge
26748

3.9: Antall publikum på forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS
0

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
0

3.11: Antall publikum på egen scene/fast arena/i egen kommune
80173

3.12: Antall publikum i Norge utenfor egen kommune
0

3.13: Antall publikum i utlandet
0

3.14: Ant. publikum på billetterte arrangement
76800

3.15: Herav med sponsorbilletter
1538

3.16: Herav med fribilletter
10309

Vedlegg 1
Navn på produksjon/aktivitet: *
A Christmas for Carol

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
20

Publ. *
7069

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.
20

Tot. ant. publ.
7069

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: *
Altmuligmann

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. *
572

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.
12

Tot. ant. publ.
572

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 suser i sivet

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
58

Publ. *
14179

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.
58

Tot. ant. publ.
14179

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: *
Teaterkonsert HOW

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
36

Publ. *
6447

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.
36

Tot. ant. publ.
6447

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: *
Jeg heter Bente

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
5

Publ. *
599

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.
5

Tot. ant. publ.
599

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: *
Kunst

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
40

Publ. *
2037

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.
40

Tot. ant. publ.
2037

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: *
Lørdagsgodt

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
18

Publ. *
675

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.
18

Tot. ant. publ.
675

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: *
Markens grøde - revisited

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

Forest./arr. *
41

Publ. *
3723

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.
41

Tot. ant. publ.
3723

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: *
Nerdene

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
33

Publ. *
5972

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.
33

Tot. ant. publ.

5972

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: *
Et dukkehjem

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?

(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
42

Publ. *
13017

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.
42

Tot. ant. publ.
13017

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: *
Ronja Røverdatter

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
16

Publ. *
4372

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.
16

Tot. ant. publ.
4372

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: *
Spotlight

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
30

Publ. *
2048

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.
30

Tot. ant. publ.
2048

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: *
Orlando

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
18

Publ. *
4606

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.
18

Tot. ant. publ.
4606

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: *
Robinson

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
5

Publ. *
505

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.
5

Tot. ant. publ.
505

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: *
Vanja og Sonja og Masha og Spike

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
38

Publ. *
2555

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.
38

Tot. ant. publ.
2555

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: *
Omvisninger

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
23

Publ. *
668

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.
23

Tot. ant. publ.
668

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: *
Arrangement

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
55

Publ. *
3739

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.
55

Tot. ant. publ.
3739

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: *
Workshops og sommerskole

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
17

Publ. *
373

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.
17

Tot. ant. publ.
373

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: *
Hjortefot

A. Forestillinger/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
6

Publ. *
600

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.
6

Tot. ant. publ.
600

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 suser i sivet, takeawayversjon

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. *
60

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.
60

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: *
Askeladden og di

A. Forestillinger/arrangement
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
31

Publ. *
6173

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.
31

Tot. ant. publ.
6173

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 *
Kulturkompaniet

Vedlegg 3
Navn på produksjon/aktivitet: *
1930 Diktatoren

Samprod. formidlet av samarbeidspartner

Forest./arr *
8

Publ. *
1102

Samarbeidspartnere *
Statsteatret

Navn på produksjon/aktivitet: *
Statsteaterfestival

Samprod. formidlet av samarbeidspartner

Forest./arr *
1

Publ. *
306

Samarbeidspartnere *
StatsTeatret

Navn på produksjon/aktivitet: *
1814 En western på vidda turné

Samprod. formidlet av samarbeidspartner

Forest./arr *
5

Publ. *
1000

Samarbeidspartnere *
StatsTeatret

Navn på produksjon/aktivitet: *
1880 Amerika turné

Samprod. formidlet av samarbeidspartner

Forest./arr *
6

Publ. *
1120

Samarbeidspartnere *
StatsTeatret

Navn på produksjon/aktivitet: *
1066 Slaget ved Stamford bridge turné

Samprod. formidlet av samarbeidspartner

Forest./arr *
1

Publ. *
120

Samarbeidspartnere *
StatsTeatret

Navn på produksjon/aktivitet: *
1537 Dansketid turné

Samprod. formidlet av samarbeidspartner

Forest./arr *
1

Publ. *
90

Samarbeidspartnere *
StatsTeatret

Navn på produksjon/aktivitet: *
1930 Diktatoren turné

Samprod. formidlet av samarbeidspartner

Forest./arr *
34

Publ. *
4660

Samarbeidspartnere *

StatsTeatret

Navn på produksjon/aktivitet: *
Kvinde kend din krop, Danmark

Samprod. formidlet av samarbeidspartner

Forest./arr *
30

Publ. *
4740

Samarbeidspartnere *
Mungo Park

Vedlegg 4
Navn på produksjon/aktivitet: *
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. *
2

Publ. *
184

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

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
184

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 *
Teater Manu

Denne produsenten er medlem i NTO.

