
V I D A R F O R L A G E T



«Det er kunst som skal formidles! Klarer vi å løfte frem 
de sterke kunstproduksjonene, vil også Scenekunstbruket 
og hele vårt formidlingsnettverk være i utvikling 
og forandring. Fordi det er kunsten, i møte med det 
unge publikummet, som skal gi energi til å fortsette 
dette viktige arbeidet.»

ÅDNE SEKKELSTEN 
daglig leder i Norsk scenekunstbruk

Norsk scenekunstbruk er den største landsdekkende formidleren 
av scenekunst for aldersgruppen 0–20 år, og en aktiv pådriver 
for kunstnerisk utvikling, kvalitet og mangfold i scenekunsten. 
Scenekunstbruket er den nasjonale aktøren 
for scenekunst i Den kulturelle skolesekken.

Scenekunsten og de unge er den største samlingen 
tekster om scenekunst for barn og unge som noen gang 
er utgitt i Norge. Antologien er laget i forbindelse 
med Scenekunstbrukets 20-årsjubileum i 2014.
 

Boken inneholder akademiske og journalistiske tekster, 
refleksjoner og personlige anekdoter, samt bidrag 
fra kunstnere, fagfolk, formidlere, ungdom og andre knyttet 
til feltet scenekunst for barn og unge. Den fungerer som 
et historisk dokument, som oppslagsverk og ikke minst 
som et flerstemt grunnlag for samtale med inspirasjon 
til videre utvikling og forskning.

Scenekunstbruket vil med denne boken invitere deg 
inn i samtalen – samtalen om scenekunsten og de unge. 
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Dyret som nektet
Hege Haagenrud
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I 1977 ble organisasjonen Teatersentrum etablert (nå 
Danse- og teatersentrum), og det var fra starten klart at 
formidlingen av scenekunst var en av hovedvisjonene 
for organisasjonen. Ønsket var å løfte frem den utenom-
institusjonelle scenekunsten for et bredt publikum. Black 
Box Teater ble etablert i Oslo i 1983, BIT Teatergarasjen 
i Bergen ble etablert som en internasjonal teaterfestival 
samme år, og som fast scene fra 1990. Teaterhuset 
Avant Garden startet sin virksomhet i Trondheim i 1984. 
Disse tre scenene var bærebjelkene for å opprettholde 
faste visningsarenaer for de frie sceniske kompaniene i 
Norge. I tillegg til dette, og selvfølgelig vel så viktig, kom 
virksomheten til de turnerende kompaniene som tilbrakte 
mer tid ute på veien enn hjemme.

De fleste av disse kompaniene spilte danse- og 
teaterforestilinger for et yngre publikum. På bibliotek, 
skoler, på samfunnshus og lignende lokaler. Ser man bort 
fra Riksteatret, fantes det ingen nasjonal formidlings-
ordning som koblet produksjoner og arrangører, ingen 
felles standarder for vilkår og honorering, og heller 
ingen som satte særlige kvalitetskrav for hva som ble 
vist for barn og unge. Men det var ett felles nasjonalt 
møtepunkt for den frie scenekunsten, og det var i 
medlemsorganisasjonen Danse- og teatersentrum. 

Organisasjonen klarte i 1993–1994 å samle et 
broket scenekunstlandskap for å starte en nasjonal 
formidlingsordning for fri scenekunst. Dette takket være 
de ulike kompetanser organisasjonen var sammensatt 
av på den tiden, og ikke minst takket være Tove Bratten, 
som nyansatt daglig leder for organisasjonen. Hun hadde 
blant annet arrangørerfaring fra Bærum kommune med 
å bygge opp et fast tilbud med scenekunst for barn og 
unge, og tok umiddelbart tak i behovet for en nasjonal 
formidlingsordning for scenekunst og kalte «barnet» 
Norsk scenekunstbruk.

Samtidig var det ulike initiativ rundt om i landet for 
mer organiserte turnéløsninger for de frie gruppene. 
Teatermannen og regissør Svein Gundersen produserte 
forestillinger for hedmarkskompaniet Klomadu Teater. 
De bygde opp regionale nettverk for egne og andres 
produksjoner, for å bidra til at flest mulig fikk anledning 
til å se teater og dans. Hedmark ble også et foregangsfylke  
 

da de allerede i 1991 opprettet Turnéorgansiasjonen  
for Hedmark. 

1990-tallet var et viktig tiår for den frie scenekunsten 
i Norge. Det var preget av stor uro rundt støtteordninger, 
og hvordan de ble organisert og håndtert. Det var enkelte 
interessekonflikter mellom de som ville produsere 
for barn, og de som rettet seg mer mot et voksent 
publikum. Forskjellen mellom behovene for dansefeltet 
og teaterfeltet skjøt fart i denne perioden, og forholdet 
mellom det institusjonelle og frie feltet var også den gang 
heftig diskutert. En ganske spennende tid, hvor Norsk 
scenekunstbruk ble etablert midt oppe i det hele.

Jeg arbeidet selv i en fri scenisk gruppe på den tiden, 
og var mest opptatt av å produsere og spille forestillinger. 
Vi mente veldig mye, og diskusjonene gikk selvfølgelig 
høylydt da vi kom til temaer som støtteordninger og å gi 
den frie scenekunsten bedre vilkår, men det var heldigvis 
andre som på den tiden arbeidet mer aktivt politisk for 
å bidra til større legitimitet og bedre produksjons- og 
visningsforhold for det frie feltet. 

For å prøve å skape et bredere bilde fra denne tiden, 
inviterte jeg til en samtale med nettopp Tove Bratten og 
Svein Gundersen, som med blikk fra forskjellig ståsted
kan se på historien fra Scenekunstbrukets barndom.

Da du, Tove, begynte som daglig leder i 1993 kan det virke 
som om du fra dag én la planene for en formidlingsordning 
for scenekunst?

Ja, ideen om å lage en nasjonal formidlings ordning  
kom fra min tid som arrangements- og utstillings-
ansvarlig i Bærum kommune. Vi laget et systematisk 
tilbud, en interaksjon mellom profesjonelle tilbud og 
egenaktivitet, og viste scenekunst hver lørdag. Bærum  
var på den tiden en forsøkskommune i arbeidet med å 
bygge ut heldagsskolen, så vi bygget opp et tilbud skolene  
kunne komme å se. Vi hadde altså en miks mellom  
åpne og lukkede forestillinger, hvor også bibliotekene  
var involvert. Dette ble svært vellykket, og folk kom fra 
Oslo og andre deler av Østlandet for å se forestillingene.

Geografi og kjærlighet
– etableringen av Norsk scenekunstbruk

Av Ådne Sekkelsten

En samtale med Tove Bratten og Svein Gundersen
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Nettopp, for hvordan så egentlig verden ut da? Det var  
jo ikke noe organisert enhetlig turnésystem i Norge, og  
de frie gruppene hadde i stor grad sine egne nettverk.  
Hvor var du, Svein?

Jeg var på Hamar, og tilknyttet teatergruppen Klomadu 
Teater. På Hamar hadde Hedmark Teater startet opp i 
1987, og Turnéorganisasjonen for Hedmark kom i 1991. 
De var de første som la opp turneer i hedmarksregionen. 
Vi startet et nettverk vi kalte Teaterforum, og fikk med 
fem kommuner rundt Hamar i ordningen. Vi kjøpte 
inn forestillinger for barn, som ble vist som åpne fore-
stillinger på ettermiddag/kveldstid, tilbudet gikk fire 
ganger på høsten og fire ganger på våren. Kommunene 
bidro med kr 5000 hver til et budsjett som vi hadde  
midler til å kjøpe inn forestillinger for, og kommunene 
fikk billettinntektene. Ordningen ga hver forestilling 
en liten turné i Hedmark. Dette var et system som kom 
i tillegg til Turnéorganisasjonen, som kun ga tilbud 
til skolene. Jeg ønsket at det også skulle være et åpent 
kveldstilbud for familier.

Kjente du til disse ulike modellene, Tove?

Ja, dette var jo landskapet den gangen. Det var mye 
som var i emning og mange mindre turnésystemer 
rundt omkring i Norge, oftest basert på gruppenes egne 
initiativer. Og Hedmark lå absolutt i front. I Bærum var 
dette også innarbeidet i kommunens kulturplaner, noe 
som ga formidlingsarbeidet der en politisk forankring. 
Dette arbeidet ga meg en viktig erfaringsbakgrunn og 
var avgjørende for å vite hvilke bestanddeler som var 
viktig i oppbygningen av Scenekunstbruket. For på det 
tidspunktet, hadde nesten hver eneste kommune eller 
fylke en eller annen form for kulturplan. De hadde ofte en 
visjon og en tanke om profil og hva slags type arbeid som 
skulle finne sted. Lokal identitetsbygging stod sentralt. I 
tiden før jeg ble ansatt i Danse- og teatersentrum, jobbet 
jeg også i Norsk kulturråd med å bygge modellen for 
Pilotgalleriet. Da fikk jeg god tilgang til Kulturrådets 
arkiv og dokumentasjon, med planer fra alle fylker og 
kommuner i Norge. Dette ga meg et godt overblikk, og  
jeg fikk kjennskap til ulike fordelingsnøkler i Kultur - 
rådet. Gjennom dette fikk jeg erkjennelsen av at hvis  
det skulle lages et turnésystem i Norge, måtte det tuftes  
på den virkeligheten Kultur-Norge hadde å vise til, at det 
lå i deres egne visjoner og planer. Det nyttet ikke å skulle 
lage noe som ikke snakket med de ulike nivåene  
i forvaltningen.

Og med den ballasten, fikk du jobben som daglig leder.

Jeg husker det godt, da jeg var på jobbintervju var det 
viktig for styret å finne en person som kunne stå for 
kompetanseutvikling, styrke økonomien og ikke minst  
se på om man kunne lage en egen turnéordning. På 
hvilken måte kunne vi utvikle noe slik at vi kunne få 
større omsetning på det man kan kalle det frie feltets 
største aktivum, nemlig forestillingene?

Men du hadde vel en vei å gå innad i  
Danse- og teatersentrum også, Tove?

Det var utfordringer både administrativt og i selve 
oppstarten av formidlingsordningen. Vi hadde kontor-
felleskap med Black Box Teater (fra høsten 1991) på 
Aker Brygge og delte noen administrative ressurser. 
Vi fikk også mulighet til å utvide vår faste stab med en 
organisasjonskonsulent som blant annet skulle utvikle 
organisasjonen innen formidling. Danse- og teatersentrum 
hadde to medarbeidere engasjert i henholdsvis Oslo 
og Trondheim. Dette fikk vi til gjennom såkalte 
sysselsettingstiltak. Det ble satt i gang en undersøkelse 
av statusen for formidlingen av scenekunst for barn 
og unge på den tiden. Resultatet ble en kartlegging av 
det offentlige mottakerapparatet, ulike nettverk og 
infrastrukturer konsentrert om fylker og kommuner. 
Spesielt ble det fokusert på fylkesnivået, i tråd med 
fylkenes rolle slik den fremkommer i kulturmeldingen 
«Kultur i tiden» (St.meld. nr. 61, 1991–1992). I 1993 skrev 
vi at «I 1994 regner Teatersentrum med å videreutvikle 
dette prosjektet i tråd med organisasjonens prioriterte 
oppgaver innen formidling». På grunn av alle disse 
omstendigheten, og ikke minst på bakgrunn av 
kartleggingen som ble gjort, fikk vi tilbakemelding fra 
alle fylkene om deres planer, ønsker og behov.

Men det var vel ikke helt uproblematisk innad, heller? 
Jeg husker godt at jeg, etter å ha vært ansatt i bare to 
uker i Danse- og teatersentrum og Scenekunstbruket, ble 
oppringt og skjelt ut av folk i scenekunstmiljøet om hvorfor 
vi skulle holde på med disse greiene her? Da, som nå, 
skjønner jeg godt frykten for at noen rokker ved etablerte 
formidlingsnettverk, kanskje forstyrrer gode personlige 
relasjoner bygd opp gjennom flere år. Så kommer Danse-  
og teatersentrum og sier: Nå gjør vi det sånn! Svein, du 
stod jo midt oppe i dette, ikke sant?

Ja, men den uroen som var, må kanskje aller mest sees i 
sammenheng med blant annet omleggingen av støtten til 
de frie gruppene. Selve omleggingen kom først i 1997, men 
dette var i emning og var en del av uroen. Støtteordningen 
var jo på vandring fra på begynnelsen av 1990-tallet. Først 
ble den lagt til Kulturrådet, men de hadde ikke kompetanse 
innen feltet på dette tidspunktet. Så gikk ordningen 
tilbake til Kulturdepartementet, som ikke ville ha den. 
Deretter gikk den til Riksteatret – en stor institusjon som 
skulle styre støtten til fri scenekunst, noe som var helt 
uakseptabelt. Så gikk ordningen nok engang tilbake 
til Kulturdepartementet og derfra videre til Kulturrådet 
igjen, som tok på seg å lage et fagutvalg med en egen 
scenekunstkonsulent. I den forbindelse ble altså ordningen 
lagt om fra drift til prosjekt. Gruppene følte seg skvisa, 
og det gikk jo så langt at enkelte også ga opp arbeidet. Jeg 
jobbet en tid sammen med Tove for å lage flere avdelinger 
i Danse- og teatersentrum, for slik å komme alle deler 
av organisasjonen i møte. Eksempelvis var danserne 
gode til å jobbe for sin sak, mens vi mente at Danse- og 
teatersentrum skulle jobbe like mye for alle. Dette ble 
opplevd som usolidarisk fra begge sider, noe som også 
førte til uro. I tillegg «mistet» vi vår egen visningsarena,  
da Black Box Teater ble et eget programmerende teater. 
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Altså flere sammen fallende ting som bidro til uro på 
det frie feltet. Jeg jobbet som sagt med en løsning hvor 
Danse- og teatersentrum skulle bestå av flere avdelinger. 
En avdeling for de som drev med barne- og ungdomsteater, 
en avdeling for dans, en avdeling for teater. Noe av dette 
fikk også gjennomslag i styret, blant annet å lage en egen 
avdeling for barne- og ungdomsteater. 

Men slik gikk det jo ikke?

Nei, for da forslaget kom opp i behandling på årsmøtet i 
1996, hadde veldig mange av de som holdt på med scene-
kunst for barn meldt seg ut av Danse- og teatersentrum i 
ren frustrasjon over at det ikke skjedde noe. Det gjorde at 
det ikke var nok medlemmer som stemte for dette da vi 
behandlet saken på årsmøtet. Jeg ble sittende der alene å 
flagge den saken.

Så du hadde rett og slett ingen der som kunne stemme for 
ditt forslag. Du ville gjøre noe for dem som holdt på med 
barne- og ungdomsteater, men da hadde de meldt seg ut  
i frustrasjon.

Ja, alle var borte! Jeg husker jeg var skikkelig oppgitt  
over at de ga seg så fort. De forsøkte jo også å danne en 
egen organisasjon på utsiden, noe jeg fra dag én mente var 
helt urealistisk. Det var helt utopisk at staten ville gå inn å 
støtte nok en organisasjon som i realiteten skulle gjøre  
det sammen som Danse- og teatersentrum. 

Og disse grupperingene med ulike interesser,  
skulle du få til å dra sammen, Tove?

Det er riktig at det var mye som skjedde på en gang, men 
jeg kan ikke minnes at det egentlig var så stor motstand 
mot opprettelsen av Scenekunstbruket. Heller mer en 
positivitet, men folk var kanskje høflige fordi jeg var 
ny. Det var på årsmøtet i 1993, mitt aller første årsmøte 
i Danse- og teatersentrum, så det husker jeg godt. Jeg 
var positiv til oppgaven, og la frem tanker om hvordan 
vi burde gå frem for å lage en ny formidlingsmodell, og 
å søke prosjektmidler fra Kulturrådet. Vi måtte finne en 
modell som skilte seg fra Riksteatret og var bygget på et 
nært samarbeid med fylkene. I tillegg være åpen for hele 
det frie scenekunstfeltet – ikke bare medlemmer i Danse- 
og teatersentrum. Når man ber om offentlige midler, 
så må man ha en åpenhet – og dette opplevde jeg at det 
var en stor forståelse for blant medlemmene i Danse- og 
teatersentrum. Vi skulle opprette en repertoarbank av 
ulike forestillinger, og utvalget i denne banken skulle 
baseres på en kvalitetsvurdering. Jeg husker godt Bernt 
Bjørn, fra (den gang) Totalteatret i Tromsø, som rekker 
opp hånden etter en lang diskusjon om hvordan en slik 
formidlingsordning kan være og spør: «Hvis det står 
mellom to produksjoner og den ene er fra en gruppe som 
er medlem av Danse- og teatersentrum og den andre er 
utenfor – og de er like gode – hva gjør du da?» Svaret på 
det var jo at en slik situasjon bør vi ikke komme i, da bør 
begge inn i den repertoarbanken. Og så skal det jo sies da, 
at flere av dem som meldte seg ut, meldte seg inn igjen.

Hvordan var forholdet til Riksteatret  
og Unge Riks på dette tidspunktet?

 
Unge Riks (1994–2000) ble nok litt engstelig da de hørte  
at vi skulle begynne et formidlingsforsøk med flere fylker. 
Scenekunstbruket ble utviklet, tenkt og organisert på en 
helt annen måte enn Riksteatret, og da vi startet arbeidet 
i 1994 med søknad om kr 50 000,– i utviklingsmidler 
fra Kulturrådet, som vi fikk i 1995, var det dialogen med 
fylkene som var vår førsteprioritet. Vi skjelte ikke så mye 
til Riksteatrets arbeid.

Men forskjellen mellom Unge Riks og Scenekunstbruket 
som to ganske ulike formidlingsmodeller ble jo veldig 
tydelig utover 1990-tallet. Noe som også kom tydelig  
frem i Ellen Aslaksens evaluering av begge prosjektene i 
«Teater ut til by og bygd?» (Norsk kulturråds rapportserie 
nr 16/2000). Føltes det som en kamp om å komme først?

Nei, det vil jeg ikke si. Vi bare gjorde det vi trodde 
var det beste for å spre mest mulig scenekunst til flest 
mulig. Det handler om å spre makt – komme nedenfra 
og opp. Vi tok altså ikke så mye hensyn til Riksteatrets 
uro og reaksjoner om oss. Og problemstillingen var jo 
at Riksteatret skulle formidle fri scenekunst, men tok 
ikke inn mer en to–tre produksjoner i året. Vi mente 
behovet for scenekunst var veldig mye større – og vi ville 
formilde produksjoner som staten allerede hadde brukt 
penger på. Disse produksjonene hadde få muligheter for 
turné. I utviklingsarbeidet opplevde vi at vi veldig fort 
fikk fylkene til å se muligheten. De arbeidet med den nye 
skoleplanen og mye skjedde på samme tid, det gjorde at 
interessen ble stor for Scenekunstbruket. Fylkene så at  
her kunne de hente ut et potensiale – og få påvirkning  
og medbestemmelse.

Ja, vi heier vel på fylkeskommunen, Tove?

Absolutt! De har vært helt avgjørende for å få dette til. 
Det startet med fire fylker som utfra geografi, ulikt 
utgangspunkt og vilje til egeninnsats ble valgt ut til å være 
med i en forsøksordning. Aust-Agder, Oppland, Møre og 
Romsdal og Sør-Trøndelag var først ut. De ble også valgt 
ut i samråd med Norsk kulturråd. Så de hadde vi i ryggen 
fra dag én. 

Et annet viktig utviklingstrekk som skjedde på 
1990-tallet, og som utfyller bildet, var at kultur-
administrasjonene i kommunene ble bygget ned.  
Gjennom det fikk også fylkes kommunen en egen 
argumentasjon for både å opprettholde og utvikle  
kunst- og kultur kompetansen hos seg. De ønsket 
offentlige midler – noe Scenekunstbruket kunne tilby 
gjennom arrangør støtteordningen (refusjonen). Det lå 
altså midler i en deltagelse i Scenekunst bruket, og det var 
en gulerot som trigget og gjorde ordningen interessant. 
Men også for scenekunst gruppene ble formidlingen viktig, 
spesielt i lys av omleggingen av støtte ordningen for fri 
scenekunst fra driftstøtte til prosjekt støtte. 

Ja, fortsetter Svein. Omleggingen rammet kanskje spesielt 
de som arbeidet med scenekunst for barn og unge, fordi 
de ofte hadde en mer kontinuerlig drift, som ikke var 
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så enkel å omdefinere som prosjekt. Også kravet om 
nyskapning, som kom inn som en betingelse for å få støtte 
var et begrep mange syntes var underlig å bruke når man 
snakket om utvikling av nye kunstprosjekter. Og den 
første tildelingen etter omleggingen ble oppfattet som et 
slag i ansiktet på den frie scenekunsten.

Og i dette bildet ble Scenekunstbruket veldig viktig, sier 
Tove, fordi vi samtidig skapte et marked. Det var mulig 
å få spilt, uavhengig av midler fra Kulturrådet. Det gikk 
an å etablere et kompani uten prosjektstøtte. Sånn har 
Scenekunstbruket bidratt til å reduserer litt av den makten 
Kulturrådet har, fordi man har en slags markedsmotstand 
og det er ikke et hvilket som helst marked, men et estetisk 
betinget marked.

Makt ja! Scenekunstbruket utøver jo makt, hvordan så 
den verden ut for deg, Svein, som satt med en veldig tett 
kontakt med gruppene som spilte for barn. Hvordan 
opplevde dere det, at medlemsorganisasjonen deres tok på 
seg en rolle i forhold til å ha makt over hva som skulle vises 
ute? Tove satt som leder for Danse- og teatersentrum og 
prosjektleder for Scenekunstbruket i starten.

Ja, det er helt klart at man så veldig på at dette var  
bukken og havresekken. Klart det var det. Jeg var jo 
allikevel så nær Tove, at jeg skjønte at koblingen var 
fornuftig i en startfase. Samtidig var det veldig riktig at 
det på et senere tidspunkt ble skilt som to virksomheter, 
da «babyen» hadde vokst seg større. Det som føltes 
problematisk var at en i vår medlemsorganisasjon skulle 
bestemme at du ikke var bra nok til å være en del av 
Scenekunstbrukets repertoar. Akkurat den biten var 
problematisk, for når du betaler medlemskontingenten  
er det for å være med i en organisasjon som skal jobbe for 
deg og fremme din sak. Så kommer du samtidig med en 
forestilling som den samme organisasjonen mener ikke  
er god nok. Det ble vanskelig.

Men her var det jo viktig at vi fra dag én skilte Scenekunst-
bruket som ordning fra Danse- og teatersentrum som 
organisasjon, sier Tove. Det var et eget prosjekt med et 
eget budsjett- og resultatansvar. Jeg måtte være tydelig 
på hvilken hatt jeg til en hver tid hadde på hodet. Det var 
vanskelig, men det var på en måte veldig nødvendig i  
en utviklingsfase.

Denne rolleproblematikken fulgte også meg oppover frem 
til og med år 2008, da vi skilte Scenekunstbruket ut som et 
eget AS. Jeg er ikke i tvil om at dette ble gjort veldig ryddig. 
Men det er klart: Sett utenfra har man selvfølgelig ikke den 
oversikten over hvordan det blir håndtert.

Det var helt klart problematisk, sier Tove. Men her har jeg 
lyst til å gi kred til miljøet. Ja, det var noe uro og kritikk, 
men ikke så mye. Det var mye mindre enn jeg hadde trodd, 
og det var stort sett veldig saklig. Jeg mener vi fant måter 
å håndtere det på som var ok. Dessuten var vi jo ikke 
Stalin på tur! Vi sa til fylkene – og det lå i avtalen, dersom 
et fylke ville ha en forestilling selv om den ikke var tatt 
med i Scenekunstbruket, så lagde vi åpninger for det. Den 
ventilen var viktig, også det at vi fikk systematikken så 

fort på plass i en tid da det var uro rundt Black Box Teater, 
uro rundt støtteordningene, og det at man da får opp en 
kraft et sted, mener jeg har vært viktig. Det at man fikk 
betydelige økte muligheter til å vise forestillingene sine.

Men uansett, det opplevdes veldig som en linedanserjobb, 
husker jeg. Fordi vi satt jo der, Tove – du og etterhvert 
jeg. Det var jo vi som over en lengre periode jobbet alene i 
Danse- og teatersentrum og bygget dette opp. 

Ja, du kom på banen høsten 1998, Ådne. Og det skal jo 
også sies at du turte å satse på et prosjekt vi ikke visste 
om hadde noen fremtid, du fikk et ettårsengasjement 
som koordinator på luselønn. Men så feide vi inn på 
statsbudsjettet fra og med 1999 – ja det føltes virkelig 
sånn – og det ga en fremtidstro og en boost i prosjektet 
– vi kunne virkelig begynne et langsiktig og målrettet 
samarbeid. Her ligger også noe av nøkkelen til der 
Scenekunstbruket er i dag!

Jeg ser heller ikke helt hva som kunne vært alternativet til 
hvordan vi bygget det opp. Det kunne ikke vært noen annen 
organisasjon enn Danse- og teatersentrum som hadde 
ryggrad nok og kompetanse nok til å starte et så stort 
prosjekt for det frie feltet.

Nei det tror ikke jeg heller, sier Svein. Men hvis vi skal 
problematisere dette litt, så er det jo hvordan dere greide å 
kommunisere dette utad til medlemmene, og der synes jeg 
det nok svikta en del. Dermed kunne det av enkelte bygges 
oppunder ideen om at hvis man var god venn med dere, 
så kom man med i repertoaret. Men på den andre siden, 
var ikke de folkene som mente dette, særlig flinke til å 
innhente informasjon og fakta sjøl heller.

Ja, dette husker jeg godt, fortsetter Tove. Jeg var en 
periode ganske fortvilet over dette, fordi jeg synes jeg ga 
ut veldig mye informasjon. Kommunikasjon handler om 
to ting, sender og mottaker. Så her var det nok begge sider 
som hadde mer å gå på.

Vi så dette veldig tydelig, sier Svein. Jeg klarte jo heller 
ikke å kommunisere overfor barneteatergruppene hvor 
langt planene med hensyn til omorganiseringen i Danse- 
og teatersentrum var kommet. Frustrasjonen var så stor at 
proppen i øret satt fast.

Til alt overmål, la vi oss oppi hvordan kompaniene 
prissatte forestillingene de turnerte med også, Tove?

Du snakker om å be om bråk, men på en annen side: 
Dette var også helt nødvendig og avgjørende for videre 
utvikling av Scenekunstbruket. Kompanier og fylker ga 
tilbakemeldinger om svært ulik pris, noe som bidro til å gi 
et bilde av useriøsitet og tilfeldighet. Det ble noen heftige 
runder både med fylkesrepresentanter og kompanier, 
som på hver sin side selvfølgelig ønsket å komme best 
mulig ut av det. Du ble god på regneark da, Ådne? Vi fikk 
samlet representanter fra begge sider, og lagde et system 
på starten av 2000-tallet, et system som er bærekraftig 
den dag i dag – og som også har vært retningsgivende for 
andre kunstuttrykk i formidlingen. Det å tørre å ta tak i 
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problemområder, og aller helst ligge i forkant av dem, 
mener jeg vi klarte ganske bra. 

Så kom Den kulturelle skolesekken som nasjonal ordning 
fra 2002, og da passet jo Scenekunstbruket som hånd i 
hanske for dette. Jeg husker det ble viktig for oss å være 
tilstede på alt som hadde med dette å gjøre, for å snakke 
scenekunstkompanienes og Scenekunstbrukets sak i dette 
arbeidet.

 
Ja, vi var virkelig tilstede på det meste, sier Tove. Hadde vi 
ikke vært det, så vet jeg ikke hvor det frie scenekunstfeltet 
hadde vært plassert i Den kulturelle skolesekken i dag. 
Det at vi fikk den nasjonale rollen for scenekunst i Den 
kulturelle skolesekken allerede i 2003 (St. meld. nr. 38, 
2002–2003) og endelig definert som den nasjonale aktøren 
på scenekunstfeltet i 2008 (St. meld. nr. 8, 2007–2008) 
har betydd enormt for det frie feltet – og for utviklingen 
av Den kulturelle skolesekken, skal jeg driste meg til å si. 
Dette var også avgjørende for at vi skilte Scenekunstbruket 
ut som eget AS. Gjennom dette statlige oppdraget sikret vi 
Scenekunstbrukets rolle og mandat ytterligere. Vi har fått 
frem mange flere gode kunstnere som ønsker å produsere 
scenekunst for et yngre publikum, og ikke minst: de har 
så uendelig mange flere steder og muligheter til å få spilt 
forestillingene nå enn tidligere.

Hva med fremtiden da – hva er viktig  
for Scenekunstbruket fremover?

Jeg tror veldig på å bygge kompetanse sammen. 
Nasjonalt, regionalt, lokalt – og internasjonalt, sier Tove. 
Min grunntanke som lå i bunn fra starten, var at vi skulle 
bygge opp et mot i formidlingen. Trigge både arrangører 

og kunstnere, og bygge opp en tillit hos både  
avsender og mottager.

Det blir en viktig oppgave for Scenekunstbruket å få 
til en større synlighet av scenekunst for barn og unge 
fremover, sier Svein. Det er så mye av denne scenekunsten 
som hadde fortjent større oppmerksomhet og ikke bare 
bli spilt i lukkete fora. Jeg kunne ønsket meg flere åpne 
forestillinger, for flere.

Ja, enig! sier Tove. Og dette kan jo også skje gjennom det 
internasjonale. Det er flott at det gjen nom Scenekunst-
brukets festival Showbox og i formidlings nettverket 
generelt blir satset mer på en internasjonal utveksling 
av scenekunst. Det kommer både scene kunstnerne og 
publikum til gode. Her kan også Danse- og teatersentrum 
spille en viktig rolle som viktig koblingsboks mellom 
ulike bransjemiljøer.

Til slutt; Hva sier du, Tove – er du fornøyd  
med «babyen» din så langt?

Jeg husker veldig godt at jeg gikk for å levere søknaden 
til Kulturrådet i mars 1994, fordi vi var for sent ute for 
å postlegge den. Jeg er veldig fornøyd med det som har 
skjedd disse 20 årene, og jeg kunne ikke den gang ane 
hvilket omfang og betydning Scenekunstbruket ville få da 
jeg gikk med den konvolutten i hånda. Det er jeg rett og 
slett ganske stolt over.

Og det med veldig god grunn,  
avslutter Svein.
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Scenekunstbruket 1994–2014

GJØGLERNES ALADDIN
KENNETH DEAN PRODUCTION/ 
TEATER X

Det inngås avtaler med de fire utvalgte fylkeskommunene Aust-Agder,  
Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland. Den reelle formidlingen  
av produksjoner kommer så smått i gang. 30 forestillinger blir vist for  

3831 tilskuere, og med prosjektstøtte fra Kulturrådet kan vi nå tilby 
det viktigste økonomiske insitamentet i ordningen, nemlig refusjon –  

eller arrangørstøtte, som den også kalles. 

Det er nå stor møtevirksomhet med blant annet Kulturdepartementet ved 
Kulturminister Lahnstein og daglig leder i Danse- og teatersentrum. Etter at 
deler av den påstartede evalueringen av Scenekunstbruket foreligger og etter 
gode erfaringer i forsøksprosjektet, har vi nå et godt bakgrunnsmateriale for 
å søke om statsstøtte. Og vi får gjennomslag! I august blir Ådne Sekkelsten 
ansatt som prosjektkoordinator i Danse- og teatersentrum med ansvar for 
utviklingen av Scenekunstbruket. En av forutsetningene for at vi skulle få 

statsstøtte, var at vi utvidet arrangørnettverket fra fire til åtte fylkeskommuner, 
og det er i løpet av året en aktiv dialog med nye fylker som ønsker deltagelse i 

Scenekunstbruket. Prosjektet «Ungdom og scenekunst» implementeres som en del 
av Scenekunstbrukets virksomhet. Prosjektet støtter produksjon, formidling og 
tilrettelegging av forestillinger rettet mot ungdom, med midler fra Kulturrådet.

Det er tett dialog og møtevirksomhet med de involverte fylkene, og vi  
holder arrangørseminar for kommunene i samarbeid med de respektive 

fylkene. Arbeidet med å gjøre Scenekunstbruket om fra et prosjekt til en fast 
formidlingsordning er i gang. Danse- og teatersentrum gjør politiske sonderinger 

og samler erfaringer fra forsøksprosjektet med tanke på å søke statsstøtte. 

Etter et vedtak om å utvikle en nasjonal formidlingsordning for fri  
profesjonell scenekunst på årsmøtet i Danse- og teatersentrum i 1993,  

går organisasjonen i gang med å legge planer for etableringen. Daglig leder  
Tove Bratten kommer opp med ideen om navnet på ordningen og om hvordan  

den best kan organiseres. Den 1. mars leveres søknad til Kulturrådet om 
prosjektmidler for Norsk scenekunstbruk.

 Danse- og teatersentrum mottar kr 50 000,– i forprosjektmidler  
fra Kulturrådet til utviklingen av Scenekunstbruket. Det legges opp til en 

treårig prosjektperiode. Fylkeskommunene inviteres til å søke om deltagelse i 
formidlingsprosjektet. Etter en faglig vurdering i samarbeid med Norsk kulturråd 

blir fire fylker valgt ut som deltagere i forsøksprosjektet.

En milepæl! Scenekunstbruket er fra i år på Statsbudsjettet, post 78.  
Samtidig er vi inne i siste år for prosjektstøtten fra Kulturrådet. Vi utvider  
vårt formidlingsnettverk med hele seks nye fylkeskommuner: Akershus,  

Vest-Agder, Hordaland, Telemark, Nordland og Rogaland. Da er det ti fylker  
i Scenekunstbrukets formidlingsordning. Vi ønsker å skape en fast årlig arena for 
arrangørnettverket og scenekunstnere med dialog om scenekunst og formidling. 
Teatermarkedet i Sandefjord (senere Markedet for Scenekunst) blir en naturlig 

samarbeidspartner og vi deltar i utvikling og organiseringen. Sammen med 
Kulturbyen Bergen 2000 og Bergen Internasjonale Teater (BIT) etableres  

«SKUDD! 2000», som er et rekrutteringsprogram for å stimulere unge  
kunstnere til å skape god scenekunst for ungdom over 16 år.

KATITZI 
TEATER FUSENTAST

HERR TIKK-TAKK TAR TIDEN 
TEATER SPILLEBRIKKENE

Evalueringsrapporten «Teater ut til bygd og by?» (Norsk kulturråds  
rapportserie nr. 16/2000) blir publisert. Rapporten slår svært positivt ut for 
Scenekunstbruket og måten vi organiserer scenekunstformidlingen – som et 

distribuert nettverk. Rapporten er også viktig som bakgrunnsmateriale i arbeidet 
som nå starter med utviklingen av Den kulturelle skolesekken (DKS). Vi blir nå 
hovedaktøren på scenekunstfeltet for oppbygningen av regionale satsninger for 

å gjøre kunst obligatorisk i grunnskolen. Norsk museumsutvikling (sekretariatet 
for DKS), gir oss midler til å utvikle en nettbasert og søkbar scenekunstdatabase 

for å gjøre scenekunsten i vårt repertoar enda mer tilgjengelig. Vi ønsker Vestfold 
fylkeskommune velkommen i Scenekunstbruket. Da er vi 11 fylker.

RIKE PER
TEATER JOKER

Vi får en gledelig økning over Statsbudsjettet. I år begynte vi også å åpne  
opp for at forestillinger fra utenlandske kompanier kan inkluderes i vårt  

repertoar. Det er viktig for oss at dette skjer parallelt med at vi utvikler et 
internasjonalt nettverk, og gjennom det også åpne opp for at norske kompanier  

får et inter nasjonalt marked. Det ble også gjort fremstøt overfor teaterinstitusjoner 
med tanke på samarbeid om scenekunstformidlingen på regionalt nivå for å se på 

en enda bedre utnyttelse av det som blir produsert av scenekunst i landet. Buskerud 
og Sogn og Fjordane søker om deltagelse og inkluderes fra i år. Nå er vi 13 fylker.

RIKE PER
TEATER JOKER

Vi igangsetter arbeidet med prissetting og kontrakter for grupper på turné for 
å lage et felles prissystem. Sammen med fylkene, defineres vår rolle tydeligere 
som koordinator, kompetanseutvikler og kvalitetssikrer på scenekunstfeltet i 
Den kulturelle skolesekken – som nå er blitt et nasjonalt prosjekt. Vi starter et 

forsøksprosjekt for å bidra til økt forståelse og formidling av profesjonell dans 
i skolene, og mottar støtte gjennom DKS for å utvikle pedagogiske opplegg 

rundt danseforestillinger. Først ut i prosjektet var opplegg rundt forestillingen 
Innbyggerne med Odd Johan Fritzøe, samt at Panta Rei Danseteater utvikler et 

opplegg for elever, lærere og arrangører basert på deres arbeider.
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DEN KJEMPESTORE KROKODILLEN
TEATER GRIMSBORKEN

Vi oppretter et Fylkesråd som et ledd i å styrke samarbeidet i formidlings - 
leddet og for å jobbe videre med Scenekunstbrukets strategier og utvikling 

fremover. I forbindelse med Stamsund Internasjonale Teaterfestival, 
arrangerer vi seminar om kvalitetsvurderinger for scenekunst med bakgrunn 
i Ønskekvistmodellen. Opphavsmann til modellen, forsker Jørn Langsted fra 

Universitetet i Århus, er til stede og redegjør for modellen. Dette gir et godt og 
viktig grunnlag for samtalen om kvalitet fremover. Showbox arrangeres for andre 

gang med et utvidet program av forestillinger, seminar og faglige møtepunkter. 
Speedmeeting – kort presentasjon av produksjoner holdes for første gang. 

Scenekunstbrukets nye webside lanseres under festivalen, hvor man nå også 
kan få turnéplanen for de ulike forestillingene rundt om i landet. Vi arrangerer 

studietur for formidlingsnettverket til Edinburgh Fringe Festival og deltar også i en 
scenekunstdelegasjon til India for blant annet å se på mulige samarbeidsprosjekt. 

Ellers ble det i år etablert flere internasjonale kontaktpunkter.

MORGENFUGLEN 
HEGE HAAGENRUD

Vi får en god økning på statsbudsjettet, og det blir foreslått en gradvis  
omlegging av Spillemidlene som fases ut og legges inn i vårt ordinære 
statstilskudd. Vi arrangerer for første gang seminaret «Ut på tur» for å 

informere utøvere om vår virksomhet og hva det innebærer å turnere innenfor 
Scenekunstbruket og Den kulturelle skolesekken. Showbox blir en stadig større 

festival, både når det gjelder forestillinger og publikum. Under festivalen 
arrangerer vi seminaret «Ny barndom – ny scenekunst?» i et samarbeid med 
Kulturrådet. I regi av Danse- og teatersentrum er vi med i en delegasjon til 

Montreal, Canada og bereder grunnen for fagtur for fylkesnettverket i 2008.

MUNCH – EN REISE I DANSE, 
MUSIKK OG BILLEDKUNST 
DANS & TONER

Scenekunstbruket blir definert som nasjonal aktør for scenekunst i Den kulturelle 
skolesekken gjennom St.meld. nr. 8, 2007–2008. På årsmøtet til Danse- og 

teatersentrum 23. mai blir det vedtatt at Norsk scenekunstbruk skal skilles ut som 
en egen juridisk enhet. Det avholdes et ekstraordinært årsmøte 11. november, hvor 
Norsk scenekunstbruk AS blir stiftet. En stor delegasjon fra vårt fylkesnettverk dro 

på fagtur til Montreal, Canada, til den internasjonale scenekunstmessen CINARS 
og barne- og ungdomsteaterfestivalen Le Coups de Théatre. Vi har også samtaler 

om samarbeidsprosjekt med aktører i Barentsregionen og besøkte blant annet 
Arkhangelsk i Russland. Under Showbox ble det nystartede Kulturrådsprosjektet 
Kunstløftet presentert og vi var vertskap og samarbeidspartner for seminaret og 

mønstringen Kunst for barn og unge – i voksnes (selv)bilde.

KRONBLADHISTORIER
PANTA REI DANSETEATER

Fokuset på dans gir resultater. For første gang i Scenekunstbruket  
er det en danseforestilling som topper statistikken: Kronbladhistorier  
med Panta Rei Danseteater. Vi tar i bruk prisutregningssystemet for 

forestillinger på turné i Scenekunstbruket. Et system vi har utarbeidet i samråd 
med kompaniene, fylkene og fagforeningene. Dette gir både oppdragsgivere 

og oppdragstagere økonomisk forutsigbarhet i planleggingen av turneer. 
Referansegruppen etableres (i dag Kunstnerisk råd). De gir råd i vurderinger av 
forestillinger for inkludering i vårt repertoar. Scenekunstbruket «tilbys» seks 

millioner gjennom DKS og Spillemidlene (Norsk Tipping), men foreslår at vi kan 
forvalte tre millioner til formidling (refusjonsmidler) mens Kulturrådet oppretter 
en ekstra produksjonsstøtte for scenekunst rettet mot DKS på tre millioner. Og 
slik blir det. Vi arrangerer vår første fagtur til utlandet med fylkesnettverket, 

og turen går til London. I tillegg til å se forestillinger og besøke relevante 
institusjoner, holder vi en to-dagers workshop for å bidra til økt refleksjonen 

omkring målsettinger og strategier i scenekunstformidlingen. Denne høsten blir 
ideen til scenekunstfestivalen Showbox født og planleggingen av festivalen starter. 
Velkommen til fylkeskommunene Troms og Hedmark i vårt formidlingsnettverk. 

Nå er vi 15 fylker i Scenekunstbruket.

FINAGEL FELESPILLER 
ROBSRUD OG DEAN AS

I januar arrangerer vi festivalen Showbox for første gang, i samarbeid med  
Black Box Teater i Oslo. Vi ønsker å lage en møteplass og festival, der folk fra 

hele landet som er opptatt av scenekunst for barn og unge, kan bygge relasjoner og 
utveksle erfaringer. Samtidig skal det være en visnings- og fagarena for scenekunst 
for et ungt publikum. Ti produksjoner ble vist i tillegg til workshop med ungdom 

og ulike foredrag stod på programmet. Vi har også et forsøksprosjekt med å tildele 
utvalgte kompanier tilretteleggingsmidler for turné, slik at flere produksjoner 

kunne formidles. Scenekunstbruket og Danse- og teatersentrum flytter sammen 
med Norsk teater- og orkesterforening i et kontorfellesskap i Storgata i Oslo. 

Dette er et viktig steg i retningen av å samarbeide tettere med hele scenekunstfeltet 
i Norge. I år startet også Scenekunstbruket og Danse- og teatersentrum for 

alvor strategiarbeidet med å finne alternative organisasjonsformer. Dette for å 
tydeliggjøre oppgaver og roller mellom oss. Østfold fylkeskommune 

kommer med i år. Nå er vi 16 fylker.

TORDENSKJOLD 
TURNÉKOMPANIET

Scenekunstbruket blir første gang offisielt tildelt en nasjonal rolle for  
scenekunst i Den kulturelle skolesekken i St. meld. nr. 38 (2002–2003).  

Det arbeides med å utarbeide avtaler og kontrakter for det frie scenekunstfeltet 
som nå har fått et mye større arbeidsmarked gjennom formidlingen i 

Scenekunstbruket og innføringen av Den kulturelle skolesekken.  
Scenekunstbruket oppretter, sammen med Rikskonsertene, Riksutstillinger  
og Norsk forfattersentrum det såkalte Riksforum – senere kalt Nettverk for 
nasjonale aktører i DKS (NNA). Vi ønsker med det å samordne våre roller  

som nasjonale aktører på de ulike kunstfelt, dra veksler på hverandres arbeid 
og samarbeide med tverrfaglige prosjekter. Vi arrangerer nettverkssamling for 

fylkene med seminar om formidling av dans. Det står nå flere fylker på  
venteliste for å komme med i Scenekunstbruket, men uten en reell økning  

i vår statsstøtte kan vi ikke utvide nettverket i år. 
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LYDVINGENS LYDLØSE OPPDRAG 
TEATER SPILLEBRIKKENE

Vi lanserer vår egen Web TV-kanal: kanalscenekunst.no og ønsker med  
det å formidle forestillinger, seminarer, foredrag, samtaler og annet relevant  

stoff fra scenekunstfeltet for barn og unge. Vi har flere samarbeidsprosjekter,  
blant annet med de andre nasjonale aktørene i Den kulturelle skolesekken om 
prosjektet «Elever som arrangører». Vi bidrar med råd og økonomisk støtte til 
kunstnerisk innslag på barnekulturfestivalen Miniøya i Oslo og til DKS Expo 
med Det Andre Teatret. Vi arrangerer vårt første seminar under headingen; 

«Konfrontasjoner» under årets Showbox. Temaet er Myter, fordommer og klisjeer  
om scenekunst for barn og unge. Scenekunstbruket deltar i en delegasjon til 

Sør-Afrika for å se på utvekslingsmuligheter og samarbeid mellom scenekunst - 
miljøene i Norge og Sør-Afrika. I år etablerer vi også et samarbeid mellom de 

nordiske og baltiske landene for å bygge opp et nytt nordisk formidlingsnettverk 
for dans for barn og unge – NOBA. Oslo søker medlemskap i Scenekunstbruket, 

men det skal vise seg vanskelig å få gjennomslag for statlig støtte for å  
inkludere fylket/kommunen. Vi forblir derfor 18 fylker.

VINDEN HVISKER 
TEATER GRIMSBORKEN

Et rekordår! Aldri før hadde så mange opplevd scenekunst gjennom vår 
formidlingsordning, 270 000 barn og unge over hele landet. Vi ser at en økningen 

av statstilskuddet gir direkte utslag i hvor mange som får oppleve scenekunst. 
Vi arrangerer nok en fagtur for vårt fylkesnettverk. I år er Mantova i Italia og 

festivalen Segni d’infanza målet. Showbox blir stadig mer publikumsutrettet og vi 
samarbeider med flere scenekunstinstitusjoner i Oslo om festivalen. I samarbeid 
med NRK Drama utvikler vi prosjektet «Lag Lyddrama», for å få barn og unge til 
å bli kjent med, og lage sitt eget lyddrama. Det er en landsdekkende konkurranse 

som formidles til alle skoler. Vi inviteres også inn som samarbeidspartner i 
danseutviklingsprosjektet «Ut i Scenekunsten», initiert av Bærum kulturhus. 
Scenekunstbruket initierer, sammen med NTO, DTS, Danseinformasjonen og 

Kulturrådet et felles rapporterings- og statistikksystem for scenekunst.  
Det skal senere bli kalt scenestatistikk.no. Omleggingen av Spillemidlene til 
statsstøtte fases ut i år – og vi får også nå en reell økning over statsbudsjettet.  

Nord-Trøndelag fylkeskommune blir inkludert i Scenekunstbruket. Nå er vi 18.

DYRET SOM NEKTET 
HEGE HAAGENRUD

Norsk scenekunstbruk AS er nå en realitet. Mye arbeid legges ned i år for  
å få på plass gode strukturer i en ny organisasjon. Daglig leder ansettes på åremål 

(fem år), Fylkesrådet oppløses og erstattes med et styre for aksjeselskapet,  
og vi oppretter et mer formelt Kunstnerisk råd, som avløser Referansegruppen.  

Vi blir medlem av Norsk teater- og orkesterforening. Omleggingen av 
Spillemidlene er i gang, samt at Kulturrådet ikke lenger ønsker å forvalte de 

tre millionene som er satt av til produksjoner for Den kulturelle skolesekken. 
Kulturdepartementet ber oss om å overta. Vi døper ordningen Spenn og utarbeider 

et internettbasert søknadssystem og oppretter et eget fagutvalg som vurderer 
søknader og innstiller. Sammen med en god reell økning av vår statsstøtte 

og omlegging av Spillemidlene, gjør dette at tilskuddet i år og neste år øker 
betraktelig. På Showbox holder vi seminaret «Barn i scenekunst» – om bruk av 

barn i profesjonelle oppsetninger. Vi starter bedriftsidrettslaget Post 78 og deltar i 
Teatercupen ’09 – og taper så det suser. Vi er også i Kairo i Egypt, sammen med en 
delegasjon for å se på muligheten for å «eksportere» Den kulturelle skolesekken.  

Vi ønsket Finnmark fylkeskommune velkommen i nettverket, så nå er vi 17.

ASKELADDEN PÅ NYE EVENTYR 
ABSENCE CREW

Vi inviterer til en tverrfaglig diskusjon om hva som kan vises  
innenfor DKS. Seminaret «Farlig kunst?» hadde bakgrunn i at Hege  

Haagenruds forestilling De grenseløse ble stoppet på grunn av en bekymring  
om smitteeffekt i forhold til selvskading. Mange gode og viktige diskusjoner ble 

gjort rundt dette temaet i løpet av året. Arbeidet med jubileumsboken er godt i 
gang, og det skrives bidrag fra både inn- og utland. Vi graver i arkivene for å finne 
bilder og annet stoff som også skal være med å prege boken. Et nytt konsept i år: 

Babbel med Bruket – inspirert av Pecha Kucha inviterer vi scenekunstfeltet til å 
presentere seg eller sitt prosjekt i formatet 20 slides x 20 sekunder. Et vellykket 

konsept, som vi ønsker skal arrangeres tre–fire ganger i året i ulike deler av landet. 
Vi deltar på en research- og kontaktutviklingstur til Washington DC i regi av 

Danse- og teatersentrum, i forbindelse med Kennedysenterets nordiske prosjekt 
Nordic Cool. Festivalen Showbox satte publikumsrekord med 2200 besøkende 
hvor av 400 var barn og unge. Vi søker om å gjøre SUS til et nasjonalt prosjekt 

med egen nettressurs, og mottar støtte til prosjektet fra Kulturrådet. Samtidig får vi 
vite at vi får en gledelig økning over neste års statsbudsjett. 

Enda et nytt prosjekt ser dagens lys i Scenekunstbruket:  
«SUS – Scenekunstbrukets Unge Stemmer». I forbindelse med festivalen 

Showbox, samarbeider vi med Nittedal ungdomsskole som rekrutterer seks 
elever i 10. klasse. De blogger fortløpende fra festivalen og skriver refleksjoner 

og anmeldelser. Under Showbox dette året, har vi for første gang en tydelig 
internasjonal profil, med en delegasjon fra festivaler og institusjoner vi ønsker 
å knyttet tettere bånd til med tanke på utveksling og internasjonal formidling 
av scenekunst. Prosjektet Lag LydDrama, i samarbeid med NRK Drama, blir 
sluttført. Vinnerne fikk sitt bidrag spilt på NRK P1 og P2. Samarbeidet med 

Miniøya utvikles videre. Nok en gang arrangerte vi fagtur for vårt fylkesnettverk, 
og denne gangen besøkte vi festivalen Imaginate i Edinburgh. Vi deltar også i år 
på CINARS i Canada på en nordisk stand for scenekunst. Planene for å feire oss 
selv som 20-åring i 2014 ble påbegynt, og i samarbeid med fagmiljøet utvikles et 

omfattende bokprosjekt og vi mottar støtte fra Kulturrådet til boken.

LYDVINGENS LYDLØSE OPPDRAG 
TEATER SPILLEBRIKKENE

Scenekunstbruket er 20 år, og vi ferdigstiller boken Scenekunsten og  
de unge – en antologi fra Scenekunstbruket. Gjennom året har vi også  

en billedblogg, hvor vi legger ut innsendte bilder fra kompanier som har vært  
på turné med oss gjennom årene. Vi lanserer nettstedet www.ungestemmer.no,  

hvor ungdom mellom 13 og 20 år kan skrive om scenekunsten de opplever 
gjennom Den kulturelle skolesekken og på andre arenaer. I år er vi også for første 
gang på IPAY – International Performing Arts for Youth. En messe og scenekunst-
festival for et yngre publikum med USA og Canada som nedslagsfelt. Vi presenter 
norsk scenekunst og utvider vårt internasjonale nettverk. Vi fulgte også opp vårt 
nordisk-baltiske dansenettverk NOBA, som i år hadde møter og seminar under 
Reykjavik Dance Festival, Island. Som et pilotprosjekt i år, produserer vi korte 
videotrailere for forestillinger som er inkludert i vårt repertoar, til bruk både 

nasjonalt og internasjonalt. Babbel med Bruket flyttet til Tromsø under den nå 
etablerte festivalen Vårscenefest. På slutten av året er det klart for Showbox, som 
også har jubileum. Festivalen arrangeres for 10. gang, og for første gang blir den 

åpnet av en kulturminister. Vi samarbeider med Rikskonsertene og Nasjonal-
museet om konferansen «Kunsten å dele», med vekt på hva som foreligger av 

forsknings- og utviklingsprosjekter på kunstfeltet for barn og unge.

Foto fra forestillinger som hadde flest visninger.
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Jeg skal være ærlig. Jeg – i likhet med mange andre 
teaterskapere – startet min karriére med å misbillige 
– og unngå – teater for barn. Eller «barneteater» som 
det så fengende heter. For hva er «barneteater»? Er det 
teater for barn, av barn, med barn – eller bare en umoden 
og uutviklet form for teater; teater i et barnestadium? 
Spørsmålet er fremdeles uavklart.
 
På 1980-tallet, da jeg startet min karriere som instruktør, 
var teater for barn i Norge et område få seriøse kunstnere 
beskjeftiget seg med. Og et område som hadde ekstremt 
lav status i fagmiljøet. «Det er bare barneteater» var en 
frase som kunne dekke mesteparten av det profesjonelle 
miljøets forhold til sektoren. Dette er en tankegang man 
fremdeles slåss med idag, men på 1980-tallet var den 
gjennomgående. Med noen få og viktige unntak.

Etter ti år med «voksenforestillinger» på mitt eget teater, 
Teaterverkstedet på Torshov i Oslo, ble jeg plutselig, og 
litt uventet engasjert, i 1995, av Figurteateret i Nordland 
(den gang Nordland Dukketeaterverksted) til å ha regi 
på mitt første stykke for barn – Dukkenikkernes Den 
ville Ongen. Dette var begynnelsen på et langt og godt 
samarbeid med Figurteateret i Nordland – men også 
begynnelsen på et engasjement i forhold til barneteater 
som teaterform. 

I løpet av denne produksjonen gikk det opp for meg at 
voksne mennesker er det for sent å gjøre noe med. De er 
satte i sine meninger og vil ikke la seg rikke av én enkel 
teaterforestilling. Så hvis man virkelig vil noe med sin 
«scenekunst» (et begrep jeg med årene, har lært å hate), 
så er barna de eneste man virkelig kan påvirke. 

Med andre ord: Hvis du mener noe med arbeidet ditt, så 
er teater for barn og ungdom det viktigste du kan gjøre – 
selv om det innebærer lite faglig «ære».

I takt med at «barneteater» hadde lav status, var 
muligheten for utsendelse av barne- og ungdomsteater 
i Norge svært lite utviklet. Det var i dette landskapet 
Scenekunstbruket oppstod. 

I 1996 produserte min gruppe – daværende Kenneth 
Dean Productions – forestillingen Gjøglernes Aladdin i 
samarbeid med Figurteatret i Nordland. Dette var en stor 
og krevende forestilling med seks skuespillere, og en 
scenografi som var over fire meter høy og trengte 8 x 8 
meter sceneplass for å spille. For å si det slik: Det var ikke 
slike krav barneforestillinger dro rundt med den gangen, 
hvis de skulle overleve utenfor en institusjon.

Men vi var heldige – det forholdsvis nystartede Scenekunst-
bruket tok tak i forestillingen, og den turnerte Norge i 
fem år, i nesten samtlige fylker, før den endte opp med en 
sesong på Den Nationale Scene i Bergen. 

Gjøglernes Aladdin spilte over 300 forestillinger; for alt 
fra seks til 2000 publikummere per forestilling og ble 
sett av tilsammen 60 000 mennesker – mange av dem 
barn. Det var unike høye tall den gangen, og den holder 
seg fortsatt i toppsjiktet på publikumsstatistikken over 
produksjoner fra en frigruppe, den dag i dag. At vi fikk 
vist den for så mange og over hele landet, er ene og alene 
takket være Scenekunstbruket. 

Senere har mine forestillinger både fra min egen gruppe 
Robsrud & DeaN, og fra andre grupper, blitt sendt ut over 
det ganske land. Slik at jeg med visshet kan gå god for at 
Scenekunstbruket har gjort det mulig for profesjonelle 
grupper, som spiller for barn og ungdom, å produsere på 
et høyt kunstnerisk nivå – og å leve av sin kunst.

Den første publikum suksessen 
– 20 år med teater for barn og unge
Kenneth Dean, Robsrud & DeaN

Forskningsprosjekt VI – Sannheten
Robsrud & DeaN

FOTO: KENNETH DEAN
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Finagel Felespiller
Robsrud & DeaN

FOTO: KENNETH DEAN

Fendelhorgens flokk
Robsrud & DeaN

FOTO: KENNETH DEAN

Gjøglernes Aladdin
Kenneth Dean Productions/Teater X

FOTO: KENNETH DEAN
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Den svenske regissøren Sofia Jupither brukte 
karakteristik ken «direkte skadelig for den opp voksende 
generasjon» om Nationaltheatrets juleoppsetting av Folk 
og røvere i Kardemomme by i 2012/2013. For henne var 
det uforståelig at en slik forestilling kunne «hylles uten 
motforestillinger» (Jupither, 2013, s. 4). Jupither kjente 
ikke den helt unike folkelige julefesttradisjonen i Norge 
og ble forundret over de voldsomme motreaksjonene hun 
møtte fra tradisjonsbærerne i norsk barneteater. 

Den såkalte Jupither-debatten har inspirert meg i 
arbeidet med denne artikkelen, til en bevisstgjøring 
rundt vårt barneteaters historiske tradisjoner. Norske 
institusjonsteatres store påkostede familieforestillinger 
vises ved jule- og nyttårstid og har vært kritisert helt siden 
1970-tallet. Mange har ment og mener at denne praksisen 
står i veien for en fornyelse av norsk scenekunst for barn 
(Hagnell, 1981, s. 276 og Gabrielsen & Nikolaisen, 1988, 
s. 36). Sofia Jupither er imidlertid den første som har klart 
å hisse tradisjonsbærerne til diskusjon. Tidligere har 
de tidd, holdt stand og fortsatt med å fylle teatrene ved 
juletid. Det måtte svensk kritikk til, for å avsløre at dette 
er et nasjonalt anliggende. 

Jupither publiserte sin kronikk Aftenposten 8. januar 
2013. Avisas kommentarfelt på nettet ble umiddelbart fylt 
med motreaksjoner fra publikummere som elsket å ta 
barn med på Egner-forestillinger. Signaturen Fornuften 
22 hevdet: «Egner sine fortellinger og dikt og sanger 
er helt topp både som kultur og underholdning og høyt 
hevet over dagens norske politikk.» Mens Diqus skrev: 
«Jeg DIGGET Kardemommeby når jeg var liten tulle. Jeg 
synger masse av Egner for min sønn. Jeg er overhodet 
ikke høyreekstrem. Herregud kvinne.» 

Disse kommentarene er representative for dem som 
tok til motmæle i Jupither-debatten. Som barn hadde 
de gledet seg over Egner, de motsatte seg analyse og 
refleksjon, de forsvarte sin egen og sine barns rett til å 
nyte barneteater som fest og underholdning. De diskuterte 
egentlig ikke barneteater, de forsvarte en tradisjon, et 
fellesskapsbyggende ritual. 

Sofia Jupithers utenforskap, hennes ståsted i den 
svenske barneteatertradisjonen ga henne blikk for  
norske særegenheter. For det første: at dette var teater  

for tre generasjoner: «Helt i tråd med folks ønske,  
møttes generasjonene i teatersalen.» For det andre:  
dette var en hyllest til fellesskapet og det bestående:  
«En by i pastellfarver der alle er glade, med blanke fjes og 
eplekinn. De reiser med trikken og planlegger en fest – alt 
til ljomende marsjmusikk.» For det tredje: Opprørerne i 
stykket er spesielle, de gjennomfører ikke en rettferdig 
revolusjon, røvere får tvert imot heltestatus ved å tilpasse 
seg fellesskapet: «Sakte, men sikkert går det opp for meg 
at de slett ikke er rebeller,» skrev Jupither. Hun savnet 
heltene slik de fremstilles i det svenske barneteatret, de 
som er «barnas medsammensvorne, de som promper 
i kirken og spiser is til middag.» Jupither ønsket seg 
barneteater som skapte opprør og endring. Hun opplevde 
at det norske publikum var fullstendig «hemmablinde» 
i forhold til egen barneteatertradisjon, og hun framsto 
dermed som like hjemmeblind i sin hyllest til svensk 
barneteater (Jupither, 2013, s. 4).

Hjemmeblind habitus
Hjemmeblindhet er en god beskrivelse av begrepet 
«habitus» – et begrep sosiologen Pierre Bourdieu 
innførte i sine teorier om sosiale felt. Et sosialt felt kan i 
prinsippet være stort eller lite, men det kjennestegnes av 
at man må oppfylle en rekke kriterier for å være deltaker 
i dette. Feltet gjennomreguleres dessuten av etablerte og 
nedarvede lover, både skrevne og uskrevne. Disse lovene 
er kroppsliggjort i feltets menneskelig aktører, eller 
sosiale agenter, som Bourdieu kaller dem. Han skriver:

 
Sosiale agentar er produkt av historia, 
historia om heile det sosiale feltet og den røynsla 
som er oppsamla undervegs i eit livsløp 
som er bunde innafor det underfeltet 
som er til vurdering.
(BOURDIEU, 1995, S. 121)

Dette nedarvede historiske regelverket som de sosiale 
agentene bærer med seg, kalles altså habitus. Agentene 
tar regelverket for gitt og uforanderlig og framstår der-
med som hjemmeblinde. Sofia Jupither kan med stor 
trygghet kalle Kardemommeby «direkte skadelig for den 
oppvoksende generasjon». Hun støtter seg på sin svenske 

Norsk barneteaters habitus
Av Anne Helgesen



3
9

D
e
l
 
1
 
→
 
A
r
k
i
v
 
o
g
 
u
t
o
p
i

habitus. Mens hennes motdebattanter er like skråsikre  
når de hyller den egnerske barneunderholdning.  
De har en norsk habitus. 

Bourdieu hevder at man bare kan bryte med eller 
endre habitus om man er i stand til å erkjenne dens 
eksistens og kan analysere hvorfor den ser ut som den 
gjør (Bourdieu, 1991, s. 58). En analyse av habitus i det 
norske barneteaterfeltet vil med andre ord kunne være et 
godt redskap både for videreutvikling og endring av feltet. 
Min hensikt er å gjøre noe med hjemmeblindheten ved å 
undersøke den habitus som skapte og opprettholder den 
særegne norske habitus i barneteaterfeltet. 

I denne sammenheng lar jeg begrepet «barneteater» 
bety teater for barn. Siden dette langt på vei er en 
historieartikkel benytter jeg de rådende betegnelsene 
på fenomenet innenfor skiftende perioder og miljøer 
(børneteater, barnekomedier, scenekunst for barn med 
flere). Jeg konsentrerer meg om teater med profesjonell 
forankring og legger særlig vekt på aktører som gis et 
oppdrag i feltet gjennom offentlige bevilgninger. 

 
Tvunget til å underholde
De store norske teaterinstitusjonene produserer populære 
utstyrsforestillinger for barn på sine hovedscener. Den 
enkelte oppsetting har vanligvis langt flere spilledager 
enn oppsettinger for voksne. Institusjonsteatrene satser 
tid, ressurser og penger på barneteatret. Effekter som 
imponerer og nesten tar pusten fra publikum er vanlige. 
Unge, kjente skuespillere engasjeres til hovedrollene, og 
ensemblets anerkjente skuespillere deltar. «Vi bruker våre 
beste skuespillere, våre beste kunstnere. Bare det beste er 
godt nok for barnepublikummet,» sier teatersjef Agnete 
Haaland ved Den Nationale Scene. De fleste av hennes 
kolleger ved andre institusjonsteatre uttrykker seg på 
lignende vis.1

 Jeg har gjennomgått barneteatertilbudet på 
National  theatret, Det Norske Teatret, Oslo Nye Teater, 
Rogaland Teater, Den Nationale Scene og Trøndelag 
Teater i 2012 og 2013. Alle teatrene produserte én stor 
barneteaterforestilling i året. Blant de 16 oppsettingene 
var tre av de dramatiske tekstene relatert til Astrid 
Lindgren, to til Torbjørn Egner, én til Alf Prøysen, to til 
H. C. Andersen. De øvrige oppsettingene var i hovedsak 
kjente barneteaterklassikere. Den lille resten som kan 
kalles nyere dramatikk, var kjent fra fjernsyn, film eller 
bestselgende bøker. Bare Det Norske Teatret hadde et par 
oppsettinger som ikke gled helt inn i mønstret.

Dette repertoaret gjenspeiler en satsning på det som 
allerede er velkjent, som allerede har bred appell og 
som dermed er salgbart. Oppsettingene tjener som et 
utstillingsvindu for den produserende institusjonen og 
feirer allerede allment bekreftede verdier og kultur-
produkter i det norske fellesskapet. Slike former for 
barneteater søker ikke virkning og endring av det 
bestående. Forestillingene opprettholder status quo. De 
store institusjonsteatrenes repertoar for barn har dermed 
fellestrekk med underholdnings- og populærkultur. 
Dette er ikke nødvendigvis en bevisst målsetting, når 
institusjonsteatrenes agenter insisterer på å utføre denne 
underholdningsoppgaven år etter år, er dette åpenbart 
knyttet til deres habitus. Denne er innarbeidet og selv-
forsterkende. I masteroppgaven Hvordan påvirkes 

Nationaltheatrets repertoar av statlig støtte og offentlige 
bevilgninger? Konsekvenser av bevilgninger til norsk 
scenekunst finner Maria Benedicte Wist-Kirkemo at 
de milde kulturpolitiske føringer som ligger i teatrets 
årlige tildelingsbrev (disse er liktlydende for alle 
institusjonsteatre), knapt blir tatt hensyn til. Føringene 
er formulert som teatrenes offentlige oppdrag og gir 
en kulturpolitisk begrunnelse for statstilskuddet. Men 
i teaterinstitusjonene diskuteres disse føringene som 
ideelle mål som kan og må overstyres av sedvane og 
praksis.2 Wist-Kirkemo undersøker særlig de statlige 
kravene om å skape teater for alle og for nyskapning av 
norsk scenekunst. Hennes undersøkelsesperiode strekker 
seg fra 1995 til 2006. I dette tidsrommet fant hun tolv 
oppsettinger for barn. Med unntak av én eneste oppsetting 
på biscenen, dreide det seg om klassiske barnestykker.3 
Reisen til julestjernen, Folk og røvere i Kardemomme by 
og Dyrene i Hakkebakkeskogen dominerte spillelisten. 
Wist-Kirkemo gjør kvalitative intervjuer med periodens 
teatersjefer4 og ulike fagpersoner innad på teatret og spør 
om hvorfor tilskuddsbrevets føringer ikke følges opp. Det 
oppsiktsvekkende er at ingen begrunner dette ideologisk. 
I mer eller mindre tilslørende vendinger forklarer samtlige 
intervjuobjekter at de ikke har noe valg, det må bare være 
sånn fordi det er sånn: 

Ifølge dramaturg Olav Torbjørn Skare, er det som 
regel ingen forestillinger som spilles så lenge 
som barnestykkene, som gjerne kan bestå av 
opp til 80 forestillinger. Dette betyr at dersom 
det skal være plass til flere oppsetninger ved 
Hovedscenen i året, så er det derfor begrenset 
hvor mange barnestykker man kan tillate seg 
å sette opp. Videre sier Skare at når man skal 
velge type stykke som skal oppføres, gjøres 
det ikke bare en genrevurdering, men også en 
vurdering ut ifra hvor mange ganger man kan 
tenke seg at stykket kan komme til å bli spilt.
(WIST-KIRKEMO, 2011, S. 55)

Skare påstår i bunn og grunn at Nationaltheatret 
ikke kan spille noe annet enn store underholdnings-
forestillinger for barn fordi de hele tiden planlegger ut  
fra at de må sette opp store underholdningsforestillinger 
for barn. 

Bourdieu hevder at reglene i sosiale felt ofte har så 
lange historiske røtter at de logiske og praktiske årsakene 
til at de oppsto har gått i glemmeboka (Bourdieu, 1991, 
s. 127 ff). For å finne ut hva vi har glemt, må vi gå helt til 
barneteatrets fødsel i Norge.

Det norske juleteatret 
Den 29. desember 1866 var første gang målgruppen 
norske barn fikk en spesifikk invitasjon til å være 
teaterpublikum. Teatersjefen Bjørnstjerne Bjørnson på 
Christiania Theater annonserte med Theaterforestilling 
for Børn. Han tilbød Den adelsgale borger, en komedie 
av Molière. Oppsettingen var en del av teatrets ordinære 
repertoar og var på ingen måte tilrettelagt for barn. De 
ekstraordinære tiltakene som fulgte arrangementet, 
var nedsatte priser og at forestillingens start ble lagt 
en time tidligere enn vanlig. Barnepublikummet fikk 
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en ny invitasjon allerede en uke senere. Da ble de 
servert to enaktere: Julestue av Ludvig Holberg og det 
nasjonalromantiske syngespillet Til Sæters av Claus 
Pavels Riis. Fra 1866 og framover utviklet det seg en 
tradisjon med en til tre børneforestillinger i løpet av 
romjulen og januar. Også Den Nationale Scene og Teatret 
i Trond hjem annonserte fra tid til annen «forestillinger for 
børn», men uten at det ble en tradisjon.5

En gjennomgang av de 68 børneforestillingene 
som ble tilbudt på Christiania Theater fra 1866 til 1898 
viser at forestillingene konsekvent ble hentet fra det 
som ble regnet for lettere sjangre. Det var syngespill, 
farser og sammensatte programmer med to eller tre 
enaktere. Blant de mest spilte var syngespillet Til 
Sæters, det ble tilbudt åtte ganger. Men det desidert mest 
viste stykket var Ludvig Holbergs Julestue, med hele 
11 visninger for barn. Den mest brukte skuespilleren 
i børneforestillingene var teatrets populære komiker, 
Johannes Bruun. Det hører med til bildet at teatret også 
arrangerte «folkeforestillinger» til sterkt nedsatte priser 
for å lokke den voksende arbeiderklassen til teatret. 
Repertoaret var identisk med det som ble tilbudt barn. 
Når teaterkunst skulle tilbys udannede grupper, grep altså 
teaterledelsen til det de mente kunne nytes uten kulturelle 
forkunnskaper: underholdningsteatret.

Børneteaterforestillingene var ikke teatersjef 
Bjørnstjerne Bjørnsons oppfinnelse. Ideen kom fra 
Tyskland, og både danske og svenske teaterinstitusjoner 
startet opp med slike. I disse landene endte ikke tiltakene 
i en vedvarende underholdningstradisjonen. I stedet 
byttet man de lette sjangrene ut med et seriøst og klassisk 
repertoar som ble tilbudt som skoleforestillinger (Hagnell, 
1981, s. 274 f og Hellander, 1998, s. 26 f). 

Én av forklaringene til at den norske utvikling ble 
så helt annerledes enn våre nabolands kommer man på 
sporet av ved å fokusere på det mest spilte skuespillet 
blant børneforestillingene, Holbergs Julestue. Det er en 
folkelivsskildring der en småborgerfamilies juleleker, 
julespill og julebukkteater står sentralt, der Holberg 
tar opp utroskap og annen umoral som tydeligvis 
florerte under julestuefestene i danske småbyer. Det 
københavnske publikum tok stykket til inntekt for krefter 
som hevdet at denne hedenske og overtroiske skikken 
burde forbys (Bakken, 1952, s. 12). Men i utkanten Norge, 
hovedstaden inkludert, levde juleteaterfesten fremdeles i 
beste velgående selv på midten av 1800-tallet. Kristiania 
Theaters publikum så Julestue som en hyggelig og komisk 
skildring av deres egen velkjente julefeiring (Helgesen, 
2003, s. 157). I ordningen med børneforestillinger for  
hele familien ble Julestue omfavnet som en del av 
familiens juleteaterfest.

Teater spesielt produsert for barn
Ideene om at barn var en særegen gruppe med behov for 
kunst som var skapt spesielt for dem, førte til framveksten 
av en egen barnelitteratur og etter hvert også til at det 
ble skrevet og iscenesatt dramatikk spesielt for barn. 
Tyskland var nok engang forgangslandet (Hagnell, 1981, 
s. 274 f). Nationaltheatret hentet manuskriptet til sin 
første barneteateroppsetting derfra – Den lille uskikkelig 
prinsessen av Gabrielle Reuter (1859–1941). Stykket 
hadde premiere 31. desember 1905. Forestillingen var 

«pragtfuldt utstyrt» med slottskulisser, en fortrollet skog 
og påkostede kostymer, med et stort ensemble og med en 
gruppe dansende barn på scenen (Wiers-Jenssen 1924, s. 
180). I løpet av januar 1906 gikk forestillingen ytterligere 
14 ganger. Det var en formidabel suksess i forhold til de 
tidligere «børneforestillinger til reduserte priser» som 
vanligvis ikke gikk mer enn to til tre ganger. 

Teatret fulgte opp med den helnorske produksjonen 
Østenfor sol og vestenfor Maane i 1906. To år senere gikk 
teppet opp for Prinsesse Rosenrød og de syv Vildænder. 
Dramatikeren bak disse barnekomediene var lærerinnen 
Frederikke Christine Bergh (1860–1916). I begge tilfeller 
skrev hun om kvinnelige heltinner som vant en kongelig 
ektemann etter å ha gjennomgått harde prøvelser. 
Publikum tilstrømningen overgikk den tyske forløperen. 
Oppsettingene ble vist henholdsvis 22 og 21 ganger. I 
1910 sørget barnebokforfatteren Barbra Ring for nye 
publikumsrekorder med eventyrdramaet Kongens hjerte, 
og i 1916 fikk hun oppført Liselill og Perle.

Det tok tid å opparbeide et repertoar som var skrevet 
og produsert spesielt for barn. Børneteatertradisjonens 
underholdningsrepertoar for voksne fylte hullene.6 
De formmessige påvirkningene var åpenbare. De nye 
barnekomediene resirkulerte viktige elementer fra 
underholdnings teatret: det komiske innslagene og rollene, 
musikken, sangen og dansen, bruken av ensemblets kjente 
og populære skuespillere. 

Men de kvinnelige dramatikerne Bergh og Ring 
var likevel nyskapende, de tilførte sine barnekomedier 
skjønnlitterære kvaliteter og samtidsaktuelle problem-
stillinger som ikke fantes i det voksenrepertoaret som ble 
tilbudt som børneforestillinger. Hulda Garborg bør også 
nevnes i denne forbindelse. Hun satte selv opp sitt eget 
barnedrama Tyrihans på det nystartede Norske Teatret i 
1914. I de tre dramatikernes eventyrkomedier gjenfinnes 
viktige tema i datidens kvinnekamp: kvinners rett til å 
velge ektemake selv og påstanden om at også kvinner har 
evner til å lede og styre. Nasjonsbygging og norskdom 
er andre viktige tema hos disse dramatikerne. Monarkiet 
som styreform debatteres heftig av alle tre. De utforsker 
på ulike vis fornorsking av skriftspråket og bruken av 
norske dialekter som scenespråk. Tendensen i denne 
tidlige barnedramatikken blir svært tydelig om man leser 
tekstene, men innholdet druknet nok til dels i et påkostet 
teatermaskineri (Helgesen & Helgesen, 2014, s. 38–46).7

Den optimale julekomedien
På midten av 1920-tallet hadde Nationaltheatret 
økonomiske problemer. Teatrets økonomisjef Sverre 
Brandt reddet situasjonen ved å bli dramatiker. Han 
presenterte Reisen til julestjernen i 1924. Stykket hadde 
åpenbar slektskap med Kongens hjerte og med Prinsesse 
Rosenrød og de syv Vildænder. Men alle de viktige 
konfliktene og kampsakene som var lagt inn i disse 
pionerverkene, var vekk. Stykkets heltinne, fattigjenta 
Sonja er bare et barn og slett ikke gifteferdig. Hun viser 
seg å være kongens bortkomne datter og er altså en ekte 
prinsesse uten å måtte gå veien om en prins. Kongen blir 
glad og viser seg å være en god konge. Dramaet ender 
med et steg tilbake til normale tilstander, og dette feires 
i en lykkelige sluttscene. I tillegg legger Brandt inn alt 
det er mulig å få plass til av norske julefesttradisjoner; 
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snø, julenek, juletre, julenissser, julegaver, julesanger, 
engler. Brandt brukte med andre ord bekreftelse av det 
bestående som strategi, et vellykket grep i forhold til 
det brede familiepublikummet og teatrets økonomi. Den 
første oppsettingen ble vist 65 ganger. Den foreløpig siste 
oppsettingen av Reisen til julestjernen på Nationaltheatret 
ble vist i 2010, og det var den 23. i rekken. Da teppet gikk 
ned for den til nå siste forestillingen, var stykket spilt 1293 
ganger på denne scenen. Reisen til julestjernen befestet 
en tilsynelatende uutryddelig juleteaterfest. Teatersjef 
Arild Brinchmann gjorde riktignok et utrydningsforsøk. 
Han unnlot å sette det på plakaten mens han var sjef på 
Nationaltheatret fra 1967–1978. Men teatersjefen ved  
Oslo Nye teater, Toralv Maurstad, protesterte mot 
Brinchmanns repertoarpolitikk ved å sette opp Reisen  
til julestjernen i sitt teaters regi i 1977. Selvfølgelig ble  
det fulle hus. Det norske kongehuset bifalte handlingen 
ved at daværende kronprinsesse Sonja besøkte fore-
stillingen i følge med sin lille datter, prinsesse Märtha 
Louise. Maurstad gjorde helt bevisst Reisen til julestjernen 
til et ikon. For ham var stykket det optimale uttrykk for 
vår nasjonale barneteatertradisjon.8

Den enorme suksessen som har blitt Reisen til jule-
stjernens til del, har forsterket og vedlikeholdt en nesten 
enerådende fest- og underholdningstradisjon for barn ved 
de store norske teaterinstitusjonene. 

Egner og det allment aksepterte
På 1950-tallet fikk Reisen til julestjernen en utfordrer til 
posisjonen som den store norske barneteaterklassikeren. 
Det var Folk og røverere i Kardemomme by av Thorbjørn 
Egner (1912–1990). Stykket hadde urpremiere 2. juledag 
1956. Begivenheten fant sted på tre av landets viktigste 
scener samtidig, nemlig på Nationaltheatret i Oslo, 
Den Nationale Scene i Bergen og Trøndelag Teater i 
Trondheim. Det var en formidabel suksess (Tveterås, 
1972, s. 74). 

Egner var allerede en legende innenfor norsk barne-
kultur. Han var en meget populær barnebokforfatter 
og illustratør og en av de viktigste bidragsyterne til 
NRK radios barneprogrammer. I 1950 hadde han startet 
arbeidet med et 16 binds gjennomillustrert leseverk 
for folke skolen. Thorbjørn Egner var en kunstner 
som holdt seg innenfor allment aksepterte rammer for 
pedagogikk, moral og underholdning for barn i Norge. 
De øvrige medlemmene i radioens «faste forfatterstab»: 
Alf Prøysen, Anne Cath-Vestly og Kirsten Langbo, 
vekket fra tid til annen forargelse fordi de berørte emner 
og hadde synspunkt som var tabubelagte innenfor 
oppdragelses feltet. Dette skjedde aldri med Egner. Han 
kjente regelverket. En av Egners biografer, Christopher 
Hals Gylseth, påpeker at etter at Egner startet arbeidet 
med leseverket for folkeskolen, skjedde det en merkbar 
ensretting av alt han skapte for barn. Han holdt seg til 
«Normalplanen for folkeskulen» fra 1939. Slik ble han 
det offisielle Norges barnekulturprodusent nummer én 
(Gylseth, 2000, s. 104–105).

Egner framsto som 1950-tallets mest korrekte 
barnekultur produsent i et klima som var gjennom-
syret av ønsket om å gi barn gode opplevelser og 
sunne holdninger og vaner (Helgesen, 2003, s. 279 ff). 
En av årsakene til Egners massive gjennomslag, var 

nettopp at hele det offisielle Norge trykket ham til sitt 
bryst og anbefalte ham som «bra for barna». Samtidig 
fulgte hans dramatikk den samme populærkulturelle 
malen som de gamle barneteaterklassikerne før ham – 
teatermaskineriet, sangen og musikken og den storslagne 
festen som forestillingens lykkelige sluttpunkt. Men 
mens eventyroppsettingene tok for seg monarkiet som 
styreform og hyllet den gode og glade monarken, handlet 
både Folk og røvere i Kardemomme by og Egners neste 
store dramatiske suksess, Klatremus og de andre dyrene 
i Hakkebakkeskogen, om det demokratiske felleskapets 
fortrinn. Egners dramatikk ble, slik Jupither påpeker,  
en feiring av den bestående styreformen. 

Teatret i Den kulturelle skolesekken
Høy kvalitet er altså tilnærmet enerådende kriterium 
for de norske institusjonsteatrene når de planlegger og 
skaper sin store barneteaterproduksjoner. Dermed kan 
rekken av klassikeroppsettinger fortsette. Men i tillegg 
til høy kvalitet, omtaler de politiske føringene som følger 
de økonomiske midlene, også utvikling og fornyelse.9 
Denne oppgaven blir ikke løst innfor institusjonsteatrene. 
I Norge er dette oppdraget overlatt til de frie scenekunst-
gruppene. I dag distribueres de fleste av disses fore-
stillinger gjennom Den kulturelle skolesekken.

DKS favner mer enn teater. På 1990-tallet oppsto 
det flere lokale ordninger som hadde som formål å 
koordinere kultur- og kunstformidlingen i skolene, blant 
annet turné organisasjonen i Hedmark og Den kulturelle 
skolesekken i Sandefjord. Forsøkene var vellykkede og 
fremmet en kulturpolitisk diskusjon som endte i en bred 
prinsipiell enighet om at barn og unge på den ene siden 
må få oppleve profesjonell kunst, og på den andre siden  
at barnas egne kulturelle ressurser skal tas i bruk: 

Satsingen gir barn og unge økt livskvalitet 
i oppveksten og bidrar til å realisere 
grunnskolens læreplaner. Den kulturelle 
skolesekken er grunnmuren i planen for  
å utvikle Sande fjord som kulturby.
(KULTURBYRAPPORT FRA UTVALG I SANDEFJORD KOMMUNE)

I 2001 ble de først økonomiske midlene til DKS 
bevilget over statsbudsjett. I 2003 kom vedtaket om å 
bruke 40 prosent av de årlige tippemidlene til ordningen. 
Dette betød en endelig etablering. Ifølge den siste 
offentlige evaluering av ordningen utsettes nå alle norske 
barn fra seks til 19 år for organiserte kulturopplevelser 
i skoletiden flere ganger i året. Offentlige myndigheter 
bruker anslagsvis 350 millioner kroner i året for å holde 
DKS i gang (Breivik, 2013, s. 12). 

Teaterdelen av DKS har fokus i denne artikkelen. Ved 
organiseringen av Den kulturelle skolesekken fikk Norsk 
scenekunstbruk en nasjonal rolle for scenekunst i 2003.10 
Rollen ble stadfestet og senere definert som nasjonal 
aktør for scenekunst i DKS gjennom St. meld. 8, 2007-
2008. De fikk oppdraget med å koordinere og utvikle 
scenekunstfeltet innenfor ordningen, kvalitetsmessig 
og faglig. Scenekunstbruket utformer et repertoar 
med en kunstnerisk bred profil og med utgangspunkt i 
ferdigproduserte forestillinger – størstedelen hentes fra 
aktører i det frie scenekunstfeltet. Fylkeskommuner og 
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kommuner benytter seg av Scenekunstbrukets anbefalte 
repertoar. I tillegg velger fylkeskommuner og kommuner 
forestillinger fra blant annet regionteatre og andre 
kompanier også utenfor Scenekunstbrukets repertoar. 

På samme måte som andre statsstøttede 
teaterinstitusjoner, er Norsk scenekunstbruk forpliktet 
gjennom statens tildelingsbrev.11 Men når daglig leder 
for Scenekunstbruket omtaler føringene i dette, synes 
det som disse brukes aktivt og som om de sammenfaller 
med den habitus som råder i denne delen av det norske 
teatermiljøet: «Vi opplever at myndighetenes føringer i 
tildelingsbrevet som svært gode retningslinjer for vårt 
arbeid. Vi bestreber oss på å nå alle målene som er trukket 
opp for regjeringens scenekunstpolitikk. Vi oppfatter 
det som en viktige oppgave å sette sammen et bredt 
kunstnerisk scenekunsttilbud til DKS og er opptatt av 
kvalitet, nyskaping og utvikling,» sier Sekkelsten.

For 2012 og 2013 har Scenekunstbruket 45 oppsettinger 
på sin anbefalte liste. I tillegg kan fylker og kommuner 
bestille oppsettinger fra tidligere års repertoar. Det finnes 
til enhver tid over 100 forestillinger som arrangørene kan 
velge mellom. (Repertoarlisten med de 45 forstillingene 
finnes i egen note.) Mens institusjonsteatrene i samme 
periode satset på barneteaterklassikere, er det nesten 
bare urpremierer på Scenekunstbrukets liste. De frie 
produksjonsenhetene som leverer dette repertoaret, 
er organisert svært ulikt: enkeltprosjekter, frigrupper, 
lokale teaterinstitusjoner m.m. Sjangerblanding er et 
viktig karakteristika for mange av forestillingene. Dette 
er også grunnlaget for at fagfeltet selv tenderer til å bruke 
betegnelsen «scenekunst for barn og unge» i stedet for 
«barneteater/ungdomsteater».

Sekkelsten er svært fornøyd med at scene forestillingene 
i DKS har fått det han definerer som «et kunstfokus».  
«Men jeg ser at det er et kunstprosjekt under press. Det er 
en sårbar ordning. Vi arbeider nå for at utdanningssiden 
skal få et sterkere eierskapsforhold til DKS.»  

Den sårbarheten som Sekkelsten er inne på, er DKS-
ordningens store utfordring, her må tre ulike habitus 
forenes; ikke bare den som tilhører kunstfeltet, men også 
de fri teatergruppenes framvekst og historie og ikke 
minst den habitus som hviler i Det norske skoleverket. 
Gjennom DKS-ordningen er skolene pålagt å stille som 
arena for eksterne innholdsleverandører fra kunst- og 
kultursektoren. Denne landsomfattende sammenstillingen 
har tilsynelatende gått stille for seg. I Den kulturelle 
skolesekken (Breivik, 2013), den hittil ferskeste 
forsknings rapporten om emnet, stilles det kritiske 
spørsmål til denne stillheten. Det påpekes at det finnes 
motstridende verdier og interesser i systemet, og at det 
ikke finnes møte punkter hvor disse kan diskuteres åpent. 
De velvillige tros forestillingene som omgir DKS bygger 
på skinnenighet og kompromisser. Men velvilligheten 
slår sprekker. Dette burde ikke forundre noen. Her møtes 
i hvert fall to, om ikke tre, felt med ulike habitus. I vår 
forbindelse er det viktig å undersøke hvordan historiske 
forhold mellom skole og teaterkunst er med på å forme 
dagens situasjon.

Folkeopplysningspedagogikk og teaterfiendtlighet
Innføringen av den norske felleskolen for alle 
samfunnslag og for begge kjønn ble vedtatt av Stortinget 
i 1889. Det var økonomisk og personalmessig kjempeløft 
for en ung og fattig nasjon. Disse materielle realitetene 
ble utslagsgivende for skolens pedagogiske ideologi. De 
nødvendigste kunnskaper ble prioritert: å lese, skrive og 
regne. Idealet var hentet fra den norske allmueskolen og 
fra forestillingene om den frie norske bondestanden som 
klarte seg så godt med denne essensielle kunnskapen. 
Lavkirkelige miljøer hadde dessuten sterk innflytelse 
på utformingen av den norske folkeskolen. I disse 
miljøene hersket en generell skepsis mot verdslige og 
sanselige kunst- og kulturuttrykk. Teater og dans ble 
direkte fordømt som synd.12 Borgerskapets private 
skoler hadde en mye sterkere orientering mot europeiske 
dannelsesidealer, men disse ble stort sett nedlagt i løpet av 
et drøyt tiår og tapte ideologikampen. 

Skjematisk sett kan man si at pedagogikkens historie 
handler om en veksling mellom to grunnleggende 
pedagogiske ideologier: opplysning og dannelse. 
Opplysningspedagogikken preges av en sterk tro på 
folkeopplysningens virkning og muligheter. Mens 
dannelses filosofien hevder at kultur ikke utbres gjennom 
kunnskaps innlæring, kulturen skal man vokse opp med 
og inn i, slik dannes og formes hele mennesket (Schmidt, 
2000, s. 9–28). Reform pedagogikken som tok opp i seg 
en dannelsespedagogisk tenkning fikk sterk innflytelse i 
europeiske skoler ved inngangen til det tjuende århundre. 
Men norsk skole holdt fast ved folkeopplysningen som det 
førende pedagogiske ideologi. Kunstundervisning var lavt 
prioritert og slett ikke lovpålagt (Braanaas, 1994, s. 75–84).

Reformpedagogikken og dermed kunst- og teater-
formidlingen hadde så dårlige vekstvilkår i den norske 
skolen, at selv lærere som var opptatt av å trekke kunstfag 
inn i undervisningen, argumenterte med at dette måtte 
ses som effektive metoder for kunnskapstilegnelse. 
Teateropplevelsenes egenverdi og teaterfagets 
personlighets utviklende muligheter ble sjelden 
nevnt. Helga Eng (1875–1966) var blant de første som 
forsøkte å innføre dramatisk virksomhet som en del av 
undervisningen i sin bok Kunstpedagogikk fra 1918. Hun 
kalte dette «dramatisering». Dramatiseringen skulle hente 
sitt materiale fra kunnskapsfagene, slik at den nærmest 
ble et pedagogisk hjelpemiddel for disse. 

I de andre nordiske land ble institusjonsteatrenes 
tilbud til barn og unge dreid mot skoleteater med et 
repertoar der siktemålet var å danne dem ved å gi dem 
innsikt i den klassiske dramatiske arven. Nationaltheatret 
hadde også slike forsøk. Før jul i 1899 arrangerte teatret 
én gratis skoleforestilling for 1200 folkeskolebarn 
på Bjørnstjerne Bjørnsons Sigurd Slembe. Siden ble 
det arrangert én slik gratis folkeskoleforestilling tett 
oppunder jul helt fram til mellomkrigstida. I begynnelsen 
hadde repertoaret en seriøs profil. I tillegg til førstnevnte 
stykke, ble nok et av Bjørnsons historiske skuespill 
vist, nemlig Sigurd Jorsalfar. Wilhelm Shakespeares 
En midtsommernattsdrøm hørte også med til tilbudet 
de første årene. Men i 1906 ble Frederikke Berghs 
barnekomedie Østenfor Sol og vestenfor Maane vist som 
gratisforestilling. Fra da av var det alltid sammenfall 
mellom gratisforestillingene før jul og romjulens og 
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nyårets barneforestillinger (Nationaltheatrets årsrapporter 
1899–1918). Den pedagogiske ideen som kunne anes bak 
forsøkene på å presentere Bjørnsons og Shakespeares 
dramatikk for skoleelever, forsvant. Tilbake sto jule-
underholdningen. Det ble da heller ingen varig allianse 
mellom institusjonsteatret og skolen i vårt land. 

Det norske skoleverket holdt armlengdes avstand til 
teaterkunsten helt fram til 1960-tallet, og dramatisering 
var det nærmeste man kom teateraktivitet. Virksomheten 
kunne også gå under navn som undervisnings spill, 
klasseroms teater og fagdramatisering (Braanaas, 1994,  
s. 75–80). Et grundig arbeid om dramatisering ble skrevet 
i mellomkrigstida av pedagogen Carl Sundby. Sundby 
framhevet dramatisering som arbeids metode – ikke som  
et eget estetisk emne eller fag. I bokas forord regner han 
det som selvsagt at mange er mot dramatisering i skolen. 
Han understreker iherdig at metoden ikke må forveksles 
med teater: 

Dramatisering i barneskolen er ikke – og skal 
ikke være – teater! Vi har neppe bruk for teater 
i barneskolen. Vi har hverken tid eller plass 
til det heller. (…) Men målet og hensikten med 
dramatiseringen er først og fremst å tjene 
opplæringen og å være et middel for skolen i 
dens fostringsarbeid.
(SUNDBY, 1939, S. 10)

Dette viser en underlig defensiv holdning hos en 
pedagog som skriver en hel bok om et teaterrelatert 
emne, og som egentlig mener at dramatisk lek er «levende 
virksomhet i pakt med barnet selv». Dette sier mye om 
hvor liten plass det var til estetiske fag i norsk skole, og 
i særdeleshet til dramatiske fag. Dette var den norske 
folkeskolens habitus i forhold til teater. 

Dramapedagogikken og de frie gruppene
Etter 2. verdenskrig åpnet den norske skolen seg for 
kunstformidlingen, men tanken var fremdeles at kunsten 
skulle brukes i opplysningspedagogikkens tjeneste. 
Torbjørn Egners store leseverk med vekt på både 
litteratur, bildekunst og små skuespill er et godt eksempel 
på en ny åpenhet for kunst, men samtidig skulle og måtte 
denne kunsten underlegges og reguleres av gjeldende 
læreplan (se tidligere avsnitt om Egner). Teater ble legalt, 
og en liten gruppe lærere erklærte åpent at de ønsket 
teater inn i skolen. I 1962 ble organisasjonen Landslaget 
Teater i Skolen stiftet. 

Utover på 1960-tallet gjorde innflytelsen fra 
amerikansk og engelsk dramapedagogikk seg gjeldende. 
I dramapedagogikkens spillforståelse finnes klare 
forbindelses linjer til moderne skuespiller teorier både 
fra Stanislavskij, Brecht og Grotowski. Teorier som 
styrket teatret som kollektiv kunstform, som la vekt 
på improvisasjonen og det fysiske på bekostning av 
det litterære, kjennetegnet bevegelsen som både de 
profesjonelle gruppeteatrene og det drama pedagogiske 
miljøet var en del av.

Norske lærerhøyskoler ble radikalisert gjennom 
student bevegelser på begynnelse av 1970-tallet. 
Samtidig ble drama undervisning eget fag på mange av 
disse skolene. Det ble skapt en allianse mellom unge 

nyutdannede lærere og teatergrupper i det frie feltet. Det 
dreide seg om teatermiljøer med en kritisk innstilling til 
institusjonsteatret. Man søkte seg tilbake til rituelt teater, 
til folkelige teaterformer og til leken som opphav for 
teaterkunsten. I noen tilfeller kunne dette føre til en total 
forkastelse av teater som kunstart, metoden og prosessen 
ble målet i stedet for det kunstneriske produktet. I 
andre tilfeller ble metodene brukt både til faglig egen-
utvikling og til en dypere forståelse av teaterkunstens 
egenart. Dramapedagogikken bidro også til alternative 
teater utdannelser og opprettelser av ikke-institusjonelle 
organiseringer av profesjonelle teater grupper  
(Rasmussen, 1990). 

De frie gruppene og norsk skole
Den ideologiske forståelsen mellom nyutdannede lærere 
og gruppeteatrene ga en unik mulighet for teaterturneer 
i norsk skole. Men dette var basert på individuelle 
kontaktnett og gruppenes egen evne til å legge turneer. 
Kommuneøkonomien var god i denne perioden. Det 
førte til opprettelse av kommunale kulturkontorer, og 
også disse bidro til organisering av forestillings- og 
kursvirksomhet. Teatervirksomheten i skolene kunne 
synes stor, men den var desentralisert og ukontrollerbar, 
noen statistikk finnes ikke. Men det er nok med et blikk 
på antall teatergrupper, så skjønner man at mange skoler 
aldri fikk teaterbesøk.

I 1976 ble de «frie» gruppene kartlagt av et utvalg 
nedsatt av Norsk kulturråd, Teaterrådet og Riksteatret. 
Utvalget fant 23 profesjonelle teatergrupper. Alliansen 
med enkeltlærere og frie grupper betød likevel en 
revolusjon når det gjaldt å få teater inn i skolen.

De fleste norske frigruppene drev ikke parti-
politisk teater. Men arbeidsform, organisering og 
forestillingsformer var preget av en flat, demokratisk 
struktur der alle, også publikum, skulle ha medinnflytelse 
på produktet. Forestillingen var sentrert rundt skue-
spillerne og skuespillerkunsten. Relasjonen mellom 
skuespillerne og publikum var det sentrale. Gruppene 
aktiviserte publikum til lek, improvisasjon, stillingtagen 
og diskusjon. Det var et teater med uttalt ønske om å 
bruke performative handlinger for å endre samfunn  
og livsvilkår.

Pedagogikk eller kunst 
På 1990-tallet kom en reaksjon mot det som ble opplevd 
som 68-genrasjonens venstreradikale dominansen i 
norsk kunst- og kulturliv. Alliansen mellom radikale, 
teatervennlige lærere og de frie gruppene hadde en 
periode gitt frie teatergrupper innpass og muligheter 
for å overleve økonomisk med forestillinger i norsk 
skole. Disse gruppene hadde ofte en pedagogisk og 
målgrupperettet begrunnelse for sin kunst. Da kunsten 
ble estetisert og avpolitisert på 1990-tallet, ble det 
nærmest over natten umulig å snakke om teater for barn 
i pedagogiske termer. I forbindelse med behandlingen 
av statsbudsjettet i 1997 ble støtteordningen for 
frigrupper omgjort til tilskuddsordning for fri scenekunst 
(Bergsgard, 2001, s. 8). De frie teatergruppenes 
forestillingsvirksomhet i skolene ble plutselig 
kategorisert som pedagogisk virksomhet, ikke kunst. 
Deres teaterform ble bedømt som instrumentell og hørte 
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dermed ikke hjemme i kunstinstitusjonen. Nyordningen 
medførte også at Kulturrådets scenekunstutvalg 
prioritere det de definerte som nyskapende scene-
kunst ved tildeling av produksjonsmidler. Det betød 
dessuten at produksjonsstøtte kunne gis til nyskapende 
teaterprosjekter, uansett organisasjonsform.13  

Daværende scenekunstkonsulent i Norsk kulturråd 
Kai Johnsen betegnet de opprinnelige friteatrene fra 
1970-tallet som «politisk-didaktiske» på bakgrunn 
av det han kalte deres «interesse for og utforsking av 
antropologiske, folkelige og politiske problemstillinger». 
Kai Johnsen uttalte til Norsk skuespillerforbunds 
medlems blad Stikkordet at prosjekter der de 
«kunstneriske krav blir underlagt de pedagogiske»  
blir vurdert negativt og at:

Dessverre, og sitér meg gjerne, er det slik at 
søknader fra denne delen av miljøet (de som 
jobber med barn og unge, vår presisering) i 
utstrakt grad er dårligere tenkt og fundert enn 
resten av miljøet. Det er mye moralisme og 
oppdragende tenkning ute og går.
(STIKKORDET NR. 4, 2000, S. 13)

De tradisjonelle frigruppene hadde gjennom  
mer enn 20 år opparbeidet en habitus der publikums-
medvirkning, demokratisk organisering, flat struktur 
og målgrupperettet teater var det som ga overlevelses-
muligheter og status i feltet. Nå ble dette feltet rasert. 
Gruppene mistet økonomisk støtte med den offisielle 
begrunnelse at deres kunst ikke var autonom. Et slik 
kupp foretatt utenfra, av dem som satt med bevilgende 
myndighet, hadde ikke vært mulig om det norske 
skoleverk hadde hatt en mer kunstvennlig habitus. 

De gruppene som overlevde og de nye produksjons-
enhetene som slapp til med barne- og ungdomsteater, 
måtte nå begrunne sin virksomhet i estetiske termer og 
unngå å formulere sin målgruppetenkning når de søkte 
midler fra Norsk kulturråd. Det var ikke bare en uskreven 
regel, det ble nedtegnet i regelverket og ble fulgt opp 
med økonomiske sanksjoner. Feltets agenter måtte raskt 
tilegne seg en ny habitus, og samtidig bygge en ny strategi 
hvis teaterkunsten fortsatt skulle ha plass i norsk skole. 

Konflikt mellom ulike habitus 
Den kulturelle skolesekken bygger på den sosial-
demokratiske kunst- og kulturpolitikken som vokste 
fram i etterkrigstidas Norge. Kunsten betraktes som et 
viktig gode, og bør dermed tilbys alle norske borgere, 
uansett alder, kjønn, klasse og bosted. Riksteatret, Riks-
konsertene og Riksutstillingene ble opprettet for å tilby 
kulturgoder til hele folket (Frisvold, 1980, s. 175). Da 
regionene begynte å røre på seg og hevde egenidentitet, 
fikk vi regionteatrene. Nåværende Riksteatersjef og 
forhenværende kulturminister Ellen Horn hadde en 
fortid som omreisende dukkespiller på skoleturné i 
gruppa Dukketeaterverkstedet.14 Som minister i en 
Arbeiderpartiregjering så hun hvordan de frie kunstnernes 
oppsøkende virksomhet for barn og unge var i ferd med 
å dø hen på grunn av stadig trangere kommuneøkonomi 
og Kulturrådets estetiske prioriteringer. Sammen 
med undervisningsminister Trond Giske lanserte hun 

den nye ordningen der skoleverket skulle brukes som 
kunstformidlingsarena. Begge ønsket først og fremst 
å tjene elevene og kunstnerne og det kunstneriske 
møtet mellom disse. Tankegangen syntes å henge igjen 
fra 1970-tallets, impulsive og nærmest anarkistiske 
organisering av møte mellom kunst og skolen. Den 
gigantiske ordningen de to ministrene innførte, ble en 
nesten like gjennomgripende reform som innføringen av 
Folkeskolen i 1898. Den skulle omfatte absolutt alle barn 
og unge i kongeriket Norge.

Skoleverket hadde en habitus som rommet både 
opplysningspedagogikkens skepsis til kunstfagene og 
etterkrigstidens mer kulturvennlige pedagogikk der 
elevenes medvirkning sto i fokus. Scenekunstnerne var 
gjennom økonomiske sanksjoner påtvunget en habitus 
der de måtte hevde kunstens autonomi og uavhengighet 
av den pedagogiske institusjonen om de skulle overleve 
økonomisk. Det kunne lett ha gått galt når to felt med så 
ulik habitus skulle samhandle. 

Den første evalueringsrapporten om DKS, slo 
da også ned som en bombe i det teatermiljøet som 
satset på teater for barn og unge innenfor skoleverket. 
Ekstraordinært eller selvfølgelig – Evaluering av Den 
kulturelle skolesekken i grunnskolen (Borgen & Brandt, 
2006) konkluderte med at det eksisterte et spenningsfylt 
forhold mellom kultur- og opplæringssektorene (St. 
meld. nr. 8 2007–2008, s. 12). Forskerne fokuserte 
på konfliktene i ordningen og hadde dessuten større 
innsikt i den pedagogiske terminologien enn i den 
kunstneriske. Evalueringsrapporten brukte begrepene 
«monologisk» kontra «dialogisk» kommunikasjon, disse 
var velkjente i det pedagogiske miljøet. Den tidsriktige 
læringskommunikasjonen var den dialogiske. Kunstnerne 
som kom på besøk med ferdige verk kommuniserte i 
overveiende grad monologisk ifølge denne målestokken. 
Skolens kunstskeptiske habitus der kunst er unyttig om 
den ikke tjener kunnskapsformidlingen, spøkte mellom 
linjene. Rapporten er uhyre interessant som en avdekking 
av Den norske skolens kunstskeptiske habitus. 

Men kunstfeltets tanker om autonom kunst ble over-
hodet ikke berørt, forskernes hadde ikke nok kunstfaglig 
kompetanse til å undersøke det andre feltets habitus. 

Resultatet av Ekstraordinært eller selvfølgelig 
kunne ha ført til en nedleggelse av DKS-ordningen og 
en videreføring av feltenes lenge befestede habitus. 
Men de involverte departementene reagerte med å 
legge lokk på rapporten. I Stortingsmelding nr. 8 
2007–2008 ble rapporten bare framlagt i referatsform og 
høringsuttalelser som var langt mer positive til at DKS 
fikk bred plass. Kunstfeltet kom til orde med definisjoner 
der kunstnerisk produksjon ble definert som formidling 
av estetiske opplevelser, ikke som kunnskapsformidling. 
Dette var sikkert klokt, evalueringsrapportens 
konfliktorienterte fokus kunne ha knust DKS-ordningen 
i startfasen. På den annen side ble en diskusjon omkring 
skolefeltets og kunstfeltets ulike habitus et tabuområde 
(Breivik, 2013, s. 21 f).

Habitus i endring
Bourdieus habitusbegrep er et verktøy for å utvikle 
selvforståelse, det er et skritt på veien mot fruktbare 
endringer. Når vi setter de store institusjonsteatrenes 
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repertoarlister for barneteater i 2012 og 2013 opp mot 
Scenekunstbrukets repertoar-liste for samme periode, må 
man bli slått av hvor ekstremt todelt norsk barneteater er. 
Institusjonsteatrene tar ansvar for underholdningsteatret 
for barn og unge her i landet. Det er et selvpålagt 
ansvar gjennom institusjonenes egen habitus, denne 
får overstyre de politiske føringene som faktisk peker 
i en annen retning. Scenekunstprodusentene i det frie 
feltet tar ansvaret for de nyskapende forestillingene, de 
som skal skape endringer. Dermed brekker det norske 
barneteaterfeltet i to og får vansker med å utveksle ideer 
og økonomiske ressurser.

Habitus er en iboende mekanisme i det sosiale feltet, 
og den bevirker status quo. Når Bourdieu stresser behovet 
for bevisstgjøring av habitus er det fordi et sosialt felt 
uten utvikling og forandring ifølge ham er et dødt felt. 
Todeling i norsk scenekunst for barn kan i utgangspunktet 
ses som et hinder for institusjonsteatrene når det gjelder 
å utvikle kompetanse på nye former for teater for unge 
teaterpublikummere, og for de frie scenekunstgruppenes 
mulighet for å oppnå høyere status og trygghet for sin 
kunst. Men det er fullt mulig å utnytte de positive sidene 
ved feltenes habitus til nyskapning og endring. Norge 
er det eneste landet i Europa med en så levende og 
blomstrende juleteaterfest. Tenk at tre generasjoner går 
mann av huse for feire jul i teatret! Det må utnyttes til å 
skape kvalitativt godt teater for de store masser. Tenk 
at vi har to sterke fagmiljøer med ulik kompetanse på 
barneteater. Det ene miljøet kjenner tradisjonene ut og 
inn og behersker dette med underholdning. Det andre har 
enorm erfaring på nyskaping. Disse miljøene kan oppnå 
store resultater ved erfaringsutveksling. 

Den kulturelle skolesekken er skapt gjennom politiske 
beslutninger og representerer muligheter for nyskaping 
og eksperimentering. Både i skolefeltets habitus og det 
frie kunstfeltets habitus finnes det uskrevne og ubevisste 
regler som er på kollisjonskurs. Men samtidig er vi i Norge 
lykkelig fri for foreldede skoleteaterordninger. Vi kan se 
med friske øyne på en storslagen reform som kan gi alle 
norske skolebarn kunst og kultur på nye og viktige måter.

Jeg er ikke svensk. Jeg tillater meg å tale Jupither 
midt imot. Hurra for norsk barneteaters habitus, den byr 
sannelig på store muligheter!

Noter

 1 Agnete Haaland ble intervjuet av meg spesielt for denne 
artikkelen. Referansen til øvrige teatersjefer bygger på 
avisintervjuer i forbindelse med lansering av årsrepertoar, og 
kan derfor framstå som noe overdrevet i reklemaeøyemed. 
Gehalten i innholdet er likevel troverdig målt opp mot 
rollelister og oppsettingspraksis. 

 2 WistKirkemo behandler Nationaltheatrets forhold til 
kulturdepartementets føringer. 

 3 Vi (d)rømmer i natt var en barneforestilling av Lars Sørbø  
som ble spilt på amfiscenen.

 4 Ellen Horn og Ketil BangHansen.

 5 Opplysningene om børneteaterforestillingene bygger på 
gjennomgang av programplakater, regnskaper, billetter og 
trykte lover for dramatiske selskaper i teatersamlingen ved 
Nasjonalbiblioteket, Universitetsbiblioteket og Gunerius
biblioteket. Dette arbeidet er en del av forsknings prosjektet 
Drama for barn – norsk barnedramatikks historie. Prosjektet 
drives av undertegnede og av master i litteraturvitenskap, 
Petra Helgesen.

 6 Bruken av det som egentlig var et repertoar for voksne 
fikk en brå slutt etter 1918. Grunnen var at den tidligere så 
populære «børneforestilling» Julestuen ble gjenoppsatt. 
Men da hadde allmennhetens syn på denne eneakteren 
endret seg. Teaterkritikerne påpekte at stykket var uegnet 
for barn, ja, det var til og med moralsk skadelig (Aftenposten 
og Verdens Gang 23. desember 1918). Siden besto 
Nationaltheatrets barneteatertilbud kun av oppsettinger 
produsert direkte for denne målgruppen.

 7 Barbra Ring fikk oppført ytterligere to barnekomedier på 
Nationaltheatret, Liselill og Perle i 1912 og Prinsessen og 
spillemannen i 1926. Disse var en tydeligere i sin behandling 
av samfunnsaktuelle spørsmål enn Kongens hjerte. 
Problem stillingen i det første er om man er født til ha en høy 
posisjon i samfunnet eller om det er personlige egenskaper. 
Det andre er et antikrigsdrama. Disse barnekomediene kom 
på ingen måte opp mot den populariteten som ble Kongens 
hjerte til del.

 8 Egen samtale med Toralf Maurstad 8. desember 2012.

 9 Hovedmålene for kap. 324 Scenekunstformål for 2014:

  1 Et profesjonelt tilbud av teater, opera og 
  danseforestillinger og andre sceneuttrykk over  
  hele landet  
 2 Høy kvalitet gjennom utvikling og fornyelse  
 3 Nå hele befolkningen  
 4 Effektiv ressursutnyttelse

10 Scenekunstbrukets nasjonale rolle for scenekunst i DKS ble 
i praksis egentlig definert allerede gjennom St. meld. 38, 
2002–2003. Rollen ble stadfestet og senere definert som 
nasjonal aktør for scenekunst i DKS gjennom St. meld. 8, 
2007–2008.

11 Scenekunstbruket virker etter, og har selv utarbeidet,  
sin handlingsplan inndelt i hovedvirksomhetsområdene;  
a) Nettverk og arena, b) formidling og rådgivning,  
c) informasjon, d) forvaltning. Norsk scenekunstbruk AS  
er eid av stiftelsen Danse og teatersentrum.

12 Norsk Skoletidende var hovedorganet for den norske 
lærerstand fra 1869. I forbindelse med vårt forsknings
prosjekt om norsk barnedramatikk har jeg gjennomgått 
tidsskriftets årganger fra 1899 til 1906. Der framgår det at  
den lavkirkelige delen av lærermiljøet anser kunstfagene 
som uviktig. Teater blir gang på gang fordømt og erklært 
ønsket i skolesammenheng. 

13 Ifølge Haldis Hoaas som var en av arkitektene bak den 
drastiske omlegging, var et bakenforliggende motiv at det 
måtte saneres i det voksende antallet aldrende frie grupper 
som var i ferd med å bli små institusjoner. De største 
tilskuddene til fri scenekunst var på dette tidspunkt bundet  
i driftsstøtte til etablerte grupper.

14 Gruppa var startet og ble ledet av Arne og Bjørg Mykle.  
Arne er sønn av dukketeaterkunstneren og forfatteren  
Agnar Mykle.
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Tillegg 1

BARNETEATEREPERTOARET PÅ DE STORE  

INSTITUSJONSTEATRENE 2012/2013 
Av statistikken vil man se at Riksteatret og Oslo har egne  
dukketeaterensembler som også spiller for barn og at Rogaland  
Teater har en spesiell barneteaterordning der barn spiller to  
oppsettinger i året for barn. Siden disse faller innenfor andre  
ordninger enn den helt spesielle tradisjonen med hovedscene - 
 oppsettinger for barnefamilier, vil disse bli behandlet separat.

NATIONALTHEATRET 
Egner: Folk og røvere i Kardemomme by (13.10.2012) 
Lindgren: Ronja Røverdatter (07.09.2013)

RIKSTEATRET 
Prøysen/Thomassen: Teddy og Marian (2012) 
Egner: Egner: Karius og Baktus  
(samarbeid med Oslo Nye Dukketeater) (2012) 
Egner: Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen (2012)
Brødrene Grimm: Snøhvit og de syv dverger (samarbeid med  
Oslo Nye Dukketeatret (2013)
Jo Nesbø: Doktor Proktors prompepulver (2013)

OSLO NYE TEATER 
Lindgren: Karlson på taket (2012)
Gudny Hagen: Jul i Blåfjell (2013)

OSLO NYE DUKKETEATRET 
har egen scene og spiller bare for barn. De samarbeider med  
Riksteatret om flere produksjoner. Her er det grunn til å nevne  
deres eviggående juleteaterproduksjon Jul med Prøysen  
og snekker Andersen (2012/13). Men alt dette er produksjoner  
som altså ikke settes opp på teatrets hovedscene, så det  
holdes utenfor statistikken. 

DEN NATIONAL SCENE 
Brødrene Grimm: Ulverock (adaptasjon av kultfilmen med  
Grimm og Gru som stadig sendes på NRK som julefilm) (2012)
H.C. Andersen: Snødronningen (2012) 
Lindgren: Ronja Røverdatter (2013)

TRØNDELAG TEATER 
Jul i Prøysenland (2012) 
E.T.A. Hoffmann: Nøtteknekkeren (2013)

ROGALAND TEATER 
H.C. Andersen: Nattergalen (9. mars–26. april 2012)
 
Teatret har sitt eget barneteater med barn som spiller for barn.  
De setter opp to store hovedsceneforstillinger i året: 
Fluenes Herre (25. januar–4. mai 2012)
Folkeeventyr fra Midtøsten: Aladdin – en klassiker med  
Bollywood vri (19. oktober–31. desember)
Lindgren: Mio min Mio (22. februar–25. mai 2013)
Norske folkeeventyr: Trollspeilet (18. oktober–31. desember 2013)

DET NORSKE TEATRET 
Jungelboka av Kipling/Alexander Mørk Eidem
Felix fantastiske orkester av Morten Lorentzen og Julian Berntsen
Okse og esel av Norbert Ebel
Tonje Glimmerdal av Maria Parr/Ivar Tindberg



4
7

D
e
l
 
1
 
→
 
A
r
k
i
v
 
o
g
 
u
t
o
p
i

Tillegg 2

PRODUKSJONER I NORSK SCENEKUNSTBRUKS REPERTOAR,  

INKLUDERT I 2012 OG 2013

2012

ANTALL PRODUKSJON KOMPANI

1 Dropout Artilleriet

2 I Wish Her Well Panta Rei Danseteater

3 Juryen Hege Haagenrud

4 Undermän Circus Cirkör
5 Goldfish Inbal Pinto & Avshalom Pollak Dance Company

6 Peer på en pall Teater Joker
7 Bakeriet Katma i samarbeid m FIN
8 Faust for kids Klassikere for Kids
9 Hav NIE

10 Herr Molsk Etienne Borgers
11 Forskningsprosjekt V KDP
12 Centralia Superbolt Theatre
13 The solitary shame announced by a piano Ingun Bjørnsgaard prosjekt
14 Sjøen Ingun Bjørnsgaard prosjekt
15 Minnenes museum NIE
16 Om bare Rosa kunne trylle Katja Lindberg
17 The border/Grensen Jo Strømgren Kompani

18 Når mamma blir et monster Teater Spillebrikkene

19 A Dance Tribute to Ping Pong Jo Strømgren Kompani

20 Rabinowitz Scenekraft

21 Tolv på fem psykose Franzizca Aarflot produksjoner

22 De grenseløse Hege Haagenrud

23 Tatoveringen Teater Avvik

24 Snik og Snok på månen Siljeholm & Christophersen

2013

ANTALL PRODUKSJON KOMPANI

1 The Eagle has landed Det Andre teatret

2 Sokk Hilde Flikke

3 Opera Opaque Yngvild Aspeli/Cie Plexus Polaire

4 Morten, 11 år Rimfrost teaterensemble
5 Mannen som bygde hytter Temte Produksjoner
6 Fragile Kjersti Kramm Engebrigtsen
7 Böjligheter Möjligheter Embla dans & teater
8 Krigsfortellinger Albatrass
9 Regn Temte Produksjoner

10 Katastrofen Gorgon Produksjoner
11 Tankelaboratoriet Cirka Teater
12 1 1/2 Frida Odden Brinkmann
13 BZz BZz – DADA daA bee ICB productions
14 I am us Team Braza
15 Rommet i klassen ODE Unge
16 Vesterled – en reise i havet Bjerkeskaug/Ostwald/Stene/Uvaas
17 Over stokk og stein Konstellasjonen

18 Vesleblakken Teater Grimsborken

19 Jeg har aldri Voicebox Stories

20 Fear Infection Team Braza

21 Show-Body Project Landing
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I 1999 var jeg invitert til Norsk kulturråds årskonferanse 
for å snakke om festival-Norge ut fra et sentrum-periferi- 
perspektiv. I den forbindelse introduserte jeg begrepet 
«distribuerte nettverk» i et forsøk på å belyse alternative 
modeller for organiseringen av norsk kulturliv. 

Begrepet kjenner vi fra internetteknologien hvor 
nettverk oppstår i samhandlings og delingskulturer  
blant selv stendige aktører. Tradisjonelle motsetninger 
som sentrum og periferi mister sin betydning. Makt-  
og portvokterstrukturer eller nasjonalstatens grenser  
for den del, like så.

Det er fullt mulig å tenke seg et kulturliv og et 
scenekunst felt som er bygget opp på lignende måter. 
I dagens Europa er mye av det frie scenekunstfeltets 
produksjons- og formidlingsarbeid muliggjort gjen nom  
distribuerte nettverk. Kunstnere, kompanier, produserende  
og programmerende scener, samt formidlingsnettverk 
søker sammen med utgangs punkt i aktørenes felles 
ambisjoner. Viktige kriterier for å få innvilget offentlig  
og annen finansiering er uavhengig kuratorisk status,  
kunstfaglig kompetanse, idé rikdom og gjennom-
føringsevne innen produksjon og formidling i et  
lang siktig perspektiv.

Sammenlignet med mange europeiske land står Norge 
paradoksalt nok utenfor mye av denne utviklingen, da vi i 
stor grad organiserer vårt kulturliv gjennom sentraliserte 
styringsmodeller. Kulturløftets mål om økte statlige 
budsjetter har ført til en ytterligere sentralisering. Det er 
viktig å stille spørsmål om dette er en ønsket utvikling. 

Enger-utvalgets analyse av Kulturløftet (2013) pekte  
på at «grunnfjellet» i norsk kulturliv er svekket gjennom 
de senere årene. Definisjonsmakten i kulturlivet er 
fordelt på for få instanser, og vi har et økonomisk og 
demokratisk potensiale ved tettere samhandling mellom 
våre tre forvaltningsnivåer. 

Hvordan vi velger å organisere vårt kulturliv er med 
andre ord like viktig som hvor mye penger vi bevilger.

Som eksempel på organisering i et distribuert nett - 
verk er jeg bedt om å trekke fram Bærum Kulturhus.  
I perioden 2010–2014 har Bærum Kulturhus presentert  
211 turnéforestillinger i Norge gjennom et nettverk av 
utvalgte kulturhus, samarbeid med andre dansesentre  
og Den kulturelle skolesekken. 

Denne turnévirksomheten er tett knyttet sammen 
med kulturhusets rolle som produserende og program-
merende scene, og et faglig nettverk innen danse- og 
scenekunstmiljøer i Norge og Europa. Turnévirksomheten 
er et av tiltakene som inngår i satsningen Regionalt 
Kompetansesenter for Dans, og har bidratt til å 
synliggjøre potensialet i kulturhusene som produsent 
og formidler av scenekunst på høyt nasjonalt og 
internasjonalt nivå utenfor de statlige institusjoner  
og støtteordninger.

Norsk scenekunstbruk er et annet godt eksempel 
på hvordan et distribuert nettverk beriker dagens 
scenekunstfelt og har gjort det gjennom to tiår. 

Distribuerte nettverk har tilsynelatende dårlige kår 
i Norge, da vi ikke har en tradisjon for å anerkjenne 
kunstfaglig kompetanse utenfor rammene av statlige 
kulturinstitusjoner eller Kulturrådet. I land som Frankrike, 
Finland, Belgia og Tyskland har man derimot utviklet 
et virkemiddelapparat som i større grad anerkjenner 
selvstendige kompetente fagmiljøer. 

Hvis målet er å spre definisjonsmakten på flere hender 
i vårt langstrakte scenekunstland bør man involvere 
landets regioner og kommuner i utviklingen av det frie 
danse- og scenekunstfeltet. Våre tre forvaltningsnivåer må 
samarbeide om å etablere incentivordninger for styrking 
og utvikling av aktørene i distribuerte nettverk.

Personlig mener jeg at det vil kunne føre til mindre 
byråkrati, større kunstnerisk frihet, et rikere uttrykks-
mangfold, mer kunstproduksjon og flere profesjonelle 
scener og formidlingsarenaer til beste for kunstnere og 
publikum over hele landet.

Distribuerte nettverk – femten år etter
Av Morten Walderhaug, Bærum Kulturhus
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Nettverksmodeller
– formidling av scenekunst

Sentralisert nettverk

Programutvikling, kunstnerisk produksjon og beslutninger gjøres 
sentralt, for deretter å sendes ut til resten av nettverket

Desentralisert nettverk

Regionale kultursatsninger med ansvar for et bestemt område, og med 
ansvar for å utvikle og styrke regionens kunst- og kulturliv. 

Distribuert nettverk

Alle punktene i nettverket er like viktige.  
Sentrum og periferi er fraværende, det er ikke hierarkisk  

og nettverket er i prinsippet uendelig.

Sentralisert Desentralisert Distribuert
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I am a sociologist who researches the contestation over 
the purpose and role of the arts. My research in general 
examines the difficulties, in the present period in the 
west, in valuing the arts for their own sake – in their own 
terms – and the consequential turn towards a greater 
instrumental account for the purpose of the arts. I argue 
that this has come about due to a crisis of authority 
in the arts and more broadly in intellectual culture 
(Furedi, 2004; Jenkins, 2011). My research has mainly 
concentrated on Britain and America, but in the last four 
years I have turned my attention to Norway in a number of 
research projects that examine cultural policy in different 
countries from a comparative perspective – it is always 
interesting and useful to compare how what appears 
to be similar practice is at times informed by different 
ideas and assumptions and vice versa. It contributes to 
understanding the dynamics driving policy and practice. 

I have travelled to Norway eight times over the last 
four years on different research projects. For this essay, 
I visited Oslo and Bergen, assisted by Scenekunstbruket, 
the Norwegian touring network for performing arts and 
was able to conduct ten semi structured interviews with ten 
people in the performing arts world. What is significant, 
is that on each trip to Norway, whilst I have encountered 
and heard concerns expressed about the future of the 
arts education, whether professional artists, managers of 
organisations, policy people, or teachers, I am struck that 
in conversations about the arts, there is an implicit way of 
thinking that the arts are good in and of themselves, rather 
than for extrinsic purposes. This is not often formally 
expressed, but it is assumed. In Britain, on the other hand, 
this very question is subject to great anxiety and constantly 
problematized. What is more, whilst I have encountered 
in Norway concerns expressed about the absence of high 
culture or a canon – for example, a couple of theatre 
producers I spoke with expressed concern that Ibsen is 
not properly taught in schools, or not mandatory, there is 
a confidence in making artistic judgements and in there 
being a hierarchy of art forms full stop. In other words, 
evaluative judgements are accepted in the arts as possible, 
even if some are concerned that the right choices are not 
being made. This is far less the case in Britain where such 
judgements are rarely made, or if they are made they 

are made defensively – accompanied with an assertion 
that such judgements are difficult to make and are not 
recognised, and most often of all, the idea that evaluative 
judgements are possible is problematized. “Who could 
decide” is the response you get in England where ideas 
about high and low culture, good and bad culture, and art 
for art’s sake have increasingly been questioned. 

In the late 1970s and throughout the 1980s, a growing 
chorus within the cultural sector and academia challenged 
the consensus of the postwar period – the time when the 
Arts Council was set up – and argued against the idea that 
culture can and should exist autonomously from the state 
and society. The gallery, museum or concert hall could 
never be independent, the argument went. Two scholars 
in particular have come to be very influential. First, 
Pierre Bourdieu, whose Distinction: A Social Critique 
of Taste argued that cultural value is not transcendent 
but rather is grounded in power and class. And second, 
John Berger, whose Ways of Seeing pointed out hidden 
ideologies within painting. Both were important works, 
and both had some good points, but their influence has 
generally been a negative one.

My particular interest in this paper is to identify the 
similarities and differences in two cultural programmes. 
The first is the Cultural Rucksack project in Norway; and 
the second is a similar sounding project, and trajectory 
in cultural policy in England,1 which comes under 
the broad rubric of ‘Creative Partnerships’. Creative 
Partnerships was introduced to schools in England by the 
Labour Government, partly in response to concerns that 
creativity and innovative approaches to teaching had been 
constrained. It ran first as a two-year pilot scheme in 2002 
in 16 local areas, and then more widely from 2004 until 
2011 when funding cuts meant it came to end that summer. 
Creative Partnerships funded creative professionals to go 
into schools and work in partnership with teachers and 
students, offering continuing professional development 
to school staff, and also providing guidance on creativity 
in relation to wider school improvement. The majority of 
Creative Partnerships’ funding came from the Department 
for Culture, Media and Sport, supplemented by a smaller 
contribution from the Department for Children, Schools 
and Families. In its lifetime, Creative Partnerships worked 

Confidence in the Arts – An Outsider’s 
View of the Cultural Rucksack Scheme
By Tiffany Jenkins
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with over 5,000 schools, 90,000 teachers and over one 
million young people.

On the face of it, these two projects, the Cultural 
Rucksack and Creative Programmes, both of which aim to 
introduce the professional arts into schools in Norway and 
in England, appear very similar. Both after all ostensibly 
bring professional artists and companies into schools 
with the aim of introducing children to the arts of a high 
standard. But there are significance differences to the 
two projects that require documentation and reflection, 
and this is what follows. Cultural Partnerships was 
characterised by an instrumental purpose combined with 
a diffuse, confuse and defensive ideas of arts provision. 
Whereas although there are inconsistencies with the 
Cultural Rucksack programme and concerns about quality, 
there remains a commitment to educating children with 
the professional arts. 

My core argument in this paper is that the crisis 
of authority in the arts that is profound in England, is 
not as evident in Norway. I am not saying that it hasn’t 
impacted Norway at all, but that it is far less obvious 
than in England. That England suffers from a crisis in 
confidence in the arts that Norway does not, or at least 
to the same extent, is manifesto, I suggest in these two 
projects: Creative Partnerships and the Cultural Rucksack. 
I conclude that whilst there are questions about the 
practice of the Cultural Rucksack programme, such as is 
it organised effectively, and the lack of accountability, it 
remains an important and useful exercise that England 
could learn from. 

 
A Crisis of Authority in the Arts
Since the 19th century, in Europe, the dominant rational for 
government intervention in the field of culture has been, 
as described by cultural policy specialist Oliver Bennett, 
a ‘civilising mission’ (Bennett, 1995; Bennett & Belfiore, 
2008). This mission to civilise, Bennett notes, held the 
assumption that European high art was of superior value 
and had the capacity to live people out of the humdrum 
nature of their ordinary lives, it could transform them. 
High culture in general– fine art, museums, and music 
– was thought to transform people’s lives, by subduing 
passions and improving behaviour. Participating in high 
culture was seen as ennobling. The historian Juliet Steyn 
(1990) explains that the idea was ‘to inculcate in the 
population a higher subjectivity which could transcend 
nature by offering experiences, feelings and pleasures’ 
that were not part of their ordinary lives.

However, in the last few decades this mission appears 
to have been altered in multiple ways. In the past three 
decades in advanced industrial societies, the word ‘culture’ 
has become more prominent in political discourse; 
reflecting both the increased politicisation of the field of 
arts and cultural activity, as well as the ‘culturalisation’ 
of other policy areas, such as education, economy, 
urban regeneration, health and community relations. 
It is not uncommon, for instance, to hear politicians 
claim that culture today is ‘more important than ever’. 
With political shifts, namely the political failures of the 
twentieth century, culture has become an important site 
for those on the cultural left seeking change. Daniel Bell 
(1979) has suggested that, since the ‘disastrous upheavals 

of the twentieth century’, culture became the ‘refuge 
of radicalism’ – the focus of aspirations towards social 
change. It appears to be the most dynamic force in society 
because in many ways, perhaps, it is easier to create and 
see cultural change than engineer change in the underlying 
economic structures in society. 

In England, by 2000 a ‘cultural turn’ was a discursive 
feature in the government – New Labour’s – policy. That 
is, political and social policy draw on culture to fulfil 
its aims. One consequence of this is that policymakers 
increasingly sought cultural solutions to social problems. 
Broadly speaking, towards the end of the twentieth 
century, the influence of political-economic programmes 
for social change generally declined and cultural politics 
emerged to replace them. Dominating much leftwing 
thinking now is the idea that cultural or aesthetic 
development plays the key role in the formation of 
citizens in an ever-changing modern world. Buckingham 
and Jones (2001) argue point to two main emphasis in the 
cultural turn. The first was an emphasis on the economic 
importance of cultural activity. The second was an 
emphasis on the contribution of cultural activity to social 
inclusion and regeneration.

At the same time as there has been an increased focus 
on cultural activity certain aspects of the cultural sector 
have also changed. Cultural institutions and professionals 
are now expected to help deliver a range of social and 
economic benefits. They must open up to wider audiences 
and be more ‘inclusive’. For example, in Turning Point, 
an Arts Council England strategy document for the 
visual arts, published in 2006, the authors state that 
the Council will seek to put ‘people at the heart’ of arts 
policy, implying that arts policy in the past had not been 
‘people-centred’ enough (ACE, 2006, p. 6). Another policy 
document published by the Department for Culture Media 
and Sport described culture and museums in particular as 
‘centres for social change’ (DCMS 2000).

The arts have undergone something of a revolution, 
being encouraged to cater for the many and not just the 
‘same white middle class audience’. Cultural activity has 
been promoted as a means of developing individual and 
community identity, raising self-esteem and promoting 
inclusion. Belfiore (2004) describes this support for the 
arts as taking an instrumental turn in cultural policy. 
While ideas about cultural policy and the social impacts 
of the arts have a long history, as Belfiore and Bennett 
(2008) have argued, the development of cultural policy in 
the late-twentieth century reflected a significant change in 
modern government policy towards the arts. And that is a 
difficultly with hierarchy and the high arts. 

In much of Europe and America a sense of ideological 
confusion characterises many contemporary discussions 
of culture and the arts. It is not that ideas about culture 
and the arts, and their role in society, have never been 
challenged, but that now these ideas seem more confused. 
One might have expected Cultural Studies, for example, 
to establish some clarity in the field, but if anything the 
opposite is the case. As Tony Bennett (2005, pp. 63–69) 
points out, academics are now questioning whether 
the word ‘culture’ has any value at all because it covers 
so many different fields of activity and thinking; and 
uncertainty around the value of culture is compounded 
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by an unravelling of the associations that in the past had 
sustained the concept and its normative implications.

A major factor is a change within thinking about 
culture itself. In the modern era, the development of 
cultural policy presumed certain key facts: the existence of 
cultural authority; the notion of universal cultural value; 
the criteria of ‘excellence’ and the possibility of a shared 
canon, which could (in theory at least) be appreciated by 
everyone. The field of cultural policy is now extremely 
broad, with the definition of what constitutes culture 
ranging from the arts to heritage to urban planning, to 
sport and science, to communications and the media – or 
at a more conceptual level, from ‘learning and the arts’ 
to ‘a whole way of life’ to ‘a signifying system’ In this 
context, the definition of culture is open to question: 

The belief that a particular canon of literary, musical 
or artistic works can claim a monopoly of cultural value is 
no longer widely supported. In the mid to late nineteenth 
century, it was relatively easy to speak with confidence 
about ‘culture’, meaning a select canon of literature, fine 
art and poetry; what that confident Victorian paternalist, 
Matthew Arnold, described in Culture and Anarchy [1869] 
as ‘the best that has been thought and said in the world’ 
(Arnold, 2006, p. 5). A century later, postmodern thought 
and anthropological scholarship have undermined such 
a neat definition of culture, insisting that it is relative 
to particular societies. Culture today is an essentially 
contested concept. The disciplines of sociology and art 
history have produced a considerable body of literature 
to challenge the notion of absolute aesthetic value, 
insisting that ‘culture’ should refer not only to high art 
but also elements of popular culture, and that the value 
of culture exists only in relation to the specific social 
group consuming it (see for instance, Bourdieu, 1986). 
There have also been numerous popular publications 
expounding similar theories for a lay audience. Since 
the 1980s, this questioning of ‘what is culture’ has 
destabilised the very rationale of cultural policy. A 
commodified and relativistic approach to culture has 
ended up changing the remit of cultural policy itself. 
Cultural policy discourse often expresses ambivalence 
about ideas like cultural authority and expertise,  
and tends towards the celebration of the consumer,  
choice and difference.

My concern is that there are problems with this retreat 
from judging the arts. Frow has pointed to the problematic 
consequences of the erosion of distinction between the 
high and low culture. As he says, ‘if the concept of culture 
says everything then it says nothing’ (Frow, 1995, p. 10), 
and if it is ‘no longer possible to understand aesthetic 
culture as a unified and hierarchical system of value’ (ibid, 
p. 13), it poses the problem of how to make and apply 
judgements of value. As he points out, this raises some 
crucial pedagogic questions …: What do we teach? High 
culture, low culture, or some mix of the two? And what 
basis can there be for our decision? Do we teach a canon, 
or expand the canon, or dispense with a canon altogether 
(ibid, p. 15)?

The vacating of judgement from art is a problem. One 
consequence is that it privatises art. By that, I mean it 
removes the consideration of art from the public sphere 
and turns it into something we do and think about alone. 

Of course, the experience of art is an intensely private 
activity, but our engagement with it does not start or end 
there; we also interact with art socially, as a public. Or at 
least, we ought to. For without a focus on content, without 
judgement, without discrimination, we cannot really value 
art. If the question of whether art is good or bad is just a 
matter of opinion, or our art preferences simply reflect our 
identity or social position, then art ceases to have a point. 
It is all things to all people; it is not unifying or powerful.

In Norway, things appears a little different. As 
Bjørnsen has argued (2012) the policy of the 1970s and 
1980s there was a wide definition of culture under the 
term of ‘cultural democracy’. This changed in the 21st 
century with the embrace of the ‘professional arts’. And it 
is this you can see in the Cultural Rucksack programme. 
This does not mean the wide definition of culture has 
vanished, far from it, but that there was a move towards a 
more defined, top down definition of the arts which came 
to influence policy. What is more, the purposes to which 
this programme is applied remains very much concerned 
with art. As we shall now see. 

Comparing the two projects – the purpose of  
Creative Partnerships and the Cultural Rucksack 
The objectives of the Creative Partnerships programme 
were to ‘make a major contribution to delivering some key 
priorities’ specified as: 

1. A broader and richer curriculum, which will stimulate 
pupils’ imagination and excite their interest in learning

2. Raising standards of attainment across the curriculum, 
including literacy and other basic skills

3. Promoting creativity and innovation in teaching,  
right across the curriculum 

4. Improved teacher recruitment and retention 
5. Creating a distinct school ethos and strengthening  

the schools place in the community 
6. Improved pupil self-confidence and attitudes  

to learning
7. Equipping young people with skills that are in  

demand in the creative economy.2

What is noticeable in these aims is that the goals 
are instrumental – that is they aim to aid the whole 
curriculum, economy and school. There is no discussion 
about art. In fact, it is absent. These priorities could be 
about anything. 

Compare these priorities in Creative Partnerships  
to those with the Cultural Rucksack, also taken from  
the website: 

 
The objectives of the programme are:

 → To enable children and young people in primary 
and secondary school to enjoy artistic and cultural 
productions provided by professionals.

 → To facilitate the pupils’ access to a wide range 
of cultural expressions, so that they can become 
acquainted with and develop an understanding of 
culture in all its forms. 
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 → To assist schools in integrating different forms of 
cultural expression with their own efforts to attain 
learning goals.

Specific goals
The Cultural Rucksack has been part of the Government’s 
cultural policy for primary and lower secondary schools 
since 2001, and has recently been extended to upper 
secondary school. This means that all pupils from 
the ages of six to 19 will be able to benefit from the 
programme. The Cultural Rucksack will offer cultural 
opportunities representing a wide variety of cultural 
expressions, such as the performing arts, visual arts, 
film, music, literature and cultural heritage. The Cultural 
Rucksack is a joint venture between the educational and 
cultural sectors at the national and local level. 

The objectives and priorities of the Cultural Rucksack, 
compared to Creative Partnerships, appear to be more 
devoted to increasing learning about the arts, even if they 
are not very defined, whereas the Cultural Partnership 
programme appears to be about fulfilling other priorities. 
With the Cultural Rucksack there is a confidence that 
engagement with the professional arts is a good thing, 
that it will impact positively on the children and that 
it will contribute to making them into rounded human 
beings. With Creative Partnerships this is more diffuse 
and instead there is an idea that it would lead to tangible 
outputs external to the arts and even the people. 

What are the Professional Arts? 
Another point of comparison is what professional arts 
students were given access to. In Norway, Survey of 2006 
and 2009 confirms on the whole that traditional art forms 
– eight – were the most experienced art forms (Borgen 
& Brandt, 2006, p. 35–37; Vibe et al, 2009, p. 12). And 
in the above exert, although there is mention of a wide 
variety of expressions, certain art forms can be identified. 
Further more, a number of interviewees I spoke with in 
Norway were concerned that quality cannot be guaranteed 
in the provision given to children. And that too many 
decision makers did not have an adequate knowledge 
of the art forms to select those who would go into 
schools, but organisations such as the touring network 
for performing arts seem to offer a way of guaranteeing 
quality – though the artistic broad and selecting good 
work, as well as the freedom for people to decide and 
select for themselves. In England, on the other hand, when 
I have interviewed people in the Creative Partnerships 
project, there were no comparable concerns about quality. 
With Creative Partnerships what was considered creative 
was very broad. There was little engagement with the 
traditional arts. And the most common concern was that 
these programmes did not help ‘employability’ to help 
students get a job. The second most common concern was 
that the arts provision was not relevant to them, and that 
they should be allowed to do the art they wanted rather 
than what was offered. 

This was born out in my interviewees. One  
interviewee I spoke with in Norway explained why  
they thought children should experience a great piece  
of theatre. They had high ambitions for the experience. 

It’s about being human, about being connected 
to some of the most profound ways of thinking 
about life. That will change them. It has changed 
all of us. And it is very important to being a 
person and to seeing what life can be about. 

And they were keen to talk about a few performances 
they had been involved in as part of the Cultural Rucksack 
programme. In other words, they talked about the cultural 
provision with specific examples. Why they selected one 
group in particular, instead of many others; why certain 
plays might speak to the children. 

But one interviewee I spoke with in England explained 
why they thought children should experience a great piece 
of theatre: 

It’s a way of talking about self-esteem and  
their identity. And it shows them what else  
they can do if they don’t succeed or rather it 
shows them there isn’t just one kind of career 
out there for them. That other choices are valid. 
More so, even. 

In England, Creative Partnerships, for many I spoke 
with, would show children that other non-academic 
careers were available. There was comparatively, 
a reticence to name and talk about particular good 
performances that were made available to the children. 
Whereas in Norway, a couple of interviewees talked about 
Ibsen and deserving of greater attention, in England 
Shakespeare was described as taking up too much 
attention, of needing to be dethroned. In Norway the 
interviewees were keen to tell me which companies had 
performed and what they had performed, and in England 
this was not the case. There was instead considerable 
concern about who should decide what was on offer,  
as if even making a choice was a problem or difficulty. 

Evaluation 
Another difference between the two projects is how 
they have been evaluated. It is remarkable just how 
many reports and evaluations of Creative Partnerships 
there have been. Creative Partnerships commissioned 
twelve literature reviews on topics ranging of discourses 
of certainty to definitions of the creative industries. 
It commissioned ongoing research projects to inform 
the national and regional CP organisation. All schools 
receiving money were expected to operate through an 
inquiry approach and every project was evaluated. In 
2007, CP adopted a national evaluation approach and all 
schools were required to submit annual plans and reports. 
The archive of material contains 146 documents.

With the Cultural Rucksack programme things are 
different. When I was invited to contribute to this project 
it was due to a concern with the lack of evaluation. I 
know of only a few such evaluations. One – a qualitative 
research evaluation carried out in 2006 on commission 
from the Ministry of culture (Borgen & Brandt) and a 
survey of schools in spring 2009. There are a few others, 
but not that many. 

You have to ask why one of the two projects – Creative 
Partnerships – is so evaluated compared to the other – 
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the Cultural Rucksack. I would suggest that in the case 
of the former, with Creative Parternships, evaluation 
became a way to justify a scheme that had confused and 
diffuse purposes. It was not evaluation in order to better 
understand the effectiveness of a project, but to justify 
it. And with the Cultural Rucksack scheme, the lack of 
evaluation suggests a confidence in the mission and 
purpose. There is faith in the programme and its purpose. 
Please note, I don’t necessarily endorse the absence of 
evaluation – accountability is important – but I mention it 
to underline the point about the differences between the 
two projects. 

Conclusion
What does this mean for the Cultural Rucksack? What 
can I offer with my outsiders’ hat on? Norwegian cultural 
policy maintains a reliance on the civilising mission as 
an important rationale. This is evident in the Cultural 
Rucksack programme also, which maintains ideas of both 
artistic quality and the importance of the professional arts 
on their own terms. This is different to England and much 
of Europe and indeed the West. Elsewhere, the market and 
social outputs are how the arts are measured and assessed 
and people are afraid to make artistic choices. (See, for 
example, McGuigan, 2004; Grey, 2007; Belfiore and 
Bennett, 2008).

In England, over the past twenty years, considerable 
time and money has been spent on so called cultural 
provision. But this cultural provision has had a reduced 
notion of what the arts are and what they can offer. As 
a result the provision has been implement for purposes 
extrinsic to the arts and children have learnt very little 
about them. They have also been taught that the arts are 
good for non-artistic reasons, rather than for their own 
sake – for painting, literature, theatre and music. It has,  
in my opinion, wasted time and money. 

In thinking about the Cultural Rucksack, I suggest 
the following is important: retain and nurture confidence 
in the professional arts. They are worth engaging with 
because they are beautiful or stimulating, because they 
are good in and of themselves. Children and young people 
should have access to something a little bit different, and 
of professional quality, and not because they may get 
non academic jobs, but because it is worth it on their own 
terms. Don’t be defensive about it. Champion it. Ensure 
quality whilst maintaining freedom to choose what is 
good enough to be included. 

I hope that my perspective as an outsider with 
knowledge of a similar but different project can help us 
understand what is positive about the Cultural Rucksack. 
I am often told when I am in Norway, that cultural policy 
and practice in Britain is enviable. I would suggest that the 
opposite is the case.

Notes

 1 In Britain, Scottish cultural policy is devolved and therefore 
not the focus of this article.

 2 Creative Partnerships website, 2004.

Literature

Arnold, M. 2006 (1869). Culture and Anarchy. Oxford:  
Oxford University Press. 

Arts Council. 2006. Turning Point: A Strategy for  
the Contemporary Visual Arts in England. London:  
Arts Council England.

Belfiore, E. 2004. “Auditing culture”, International Journal of 
Cultural Policy, 10(2), p. 183–202.

Belfiore, E. and Bennett, T. 2008. The Social Impact of the Arts, 
Palgrave Macmillan, London. 

Bell, D. 1979. The Cultural Contradictions of Capitalism.  
London: Heinemann.

Bennett, O. 1995. “Beyond machinery: the cultural policies of 
Matthew Arnold.” History of Political Economy 37 (3). p. 455–482. 

Bennett, T. 2007. Critical Trajectories: Culture, Society, 
Intellectuals. Oxford: Blackwell.

Bennett, T.; Grossberg, L.; and Morris, M. 2005. New Keywords:  
A Revised Vocabulary of Culture and Society. Malden, MA: 
Blackwell Publishing. 

Bjørnsen, E. 2012. “Norwegian cultural policy—A civilising 
mission? The Cultural Rucksack and abstract faith in the 
transforming powers of the arts”. Poetics 40, p. 382–404.

Borgen, J. S. 2011. “The Cultural Rucksack in Norway. Does the 
National Model Entail a Programme for Educational Change?”.

Borgen & Brandt. 2006.

Bourdieu, P. 1986. Distinction: Towards a Social Critique of the 
Judgement of Taste. London/New York: Routledge. 

Buckingham, D. and Jones, K. 2001. “New Labour’s cultural turn: 
some tensions in contemporary educational and cultural policy,” 
Journal of Education Policy, 16 (1), p. 1–14. 

DCMS (2000). Centres for Social Change: Museums, Galleries 
and Archives for All 2000 (DCMS) The Museums, Libraries and 
Archives Council Victoria House Southampton.

Furedi, F. 2004. Where Have all the Intellectuals Gone?. 2nd 
Revised edition (9 October 2006). London: Continuum.

Frow, J. 1995. Cultural studies and cultural value.  
Oxford: Oxford University Press.

Grey, C 2007. “Commodification and instrumentality in cultural 
policy”. International Journal of Cultural Policy, 13 (2), p. 203–215.

Jenkins, T. 2011. “Reenvisioning a Common, Capable Public”. 
The Curator: The Museum Journal. Vol: 52 No. 1, January.

McGuigan, J. 2004. Rethinking Cultural Policy. Maidenhead,  
UK: Open University Press. 

McGuigan, J. 2009. “Neoliberalism, cultural and policy.” 
International Journal of Cultural Policy 11 (3), p. 229–241. 

Steyn, J. “The Complexities of Assimilation in the 1906 
Whitechapel Art Gallery Exhibition Jewish Art and Antiquities”, 
Oxford Art Journal, Vol. 13 No. 2, 1990, p. 44.

Thomson, P.; Coles, R.; Hallewell, M. and Keane, J. (tbc). Cultural 
Value: a critical review of the Creative Partnerships archive: how 
was cultural value understood, researched and evidenced?  
London: AHRC.



5
6

S
c
e
n
e
k
u
n
s
t
e
n
 
o
g
 
d
e
 
u
n
g
e

I 1999 gjorde jeg min første forestilling på en skole med 
forestillingen Stjerne.* sammen med koreograf og danser 
Odd Johan Fritzøe. Jeg husker vi hadde tekniske problemer 
som ga det en litt trøblete start, men resten av turneen 
gikk veldig bra. Fra og med den turneen har det vært en 
lang, positiv, lærerik og slitsom ferd. Jeg har virkelig fått se 
Norge fra sør til nord. Med flere forestillinger i samarbeid 
med koreografer som Odd Johan Fritzøe, Anne H. Ekenes/
Pia Holden og Elle Sofe Henriksen. Blandet inn med 
prosjekter på andre arenaer, har disse turneene hvor vi har 
spilt forestillinger på alle slags arenaer og scener gitt meg 
mye verdifull sceneerfaring.

Jeg synes jeg nå ser en klar holdningsendring i danse-
miljøet i forhold til det å jobbe med kunst for barn og 
for å møte barn og unge der de er. Det er en mye større 
vilje til å gå i dybden på hva barn som publikum er og 
utfordre dem på et kunstnerisk plan. Det har vært en 
generell konservativ og negativ holdning i dansemiljøet 
til det å spille forestillinger i for eksempel gymsaler, da 
mange mener dette ikke er optimalt for kunsten. Dette 
mener jeg er feil, og mine mange år på turné har lært meg 
at hvis man har et godt opplegg som passer i rommet, 
fungerer det bra. Det er viktig å møte barn der barn er, 
på skolen, på ungdomsklubben og samfunnshuset. Det 
blir ofte mer personlig og en mer intim atmosfære under 
forestillingene som vises på slike arenaer, noe jeg synes 

kan bli vanskelig i en stor sal i et kulturhus. Man mister 
fort kontakten med de som sitter bakerst i salen.

En annen ting jeg som danser er glad for, er den mulig-
heten vi har til å gjøre en forestilling mange ganger. 
Når man danser én forestilling mellom 100 til 300 ganger 
kommer man veldig langt i materialet og forestillingen 
legger på seg lagvis med kompleksitet og selvsikkerhet. 
Man får tid til å dykke inn i alt forestillingen har å by på, 
fokusere og tenke bredere. Jobbe med publikum, timing, 
energi og kvaliteter. 

Det har selvfølgelig ikke alltid vært positive opplevelser 
under forestillinger eller i hvordan man blir mottatt på de 
forskjellige stedene, men bevisstheten til kunstformen 
har økt betraktelig på disse årene. Interessen for dans hos 
gutter har også økt, og da spesielt gjennom hip-hop. Det 
trigger også interessen deres for andre former for dans. 

Jeg føler at alle vi som har vært ute på veien har bidratt til 
å utfordre barn til å lære å se ting som er litt utenfor det 
de vanligvis ser. Klare å se en abstrakt danseforestilling 
og faktisk få noe ut av den uten å stritte imot. Inspirere 
barn til selv å satse på dans i fremtiden, eller se 
dansekunst på fritiden.

En dansers bekjennelse  
etter 15 år på veien
Thomas L. Gundersen

Stjerne.*
Odd Johan Fritzøe

FOTO: MARIT ANNA EVANGER
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Baller
Odd Johan Fritzøe

FOTO: CHRISTIAN ELGVIN

Jorgahallan
Elle Sofe Henriksen

FOTO: LARS ÖBERG
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Norsk scenekunstbruk kan peke på at Norge ikke har  
en fast scene/institusjon med produksjons-, forsknings- 
og formidlingsansvar for barn og unge alene, men at vi 
har mange ulike aktører som ivaretar barneteater, på 
tvers av institusjoner og profesjoner. Vi finner produk-
sjoner, kunnskap, forskning og formidling fra det frie 
scenekunstfeltet (frigruppene) og fra prosjektteatre, fra 
våre statlige region- og institusjonsteatre, fra statlige 
kunstprosjekter (som Den kulturelle skolesekken, Kunst-
løftet), fra festivaler som Showbox, Mini midi maxi, 
Assitejfestivalen og andre, fra barnedramatikere og fra 
kunstkritikere, fra våre pedagogiske høgskolemiljøer 
og fra universitetsmiljøer fra Tromsø i nord til Agder 
i sør. Det kommuniseres i noen grad mellom noen av 
disse aktørene, men sett utenfra er hovedtendensen 
nisjekompetanse, delinnsikter med noen antagonistiske 
trekk, ulike historier, endog ulik feltforståelse, spredt 
arkivmateriale og spredte forskningstiltak.

Noen innsikter er formet av ulike internasjonale 
impulser, noen mer provinsielt isolerte. Noen aktører 
er opptatt av resepsjon eller barnelitteratur, andre av 
dramaturgi og produksjon, noen med utgangspunkt i 
den voksne kunstneren, andre i barnet, noen i kunstens 
estetikk, andre i kunstens erkjennelse. Den terminologien 
vi anvender i kulturfeltet er avslørende for hvilken diskurs 
og forståelseshorisont vi er del av. Scenekunst for barn 
og unge kan bety, når vi holder oss til teater, at man først 
og sist tenker på den voksne teaterkunstnerens bidrag 
til et ungt publikum på de profesjonelle og godt utstyrte 
teaterscenene. Men scenekunst for barn og unge kan også 
være et kulturpolitisk uttrykk for hvordan samfunnet 
tilrettelegger kunsterfaringer som deltakende aktør og 
publikum på en teaterscene mer åpent forstått som et 
estetisk rom, som kan oppstå mange steder. 

At en større samlet fremstilling av feltet lar vente 
på seg, og som inkluderer spennet fra spedbarn til 
ungdom og de ulike former for, med og av barn, kan 
trolig bunne i det faktum at forskningsansvaret ikke er 
samlet ett sted, men at feltet forsvares i flere omgivelser 
som preges av ulike interesser og posisjoner. Selv 
forskningsvirksomheten på min egen akademiske 
institusjon (NTNU) representerer et stort faglig 
spenn fra Viveka Hagnells arbeid om det politiske 

barneteatret (1983) til Nils Braanaas’ fremstilling av den 
dramapedagogiske historien ([1985] 2008), til Vigdis 
Aunes forskning på Rogaland Barneteater (Aune, 2013) og 
til Lise Hoviks doktorgradsarbeid over interaktivt teater 
for/med små barn (Hovik, 2014). 

Det kan derfor med god grunn etterlyses en samlet 
fremstilling av feltet barn og teater i Norge, dets 
historie og status quo, til nytte for utdanningenes og 
produksjonenes kvalitet og livsvilkår så vel som for den 
nasjonale kulturpolitikken på feltet barn og teater. En 
nyttig og rimelig oppdatert norsk oversikt finner vi hos 
Lisa Marie Nagel (Røyseng & Linge, 2011). Selv om Nagel 
legger vekten på voksnes teater for barn peker hun også 
på barneteatrets estetikk og dramaturgi som også angår 
barneteater av og med barn. Hun viser at barneteater kan 
belyses og forståes med ulike optikker, og at for eksempel 
forskere og kunstnere kan ha ulike perspektiver på 
barneteater. Det betyr i så fall at barneteaterforskningens 
historie og barneteatrets historie nødvendigvis ikke  
er helt den samme.

Denne artikkelen vil nettopp dvele ved spørsmålet 
om hvilke perspektiver historien til feltet barn og teater 
kan eller bør skrives med. Fremstillingen av feltet barn 
og teater vil være forskjellig om man velger det ene eller 
andre perspektivet, og noen perspektiver er mulig å 
forene. Artikkelen vil sette søkelys på noen underliggende 
faktorer som bidrar til en fragmentert feltforståelse, 
forhold som angår kunstens autonomi, samt den historiske 
avantgarden og dens antagonistiske, kunstkritiske trekk  
og delvis overskridelse av kunstsfæren. 

Eksemplet fra historieskrivingen
En samlet historisk oversikt over feltet barn og teater 
i Norge står i dag som før overfor en historiografisk 
utfordring i og med at forskningen nødvendigvis 
representerer valgte kontekster og dermed bortvalg 
av andre. Selv en ambisjon om en nøytral og objektiv 
fremstilling kan dekke over faglige og kulturelle 
fordommer, motiver og intensjoner som av nødvendighet 
tydeliggjør, men også reduserer utvalg og tolkning 
(Postlewait, 2009). På teaterfeltet gjenkjenner vi 
dette i skrivingen av en teaterhistorie, som lenge var 
historien om det offentlige teatret i et eurosentrisk 

Feltet barn og teater
Innspill til feltforståelse og historieskriving
Av Bjørn Rasmussen
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perspektiv. Vår egen teaterviter Jon Nygaard var tidlig 
ute med kritikk mot en historieskriving som gjerne 
utelukket det «uoffisielle» feltet (Nygaard, 1975, 1992). 
Eurosentrismen og fraværet av et globalt perspektiv kan 
likevel ennå merkes, i for eksempel fremstillingen av det 
postdramatiske teatret hos Hans-Thies Lehmann (1999, 
2006). Man kan også tenke seg skuespillerhistorien 
avgrenset til en form for rollespill som omgår 
sceneaktøren i et bredere performance-perspektiv.  
Man kan endelig tenke seg barneteatrets historie skrevet 
gjennom barnedramatikkens optikk, og som i så fall 
lett kan omgå det postdramatiske barneteatret. I denne 
artikkelen skal jeg imidlertid starte fra et annet eksempel, 
nemlig den dramapedagogiske historieskrivingen og de 
motivene og valgte kontekstene som finnes her. Jeg velger 
dette eksemplet som springbrett for en argumentasjon 
om mulige nye og mer fruktbare perspektiver for 
fremstillingen av feltet barn og teater og dets historie.

Norsk dramapedagogisk historie og teori (Braanaas, 
[1985] 2008) er et eksempel på teaterfaglig forskning 
som viser tydelige historiografiske trekk når det gjelder 
valg av motiv og ditto faglig selvforståelse. Det åpenbare 
perspektivet er teatrets dannende og oppdragende 
rolle for barn og unge fra klassisismen til samtiden, 
med særlig vekt på utviklingen i forrige århundre og 
de pionérene som arbeidet med barn i en pedagogisk 
kontekst. Som fremstilling bidrar historieskrivingen til 
å konstruere og befeste en omforent fagforståelse av og 
for dramapedagogikken: Braanaas’ utvalg av praksiser 
og akkompagnerende faglig feltforståelse blir det vi 
forstår som dramapedagogikk. Selv om Braanaas mente 
å integrere den klassiske skoleteatertradisjon i «drama», 
ble fremstillingens hovedperspektiv en bestemt historisk 
kontekst i nyere tid. I det ligger begrensningen og styrken 
for så vel dramapedagogikkens historie som for den 
dramapedagogiske virksomheten. 

Konteksten gjelder innflytelsen fra lekfilosofien 
fra tidlig på nittenhundretallet og fra den historiske 
avantgarden i samme periode. Typisk for den 
lekteoretiske innflytelsen om lekens verdi i forhold til 
kunst og til personlig og kulturell utvikling, er at den på 
tvers overskrider fagfelt som kunst, pedagogikk, biologi, 
antropologi, sosiologi og psykologi. Overskridelsen 
(kunstens) er også et sentralt trekk ved modernismen 
og den historiske avantgarden, som også ble en sentral 
kontekst for dramapedagogikkens vekt på improviserte 
former og sosialt engasjement. Filosofen Jacques 
Rancière griper tak i overskridelsen når han påpeker to 
ulike oppfatninger av avantgarden og hvilke retninger 
den tok i ettertid. Den ene kalt strategisk, det vil si den 
som vil overskride kunstens grenser og som fokuserer 
på estetiske, dannende, etiske og politiske erfaringer i 
hverdagslivet ut over den institusjonaliserte kunsten.  
Den andre kalt estetisk, forstått som et brudd med 
tradisjonell estetisk praksis, et nytt «sensorium» av  
kunst-kritiske praksiser, men stadig innenfor institu -
sjonen kunst (Rancière, 2004, s. 30).

Dramapedagogikkens historie er på flere vis  
historien om den strategiske retningen, om noen  
av de som overskred kunsten og som dermed forlot 
teatrets og kunstens optikk til fordel for «kunstlignende» 
praksiser i klasse rommet og i andre omgivelser enn de 

som allerede var gitt og designet for teaterformål.  
Det er derfor også trekk fra kunstmodernismens  
grunn leggende samfunnsdiskurs som preger den 
dramapedagogiske historiens diskurs; utvalget av 
«dramapionerer» som har et kritisk og ofte antagonistisk 
forhold til teatertradisjonen, utvalget av lekteori og 
progressiv pedagogisk teori som grunnlag for faglig 
selvforståelse, den gjennomgående fagpolitiske 
retorikken, den som trekker frem barneaktøren fremfor 
barnepublikummet, den som preger fraværet av 
dramaturgisk fundert didaktikk. 

Barneteateret blir implisitt del av denne 
historiefortellingen, men stort sett de formene 
for barneteater som oppstod i kjølvannet fra 
teatermodernismen; de russiske teaterpedagogene, 
de lek-inspirerte teaterreformene, videreføringen 
av gruppeteatrene, de «frie» gruppene, eller av 
lokalsamfunns prosjekter legitimert som bemyndig-
gjørende, fellesskapsbyggende og peda gogiske 
(for eksempel innen språklæring). Utviklingen av 
barneteaterdramatikk og -repertoar finner man 
derfor i liten grad i Braanaas’ dramapedagogiske 
historiefortelling. Nå skal det sies at kunstneren og 
skuespilleren Nils Braanaas også var den som med sin 
genuine interesse for barn og teater skrev historien om 
barnet i antikkens dans og teater (Braanaas, 2001). Men 
poenget her er å eksemplifisere at historieskriving (den 
dramapedagogiske) er en analytisk praksis som både 
forvalter og skaper et samlende, men også redusert 
perspektiv på en ellers kompleks virkelighet. Det er et 
perspektiv som handler om overskridelser, men som 
likevel har som bakteppe en kulturell dikotomi mellom 
kunst og pedagogikk, det estetiske og det sosiale, og  
som jeg tror er ugunstig som premiss for fremstillingen  
av feltet barn og teater.

Når den dramapedagogiske historien skal omskrives 
vil det sannsynligvis skje med et perspektiv mindre 
antagonistisk i forhold til teatertradisjonen. En 
modernistisk inspirert antagonisme mot teater og 
dominerende estetisk tenkning har vist seg å være et 
særdeles ufruktbart perspektiv opp mot et norsk teater- 
og kulturpolitisk landskap, et landskap som til nå har 
vist liten forståelse for «drama» som et overskridende og 
kanskje før-moderne begrunnet begrep. Antagonismen 
har vist seg like ufruktbar i den pedagogiske leiren, som 
«radikal» pedagogikk, i den forstand at pedagogikken er 
lite villig til åpne dører for en kunstpedagogisk praksis – 
særlig den som er avantgarde, prosessuell og som minner 
lite om kunst og verkproduksjon i tradisjonell forstand. Vi 
erfarer med andre ord sneversyn og reduserte perspektiver 
når det gjelder forståelsen og beskrivelsen av barn og 
teater. Eksemplet med dramapedagogikken viser at 
historieskrivingen aldri kan være nøytral, men at den på 
samme tid kan bygge identitet, redusere kompleksitet og 
bidra til å opprettholde antagonistiske holdninger. Det vi 
kan ønske for feltet barn og teater og dets historieskriving 
er å tilstrebe et perspektiv som makter å ivareta 
kompleksitet i større grad. 

Med andre ord, barneteater er verken et pedagogisk 
formidlingsprosjekt for barn, et innbringende publikum 
for det institusjonelle teatret, litterære iscenesettelser for 
barn eller sceniske prosjekter med barn i barnehagen.  
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Det er alt dette, og kanskje mer til. Vi behøver å skrive  
en historie og en historieforståelse på feltet barn  
og teater som er mindre provinsiell og dikotomisk. 

Den heteronome kunsten 
Det er mulig å ivareta en kompleks historisk 
frem stilling av praksisformer, fagforståelser og 
kulturpolitiske premisser for feltet barn og teater 
gjennom et mer samlende kulturelt perspektiv som 
avløser antagonistiske perspektiver som lenge har 
preget diskursene om kunst og samfunn, kunst og 
pedagogikk, barn og kunst. En ny synsmåte tvinger 
seg frem gjennom kunstens egen selvoverskridende 
utvikling i samfunnet, samt gjennom humanioras og 
samfunnsvitenskapens gjensidige behandling av estetisk 
og symbolspråklig praksis. Med andre ord, vi står 
overfor en nytolkning av forholdet mellom «autonomi» 
og «heteronomi» og gjeninnføringen av heteronome 
hensyn i den estetiske diskursen. Dramapedagogikkens 
historie så vel som barneteatrets kan ha god nytte av en 
overgripende estetisk diskurs om autonome/heteronome 
kulturpraksiser, en analyse som er tett på samtidens 
kunstreformer og på viten om performativ kultur (ikke 
bare samtidens), de symbolske mediene og estetisk 
formskaping som del av vår sosiale praksis. 

I den lange historiske og dominerende europeiske 
estetisk-filosofiske tradisjonen fra Hegel og Kant til 
Adorno, forstås et heteronomt fenomen som et som 
er styrt av noe utenfor fenomenet og som dermed 
symboliserer mening ut over fenomenet selv. I mot -
setning settes kunsten som et autonomt fenomen som  
er selvstyrt, som står under egne lover og som symboliser 
ingenting ut over seg selv (Gatz, 1941). Kunst er kort 
og godt definert ved å være et autonomt fenomen, det 
er det autonome som er essensielt for kunsten og som 
konstituerer kunstbegrepet. Theodor Adorno er bare  
en av mange innflytelsesrike europeiske tenkere som 
stadig er garantisten for at det er kunstens autonomi  
som gjør kunsten mulig som kritikk av våre liv, uten å 
være livet selv. Dette er en innsikt om kunst som i dag  
er dypt integrert i så vel offentlig som folkelig diskurs  
og forståelse, og som tjener til å forsvare og opprett-
holde profesjonsinteresser og kulturpolitiske valg, 
grensesettinger, inkludering/ekskludering  
og kvalitetskriterier. 

Men det vi også forsvarer med en slik estetisk  
diskurs er en dualistisk tankegang og noen gamle 
kulturelle fordommer som kan virke merkverdige i  
et samtids perspektiv: Motsetningen mellom autonomi 
og heteronomi leder til uoverensstemmelser og 
statusforskjeller i kunstfeltet, for eksempel mellom 
autonom form og heteronomt innhold, og hvor noen 
kunstarter med utpreget heteronomt innhold må 
tilsidesettes som kun delvis autonome, mens kunstarter 
som er innholdsfrie (for eksempel musikk) verdsettes som 
fullt autonome og som er «virkelig» kunst (serious art) 
(Gatz, 1941, s. 12). Hva dette betyr er at den ekskluderende 
diskursen og praksisen vi kjenner fra kulturfeltet stadig 
demonstreres ved at delvis autonome former «outside 
the proper sphere of art» (Gatz, 1941, s. 15), som teater 
og dans, også i dag oppnår mindre status for eksempel 
i utdanningen enn de «fullt autonome» kunstarter som 

musikk og kunst & håndverk: «Abstract painting and 
sculpture, architecture, and instrumental music are  
totally autonomous» (op.cit. s. 12). 

Endelig hører det til denne estetiske diskursen 
en nokså ensidig vektlegging av resipienten og 
av kunstverket, på bekostning av forståelsen for 
kunstprodusenten og verdiene av å arbeide med kunsten. 
Det ligger i denne klassisk pregede diskursen også 
implisitte normer om at det er kun den voksne og modne 
kunstner som hever seg ut av den heteronome leken og 
som kan forsvare og mestre den autonome kunsten. Det 
hviler i samme diskurs en gammel forståelse av barnet 
som ikke-kunstner, i beste fall som uferdig kunstner, 
og som strider mot det vi i dag hevder om barnekultur 
og barnets estetiske kulturproduksjon (Rasmussen, 
1998). Det er med andre ord denne estetiske diskursen 
fra et monokulturelt europeisk attenhundretall, som 
i dagens multikulturelle virkelighet stadig under-
støtter det dominerende kulturpolitiske fokuset på 
kunstformidlingen og på forståelsen av barneteater  
som de sertifiserte og kvalifiserte voksnes formidling  
av kvalitative kunstverk for barn. 

Den estetiske fagdiskursen har selvsagt endret 
seg i siste halvdel av forrige århundre, parallelt 
med utviklingen av modernismen, populærkunsten, 
performance-kunsten og medierevolusjonen, og en 
ny forståelse påvirker langsomt også til en viss grad 
allmennheten og kulturpolitikken i Norge. Et eksempel 
på en nyere forståelse av kunstens autonomi finner vi 
oppsummert hos Zuidervaart (1990). Her tar man hensyn 
til problemet med kunstens uavhengighet i avanserte 
kapitalistiske mediesamfunn, og hvor den estetiske 
diskursen gjeninnsetter heteronomien i betydningen kunst 
«that has not become independent from institutions of 
bourgeois society and whose products are produced to 
accomplish purposes that are directly served by other 
institutions» (s. 69). Det siktes her til både samtidens 
populærkulturelle former, samt til tradisjonell folkelig 
kultur hvor uttrykkene tydelig ikke er uavhengig av 
situasjonen eller formålet. 

Oppmerksomheten mot kunsten som en også 
heteronom kulturpraksis er siden styrket i samtidens 
estetiske diskurs. En tradisjonell forståelse av dikotomien 
mellom autonomi og heteronomi blir langsomt erstattet 
av en forståelse som oppløser grensene og tillater 
kunst å være essensielt politisk og heteronom, slik 
som i Jacques Rancières filosofi (Rancière, 2004). 
Med langsomt mener jeg at det tar tid å integrere en ny 
filosofisk diskurs til et kulturpolitisk operativt nivå, i 
konkurranse med etablerte sedvaner om kunst. Også i 
dagens internasjonale teaterforskning, særlig den som 
munner ut av performance-studier, omtales også kunstens 
heteronome dimensjon. Det finner vi for eksempel hos 
den amerikanske forskeren Shannon Jackson, knyttet 
opp mot analyser av samtidens kunstformer som er 
eksplisitt engasjert i samfunnet (Jackson, 2011). Hun 
understreker at en nedtoning av kunstens autonomi 
ikke nødvendigvis betyr en nedtoning av den estetiske 
erfaringen og potensialet, snarere tvert imot: «Rather, the 
de-autonomization of the artistic event is itself an artful 
gesture, /…/ creating an intermedial form that subtly 
challenges the lines that would demarcate where an art 
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objects ends and the world begins» (s. 28). 
Denne påstanden lyder kjent for mange barneteater-

kunstnerne som utvikler sin form under påvirkning 
og delvis med hensyn til de barna som deltar i den 
kunstneriske hendelsen. Påstanden støtter seg også på en 
global, kulturestetisk diskurs hvor teatralske og symbolske 
uttrykk ikke er undervurdert fordi de sår tvil om kunstens 
autonomi. Slik videreformulerer Jackson kunstens 
heteronomi som en «socio-political but also an aesthetic 
openness to contingency, to experiments in not being 
privately self-governing» (Jackson, 2011, s. 32). Det betyr 
at heteronomien ikke bare er gjeninnsatt i den estetiske 
diskursen, men viktigere; at heteronome vurderinger er 
sentralt i kunstnerens estetiske strategi, dramaturgi og 
formvalg. Hensynet til kontekst kan også sies å være en 
mulig konsekvens av den språkfilosofiske påvirkningen 
på performance-feltet. Vi har å gjøre med en radikal 
snuoperasjon fra hvordan heteronomi ble ansett (eller 
ikke-ansett) tidligere i den klassisk-estetiske diskursen.

Om det er et stykke igjen før en slik innsikt preger 
norsk offentlig kulturforståelse, bidrar likefullt dagens 
estetiske filosofi, kunstpraksis og forskning til en mer 
nyansert og kompleks forståelse av at kunst medfører 
både en autonom og en heteronom dimensjon. Det er  
et relevant utsyn for å betrakte feltet barn og teater.  
Det estetiske potensialet og den kunstneriske kvaliteten 
er muligens nettopp nært knyttet til møtet mellom 
autonome og heteronome hensyntagen. Med andre 
ord: sted, publikum, deltakere, material, tekst og 
sjangerføringer er blant de kontekstuelle betingelser som 
inngår i kunstnerens estetiske prosess og som leder til 
dramaturgiske valg og potente estetiske erfaringer. 

Det poenget som er nevnt ovenfor er kanskje 
selvinnlysende for de fleste kulturarbeidere, men 
forventningene til autonomi har likevel i mange tilfeller 
hemmet utpreget heteronome praksiser med barn og 
unge på minst to måter: Fordi «scenen», eller skillet 
mellom det autonome verket og publikum, tilsynelatende 
verner om kunstens autonomi, møtes for eksempel 
prosessuelle verkstedformer og interaksjonsstrategier 
ennå med irrelevante kvalitetskriterier og undring og 
motstand. Videre har heteronome hensyntagen tvunget 
praksis ut av en estetisk diskurs og inn i en legitimerende 
pedagogisk, sosiologisk og psykologisk diskurs som 
opplagt hemmer en samlet fremstilling av feltet barn 
og teater. Det utgjør en viktig forskjell om en betrakter 
og behandler heteronomi som del av en estetisk diskurs 
eller om en forstår heteronomi som instrumentelle 
føringer utenfra. I det første tilfellet vil man med et 
pragmatisk estetisk blikk kunne hevde at heteronome 
impulser og intensjoner, inkludert kunsttradisjonen, 
møtes og forløses i et autonomt verk eller en autonom 
hendelse (se nedenfor). I det andre tilfellet blir teatret 
et kommunikativt språkmedium utenom kunstsfæren, 
men også ofte uten en estetisk identitet som ivaretar og 
utvikler den estetiske språkformens egenart og potensial. 
Det er for å unngå en kulturell dikotomi og for å integrere 
autonome og heteronome hensyn at feltet barn og teater 
ikke kan forvaltes verken av barnepedagoger uten 
relevant kunstfaglig kompetanse eller av «autonome» 
kunstnere uten kompetanse i barn og deres bidrag til verk 
og hendelse. Det er endelig også mulig at forståelsen 

for kunstens heteronomi vil medvirke til en større 
oppmerksomhet mot barnet som estetisk og scenisk  
aktør, i tillegg til å være resipient for de voksnes 
«autonome» kunstverker. 

Kunstens autonomi og heteronomi.  
Et språkfilosofisk bidrag
For bedre å forstå kompleksiteten i sammenstillingen av 
det autonome og heteronome i kunsten, og for å forstå 
kunst som del av en bredere estetisk kultur, kan det være 
nyttig å utdype det lingvistiske perspektivet på kunst 
som språklig ytring. Med støtte i blant annet John Dewey 
([1934] 1980) og sen-moderne poststrukturalistisk teori 
(Carroll, 1987; Derrida, 1976; Derrida & Bass, 1978) 
kan vi lese alle kunstarter, alle symbolske media som 
grunnleggende kulturspråk som på ulik vis konstituerer og 
genererer kulturen, og som alle på linje med verbalspråket 
er verktøyene til kommunikasjon, individuell og kulturell 
forståelse og kunnskap. Det er gjennom verbalspråkets 
optikk at vi også innser at språklig praksis griper over 
institusjoner og profesjoner. Våre språklige ytringer er 
mer eller mindre poetiske og kunst-autonome, alltid gitt 
av språkformens egen tradisjon og andre kontekster, 
men også skapende på tvers av forventninger og innlærte 
regler. En sertifisert kompetanse borger for mestring av 
språkformen, men også barnet og den usertifiserte amatør 
kvalifiserer for å kunne ytre seg i alle språkformer. 

Teater som ett og samtidig et sammensatt 
kulturspråklig medium er, som andre språkformer, 
gjennomgripende sentralt for individuell og kulturell 
kommunikasjon, identitet og vekst, mediet er dannende 
for alle som «ytrer» og lytter til «ytringer» i mediet. 
Et performativt språklig perspektiv er derfor også 
grunnleggende for demokratisk arbeid med barn og 
teater, og supplerer den avgrensede forståelsen av 
at kunstytringer er forbeholdt den voksnes ytring på 
vegne av og for barn. Slik bidrar det til historikerens 
utsyn og forståelse av barn og teater. Perspektivet 
står ikke i motsetning til trening, talentutvikling og 
kompetanseutvikling, eller til at barn skal lære av 
de voksnes språklige ytringer. Akkumulert språklig 
erfaring og kompetanse er nødvendig og den gjør 
ytringen og ytringens form mer kompleks, avansert og 
presis og reflekterer den estetiske og sosiale utviklingen 
og danningsprosessen. Men perspektivet er også 
grunnleggende kulturdemokratisk: Estetiske ytringer 
har likeverdig status uavhengig erfaring og kompetanse. 
Vi respekterer og opplever barnets og ungdommens 
kunst slik vi oppfatter at mennesker uttrykker seg 
verbalspråklig etter forutsetninger og erfaring. Det er 
dette perspektivet som ofte savnes når den autonome 
kunsten omtales og det legges kulturpolitiske føringer for 
den «kvalitative» kunsten. 

Som symbolspråklig medium er teater formet av 
og former selv en dynamisk relasjon mellom interne 
(autonome) og eksterne (heteronome) forhold. Få har 
bidratt sterkere til å belyse dette forholdet enn John Dewey, 
som på slutten av sitt liv skriver inn kunsten i en helhetlig 
kulturteori (Dewey, [1934] 1980). Her forstås den estetiske 
erfaringen som noe som skapes ved sammenstillingen av 
heteronome fenomen, i et medium som gir en språklig 
autonom ytring. Sagt på en annen måte, ulike heteronome 
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intensjoner møtes og kolliderer på måter som gir både 
motstand og løsninger i en lokal, autonom og skapende 
rekonfigurerende formprosess. Resultatet refererer tilbake 
til sin egen autonome danningsprosess mer enn til en ytre 
premiss, med mindre produksjonsprosessen styres av få og 
bestemte intensjoner og premisser gitt på forhånd. Formen 
som ytres bærer ulike heteronome impulser, inkludert 
de intensjoner og ideer som komme fra det skapende 
individet/individer selv. 

Autonomi og heteronomi ses derfor i alle språklige 
ytringer, selv i de utpregede heteronome uttrykkene som 
vil kopiere eller representere gamle kulturuttrykk; det er 
alltid en autonom dimensjon hos alle Elvis-imitasjoner, 
mimen er aldri bare kopi. Eller, i de utpreget intenderte 
autonome kunstuttrykkene finnes alltid heteronome 
hensyn; det finnes for eksempel alltid en oppfatning om et 
publikum som medformer teateroppsetningen. I uttrykket 
finnes tekst og tekstens kontekst. 

Det må understrekes at denne betraktningen av 
autonomi og heteronomi fra en lingvistisk fundert 
estetikk selvsagt overskrider historiske kunstgenre. Man 
kan med den estetiske diskursen noen ganger misledes til 
å tro at den heteronome kunsten er noe som oppsto med 
modernismen. Det komplekse nærværet av autonomi og 
heteronomi som signifikant dannende kan observeres 
i alle mimetiske tradisjoner fra kultiske imitasjoner, 
gjennom poetiske representasjoner til iscenesettelse av 
subjektet i performance-kunsten (Rasmussen, 2008). 
Historien om barn og teater er derfor også historien om 
hvordan autonome og heteronome premisser møtes, 
integreres eller kolliderer.

En leksjon om avantgardens konsekvenser
Vi kjenner til kunstnere fra den europeiske modern- 
 ismen som delte avantgardens kultursyn, men som  
valgte ulike retninger og konsekvenser i og utenfor 
kunsten, som angitt av Rancière ovenfor. Blant 
modernismens europeiske teaterpionerer rundt 1910–1920 
var også et stort antall jødiske skuespillere og teaterledere 
som søkte kunsten som arena for samfunnskritikk, som 
betraktet kunsten som en sosial, politisk arena for å knytte 
individet til samfunnet gjennom å anerkjenne seg selv 
som uttrykkende og meningsberettigede personer (Shahar, 
2004). Konkret blir den jødiske kulturs «aparthet» slik 
snudd til verdifull scenisk kvalitet og til å gi marginalisert 
liv status og oppmerksomhet. Deler av teatermodernismen 
blir dermed også en forløper for den selvbiografiske 
performance-kunsten. Med et felles syn på kunst som liv/
liv som kunst, og etter ulike kunstneriske eksperimenter i 
Wien, emigrerte for eksempel de jødiske ekspresjonistene 
Friedrich Kiesler og Jacob Moreno begge til USA på 
1920-tallet. Kiesler valgte å følge kunstens autonomi 
inn i et nytt estetisk «sensorium», og ble en anerkjent 
arkitekt og scenograf. Moreno valgte den «strategiske» 
og utpregede heteronome arbeidsmåten i USA. Han 
videreutviklet den ekspresjonistiske formen psykodrama i 
en psykologisk kontekst, samt bidro med det pedagogiske 
rollespillet og la vekt på estetiske erfaringer i sosiale 
rom, som i skolen. Moreno ble en viktig kilde for forrige 
århundres dramapedagogikk (Rasmussen & Kristoffersen, 
2011). I lys av de uforenlige skott mellom kunst og ikke-
kunst som begge disse modernistene opplevde i USA, er 

det lett å se hvordan Morenos strategiske valg gikk på 
akkord med det estetiske potensial og førte til praksiser 
som noen vil betrakte som estetisk utvannede. Tilsvarende 
følger vi Kieslers lukning innenfor kunstsfæren, hans 
tilværelse og forankring innenfor en kunstinstitusjon han 
inderlig kritiserte, og hvordan han derfor gikk på akkord 
med sine politiske og demokratiske ideer om et estetisk 
livsideal, et ideal som Moreno kanskje gjennomførte mer 
kompromissløst. Satt på spissen kan man si at den ene 
endte i den rene kunst, den andre i det rene liv. Dette er et 
lite, men talende eksempel på noen dikotomiske kulturelle 
betingelser som lett slår inn over de aktører som vil 
overskride de samme betingelsene.

Det er slike betingelser jeg mener ennå virker i 
europeisk og norsk samtid, og som danner en sentral 
bakgrunn for teater også når konteksten er barn og 
unge. Deler av barneteatrets historie kan forståes som 
konsekvens av avantgardens «strategiske» spor, og 
som overskridende fenomen hvor det kunstneriske og 
sosiale liv sammenfaller. Men dikotomien slår inn når 
barneteatrets praksiser kategoriseres konsekvent som 
kunst eller ikke-kunst (lek/pedagogikk). Forskning på 
barnekultur og lek støtter et overskridende perspektiv, 
men den estetisk filosofiske diskursen har ennå tungt 
for å se barneteatret som del av et heteronomt kunstfelt. 
Eksemplene på heteronome kunstformer er som regel 
begrenset til de formene som har etablert kunststatus. 
Det er tilfellet for Pierre Bourdieu og Clement Greenberg 
som introduserer et heteronomt prinsipp i modernisme 
og samtidens kulturproduksjon, men likevel identifiserer 
det heteronome kun i anerkjente kunstkategorier: 
borgerlig kunst, kunst for massene, kommersiell kunst, 
modernistisk kunst. Et blikk på barneteateret som 
befinner seg på eller ut over grensen for institusjonen 
kunst, og som også involverer barnet som medskaper og 
kunstner, er hindret av tunge kulturelle fordommer:

Thus, irrespective of whether an artist identifies 
his/her practice politically or ideologically 
as autonomous or as anti-autonomous, it will 
nevertheless be conditioned by the prevailing 
condition of art’s (social) autonomy.
(DAY, 2009, S. 395)

Selv Jacques Rancière (2004), som nettopp vil 
overskride den dikotomiske narrativen om autonomi 
versus heteronomi, og som integrerer begge dimensjoner 
i den estetiske erfaringen, kommer ikke fri fra et 
konvensjonelt eksempelmateriale fra institusjonen kunst:

Rancière’s insistence on keeping at bay the 
question of art’s autonomy fails fundamentally 
to address the accompanying history of 
autonomy’s social institutionalisation.
(DAY, 2009, S. 398)

Vi finner derfor sjelden referanser til iscenesettelser 
i barnehagen eller til kunstdidaktikk når heteronome 
kunstpraksiser skal eksemplifiseres. Grunnen til at mange 
heteronome praksiser faller ut av syne for estetiske 
filosofer, kunstnere og politikere er hva Day kaller frykten 
for heteronomi, eller rettere sagt en frykt for «aesthetic 
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indistinction» (s. 399). Jo flere eksempler på det man 
opplever som estetisk tilsløring, jo mer samles kreftene 
om å styrke kunsten som «autonom» institusjon. Med et 
blikk til den estetiske filosofis stadige bekreftelse av et 
smalt fenomenfelt, uttaler Day:

There is something horribly quietistic about the 
meta-conclusions to Rancière’s meta-narrative, 
which seems utterly out of kilter with those 
currents in recent art that would seek to exceed 
their accepted place of fiddling with sensoria 
while the world burns.
(DAY, 2009, S. 402)

Det er under slike ennå rådende dikotomiske forhold at 
overskridende sjangre som «teater i undervisningen», eller 
barns teater, verken vinner status eller finansiering som 
kunst eller som pedagogikk. Forholdet til pedagogikken 
angir også et annet eksempel på hvordan den dikotomiske 
diskursen slår inn i samtiden. Ifølge Bishop (2005, 
2012; 2006) har et internasjonalt kunstmiljø nylig fattet 
ny interesse for pedagogikk, i kjølvannet av interessen 
for interaksjon, publikumsdeltakelse og heteronome 
praksiser. Claire Bishop sporer denne interessen ikke 
overraskende til modernismen, og til kunstnere som 
Josepf Beuys. Samtidig som Bishop, med sitt perspektiv, 
bidrar til å bygge ned antagonismen mellom kunstnere 
og lærere, demonstrer hun likevel også de tette skottene 
som finnes mellom kunsten og samfunnet. Det gjør hun 
når hun påstår at den pedagogiske interessen oppstår 
(fra kunstens side) på 2000-tallet. Det hun da er blind 
for er blant annet virksomheten til kunstpedagogikken 
(arts education), som har eksistert siden impulsene fra 
modernismen, men som antakelig ikke har vært autonom 
nok for kunstfeltet.

Avslutning
Med utgangspunkt i underliggende perspektiver i den 
dramapedagogiske historie har jeg vist til grunnleggende 
og tilsynelatende uforenlige spenninger og maktkamper 
i kulturfeltet knyttet til autonome versus heteronome 
hensyn. Avantgardens overskridende pionérer var 
interessert i barnet og i de pedagogiske arenaene, 
men noen fikk gjerne svakere status i kunstfeltet. 
Kunsttradisjonen og dens diskurs om autonomi har 
betraktet barn med liten interesse eller som ulærde 
konsumenter av kultur. Det påvirker barneteatret, dets 
historie og historieskriving om feltet barn og teater 
på flere måter. For det første er det tolkninger av den 
autonome kunsten som i utgangspunktet holder tilbake 
offentlighetens, kunstens og vitenskapens interesse for 
å arbeide med barneteater, barneteaterets historie og 
prioritering av etableringen av fast nasjonal scene for 
barneteater i betydning av, med og for. For det andre er 
spenningen mellom autonome og heteronome forhold 
som nevnt en helt sentral forutsetning å behandle for feltet 
barn og teater. Endelig vil en overskridende tenkning om 
kunstens autonomi og heteronomi etter min mening være 
et godt fundament for skrivingen av en rik og kompleks 
fremstilling av feltet. Det vi trenger for både den 
komplekse historieskrivingen og for nyskapende praksis 
er et kultursyn som avløser historiske og institusjonelle 

dikotomier og som tillater samspill mellom heteronome 
og autonome premisser i kunstproduksjon, samspill 
mellom barn og voksne, kunstnere og forskere, aktører  
og betraktere, forestilling og virkelighet. 
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De siste årene har jeg jobbet som skuespiller og regissør 
i London. Der driver jeg teaterkompaniene Crank Theatre 
og Superbolt Theatre. Jeg er veldig stolt og glad for at 
forestillingene våre har fått plass i Scenekunstbrukets 
repertoar. Allikevel: Hjemme bra, men borte best. Eller?

London har gitt meg muligheter jeg bare kunne drømme 
om. Nye nettverk åpner dørene hver dag og teatrene tar 
oss imot med åpne armer. Liker de det vi gjør, stiller de 
spillerom til disposisjon og vi slipper å betale. Teatrene 
står i kø for å få gode, frie aktører på «laget» og krysser 
fingrene for at dem de finner er de «neste store». Da blir 
mulighetene mange for oss som står på startstreken og 
har inntatt plassene – vi lager forestilling umiddelbart.

Jeg har stor respekt for teateraktører som jobber i  
Norge. Det høres beintøft ut. Det er et trangt marked  
med få bein å være mange om. Det er vanvittig dyrt  
å lage teaterforestillinger, og det tar i lang tid å få én  
på beina. Resultatet blir veldig få forestillinger. Kvantitet  

er kvalitet sier nå jeg. Personlig vil jeg helst ha så mange 
forestillinger som mulig – mer av alt er mer av det beste.

For meg er det åpenbart at den spontane, nye, umiddel-
bare og aktuelle scenekunsten kan og må vinne frem. Lie 
og Molière får hvile i fred så en fremtidsføniks med eller 
uten skjegg kan flakse ut av asken. Men hvem som går i 
bresjen for dette – det frie feltets potensielle storhetstid, 
det vet jeg ikke. Cornerteatret i Bergen? Det Andre Teatret 
i Oslo? Eller er kanskje Scenekunstbruket allerede godt  
i gang?

– Med Scenekunstbruket kan det frie feltet boltre seg i 
godt betalte turnémuligheter der det som er fengende 
og meningsfullt har størst nedslagsfelt. Å spille for barn 
og unge i fjell og dal rundt i Norge har gitt meg noen 
av mine mest verdifulle minner i min karriere så langt. 
Scenekunstbruket er en undervurdert nasjonalskatt.  
Med Scenekunstbruket blir det ikke teater for folk flest, 
men teater for alle. Kanskje hjemme er best allikevel?

Borte bra, men hjemme best?
Frode Gjerløw, Superbolt Theatre og Crank Theatre, London

Uncanny Valley
Superbolt Theatre

FOTO: KOMPANIET
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$$Money$$
Crank Theatre

FOTO: CHRISTINA HARDINGE
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Jeg tør våge den påstand at der scenekunstfeltet har 
utviklet seg mest de siste tjue årene i Norge, er innenfor 
kompanienes utforsking og produksjon av scenekunst 
for et yngre publikum. Det har foregått en enestående 
nyskapning som også begynner å synes for det inter-
nasjonale miljøet. Flere ser nå til Norge for å hente 
produksjoner til sine festivaler og teatre. 

Utviklingen er et resultat av en målrettet satsning 
fra flere hold. Fylkeskommunene har hatt formidling 
av kunst for barn og unge som satsningsområde siden 
1990-tallet. De har våget å utfordre, og selvfølgelig betyr 
innføringen av Den kulturelle skolesekken enormt, både 
hva gjelder økonomi og politisk vilje. Kulturrådet har 
fulgt opp med satsninger som blant annet Klangfugl og 
Kunstløftet. Scenekunstbruket har vært en del av denne 
utviklingen, bygd opp på en formidlingsideologi og en 
struktur som har lagt føringer for hvordan Den kulturelle 
skolesekken og kunstformidling generelt har utviklet seg 
i Norge. For Scenekunstbruket har det førende alltid vært 
å holde fokus på kvalitet og kompetanse. Med langsiktige 
mål har vi arbeidet for å øke status og tilgjengelighet for 
scenekunst for det yngre publikum. I dag ser vi resultatet 
av satsningen. Scenekunsten som blir produsert har et 
bredt nedslagsfelt og et stort publikum nasjonalt og 
internasjonalt. 

Kunsten skapes av kunstnerne. Uten den dedikasjonen 
og det genuine ønsket kompaniene har om å skape gode 
danse- og teaterforestillinger for et yngre publikum, ville 
ikke vi som jobber for å legge til rette for utvikling og 
formidling hatt en funksjon. Vi er gjensidig avhengige av 
hverandre for å skape gode arbeids vilkår, solide nettverk 
og et ønske om å gjøre noe større. For meg handler det 
nettopp om denne grunn tanken – behovet for å bidra til noe 
som er større enn meg selv. Dette har vært viktig for meg 
i oppbygningen av Scenekunst bruket og det har påvirket 
hvordan organisasjonen er utviklet. I tillegg har det vært 
viktig å ikke se på oss selv som sentrum. Scenekunst bruket 
er ikke sentrum – fordi sentrum finnes ikke i et distribuert 
nett verk, som vår organisasjon er bygd på.

Profesjonalisering av feltet  
og spredning av definisjonsmakt
Scenekunstbruket har vært opptatt av å løfte fram god 
scenekunst. Et mantra jeg husker folk i miljøet hadde 
på slutten av 1990-tallet, blant annet på Markedet for 
scenekunst i Sandefjord, var at det også var viktig å se 
dårlig scenekunst. Det ga oss gode referanser som satte 
den gode scenekunsten i perspektiv. Jeg husker påstanden 
irriterte meg, fordi det ble brukt som en unnskyldning 
for å vise noe det var bred enighet om ikke holdt mål. 
I denne perioden ble det veldig tydelig for meg at 
lavstatus området «scenekunst for et yngre publikum» 
trenger bevisst vektlegging av de kvalitetsmessige gode 
produksjonene. Det handler i stor grad om å tørre å 
snakke om kvalitet og fremheve noe på bekostning av noe 
annet. Prioritere. Da begynner selvfølgelig diskusjonen 
om hvem som skal definere hva som er god og dårlig 
kvalitet. Og nettopp den samtalen har det vært et bevisst 
mål for oss å stimulere. Det finnes ikke ett riktig svar 
på spørsmålet om hva som er god kvalitet, og vi har 
hatt et ønske om at definisjons makten skal ligge tett 
på programmeringen og formidlingen. Målet har vært 
å bygge opp et landsdekkende nettverk som sitter med 
en felles språk forståelse, som gjør at vi får til gode 
diskusjoner om hva hver enkelt legger i god scene kunst – 
og god formidling. Her er det viktig å tørre å få frem mot-
stemmene og kunne diskutere alle deler av scenekunst-
formidlingen. Det verste er jo å oppleve en likegyldighet 
og ende diskusjoner med «er det så nøye, da?»

Et rom for diskusjon og utvikling
Det er en vanskelig oppgave for kunstnerne å skulle levere 
på topp hele tiden – spesielt sett i lys av at bevilgningene 
til produksjon av kunst for barn og unge fortsatt er små 
i forhold til behovet. Det kan nok oppleves at det i noen 
tilfeller er liten forståelse for hvilke produksjonsvilkår 
frilanskunstnere og kompanier arbeider under. Derfor 
har det også vært en bevisst strategi for Scenekunstbruket 
å bidra til å skape forståelse for kompanienes situasjon. 
Det kan blant annet være vanskelig for et nyetablert 
kompani å få produksjonsmidler, siden de ikke har noe 
å vise til. Lager de likevel en forestilling med få midler, 
kan produksjonen ofte bære preg av kompromisser når 

Noe større enn oss selv 
Av Ådne Sekkelsten
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det eksempelvis gjelder scenografi og dramaturgi, på 
tross av at innholdet er godt og potensialet absolutt er 
tilstede. I slike tilfeller mener jeg det er et ansvar for 
Scenekunstbruket å kunne se dette; se gjennom eventuelle 
mangler, og deretter gå i dialog både med kompaniet 
og med arrangører for å prøve å gi produksjonen 
en sjanse til å utvikle seg. Vi skal ikke gå inn i selve 
produksjonsprosessen, det er ikke vår oppgave, men vi 
skal kunne tilby å være en sparringspartner for å få frem 
gode scenekunstproduksjoner. Scenekunstbruket må 
skape gode arenaer hvor alle aspekter av scenekunsten 
diskuteres. Et diskusjonsrom preget av romslighet og 
stor fleksibilitet for å finne gode, og ulike løsninger i 
formidlingen av scenekunsten. Det må være et rom hvor  
vi også har lov til å feile. Det blir vi klokere av.

Når en arrangør bestemmer seg for å formidle en 
produksjon på en skole eller en annen scene, har den 
vært gjennom grundige diskusjoner og vurderinger. 
De som legger repertoaret blir ofte kalt småkonger og 
portvoktere, på samme måte som vi i Scenekunstbruket 
blir kalt scenekunstpoliti – og jeg skjønner veldig godt at 
kompaniene kan føle det slik. Men, de skal i hvert fall vite 
at det legges ned mye energi, mange gode intensjoner og 
avveininger i programmeringen.

I dette diskusjonsrommet og utvelgelsesprosessen 
ligger også noe av årsaken til at jeg påstår det jeg gjør  
i begynnelsen av denne artikkelen, at scenekunsten for  
det yngre publikummet har utviklet seg betraktelig på  
20 år. Det er få andre arenaer jeg opplever en mer åpen og 
god faglig diskusjon knyttet opp mot både scenekunstens 
kvalitet og publikummet det skal vises for, enn på 
arenaer som samler folk som til daglig arbeider med 
å formidle kunst til barn og unge. Nettverksmøter og 
seminarer både innenfor Den kulturelle skolesekken og i 
Scenekunstbruket, skaper et miljø for disse diskusjonene. 
En av hovedårsakene til at vi kanskje står friere i slike 
diskusjoner, er at vi ikke har egenproduksjoner å forsvare 
som de fleste andre aktører. I tillegg har vi bevisst 
forsøkt å skape arenaer for kvalitetsdiskusjoner og lage 
relevante seminar, og ikke minst initiere prosjekter. Fra 
vår årlige fagarena og festival Showbox, prosjektet SUS – 
Scenekunstbrukets Unge Stemmer og nykomlingen Babbel 
med Bruket. Alt med et ønske om å bedre kompetanse 
og skape synlighet for feltet, og samtidig være et 
serviceorgan for kunstnere, arrangører og andre. 

For meg har det vært viktig at utviklingen av nye 
prosjekter ikke skjer i et vakuum. Vi initierer aldri nye 
prosjekter for vår egen del, men er opptatt av at dette  
skal skje til beste for, og i dialog med vårt nettverk av 
fylker, arrangører, kunstnere og publikum. Alt dette 
gjøres ut fra et ønske om å opprettholde en faglighet  
og grundig diskusjon.

Nettverk og deling
Det å bygge opp gode nettverk med en sterk delingskultur 
har vært essensen i oppbygningen av Scenekunstbruket. 
Da Morten Walderhaug la frem ulike formidlingsmodeller 
under kulturrådskonferansen «Grenseløs utkant?» i 
1999 (Rapport 18, Norsk kulturråd 2000), pekte han på 
tre ulike nettverksmodeller; Sentralisert, desentralisert 
og distribuert. Tove Bratten (daglig leder i Danse- og 
teatersentrum) og jeg kikket på hverandre og nikket 

gjenkjennende – vi hadde endelig fått et begrep på den 
formidlingsstrukturen Scenekunstbruket var bygget på: Et 
distribuert nettverk. Uten sentrum-periferi-problematikk, 
med oppløste hierarkier. Og kjernen i det, var for oss 
å tenke deling av kunst, kompetanse og informasjon 
mellom alle de ulike aktørene i nettverket.

Scenekunstbruket har også jobbet bevisst med å bidra 
til å gjøre skillene mellom institusjoner og kompanier 
mindre, gjennom å ta initiativ til strukturer for samarbeid. 
I alle prosjekter vi initierer, ligger det som en klar strategi 
bak at vi søker samarbeid med både kompaniene og 
institusjonene. Når det gjelder hva Scenekunstbruket 
skal formidle, er det ikke slik at vi er bundet til kun 
å velge produksjoner fra kompaniene. Igjen er det 
kvalitetene ved produksjonen som skal være førende, 
og nå ser vi at formidlingen og samarbeidet mellom 
kompanier og institusjoner åpner opp for et større tilfang 
av produksjoner for barn og unge. Regionteatrene kan 
begynne å se for seg at forestillinger de har produsert 
selv eller co-produsert med et kompani, kan få et liv 
også utenfor deres region. Dette er selvfølgelig god 
ressursutnyttelse, men også viktig for å spre enda flere 
gode scenekunstproduksjoner til et større publikum. 
Scenekunstbrukets formidlingsnettverk er rigget for  
dette. Potensialet ligger der.

En synlig politisk aktør
Det ligger også en politisk dimensjon i vårt arbeid. 
Fra starten i Danse- og teatersentrum og frem til i dag, 
har det vært viktig for Scenekunstbruket å være synlig 
i det politiske miljøet og peke på for myndighetene 
hvilket stort potensiale som ligger i scenekunsten og 
formidlingen av den. Vi skal snakke opp scenekunst for 
barn og unge - og snakke opp det yngre publikummet. 
Scenekunstbruket står i en posisjon hvor vi kan bli hørt. 
Derfor har det vært viktig å være på banen politisk i disse 
spørsmålene og bygge opp Scenekunstbruket med en 
tydelig visjon og målrettet virksomhet som defineres blant 
annet gjennom en handlingsplan. 

Det at Scenekunstbruket ble valgt som den nasjonale 
aktøren for scenekunst i Den kulturelle skolesekken, 
var ingen selvfølge. Igjen var det nettverksjobbing, 
tilstedeværelse, kunstfokus og erfaring som gjorde at vi 
fikk rollen. Før og under opprettelsen av Den kulturelle 
skolesekken som en nasjonal ordning, var det ikke 
ett møte eller seminar vi gikk glipp av, og vi kunne 
spille inn en formidlingsmodell og struktur som passet 
organiseringen av Den kulturelle skolesekken godt. Her 
hadde vi også god støtte av fylkeskommunene som vi 
hadde samarbeidet med i flere år om oppbyggingen av en 
struktur for formidling i kommunene. 

I det politiske arbeidet har det vært viktig å formidle 
at vi faktisk sitter med et verktøy som myndighetene kan 
bruke for å oppfylle sitt mål om at scenekunsten skal 
nå flest mulig i hele landet, uten at det behøver å bety 
mer administrasjon og større organisasjoner. De kan 
benytte seg av det som allerede eksisterer av nettverk 
og ordninger, og dermed sørge for at satsningen i størst 
mulig grad går direkte til produksjon av scenekunst og 
formidlingen av den. Eksempelvis ville vi med enkle grep 
og svært lite ekstra administrasjon, kunne etablere en 
egen refusjonsordning direkte til de kulturhusene rundt 
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om i Norge som ønsker å satse på scenekunst. Og det  
uten å legge noen bestemt sjanger- eller målgruppe-
begrensning for arrangøren. Her kunne vi bidra med 
oversikter, seminarer og kvalitetsdiskusjoner i et distri-
buert nettverk. Det ville i løpet av kort tid gjøre flere 
scener tilgjengelig for forestillinger som allerede er 
produsert, øke folks mulighet til å oppleve scenekunst  
og generelt gi et bredere tilbud over hele landet. 

Når jeg med så stor overbevisning kan si at 
Scenekunstbruket er rigget for å være en aktør i dette, 
er det med fakta i bunn. Med fire ansatte og et godt 
distribuert nettverk bestående av faglig dyktige folk 
utover hele landet, formidler vi danse- og teater-
forestillinger til over 250 000 tilskuere hvert år. Og til 
syvende og sist er det arrangøren selv som programmerer 
det han/hun formidler til sitt publikum – noe som 
også må ligge til grunn for et nettverkssamarbeid med 
kulturhusene. Men dette kan vi heller ikke gjøre i et 
vakuum. For å fylle alle de fantastiske kulturhusene vi har 
med mer scenekunst, må alle aktørene på scenekunstfeltet 
samarbeide. Vi har regionteatre, regionale sentre for dans, 
nasjonale scener, scenekunstkompaniene, Riksteatret og 
Scenekunstbruket. Flere av disse aktørene er allerede i et 
godt samspill, og vi bør anstrenge oss enda mer fremover 
for å gi et så utfyllende tilbud som mulig for publikum 
over hele landet.

Internasjonalt perspektiv
En offensiv satsning på scenekunst, gir også inter-
nasjonale ringvirkninger. Et tips til politikere som skal  
på offisielle besøk i utlandet: Vis frem en norsk teater- 
eller danseforestilling for et yngre publikum. Mest 
sannsynlig vil vertslandet bli begeistret og gi uttrykk  
for at de er imponert over nivået i Norge. Så kan dere 
si «det kommer jo ikke av seg selv», og snakke om 
satsningen gjennom Den kulturelle skolesekken og andre 
tiltak. Så kommer dere hjem og ser at det faktisk har en 
verdi å satse – og skjønner at dere burde satse mer. 

Det er flott å se at vi hevder oss internasjonalt når det 
gjelder scenekunst – kanskje spesielt scenekunst for et 
yngre publikum. Sverige og Danmark har i mange år lagt 
føringer internasjonalt i dette feltet, men jeg opplever at 
bildet er i ferd med å endres. Da vi etablerte Showbox i 
2004/2005, var det med en tanke på å skape en arena som 
også skulle utvikle seg til en internasjonal møte plass.  
De siste tre–fire årene har festivalen begynt å fungere som 
det. Vi har jobbet med å finne gode samarbeids festivaler, 
først og fremst i Europa, men også Canada og USA er med 
i bildet. Disse bygger vi opp gode relasjoner til i et – ja, 
distribuert nettverk. Ikke for stort, men i et nettverk som 
har felles interesser, utveksler forestillinger, ideer og gir 
impulser til utviklingen av samarbeidsprosjekter. Som  
Tom Rummens (leder for internasjonal program mering  
ved Hetpaleis i Belgia) skrev til meg i en epost nylig, da  
han ville informere meg om et nystartet europeisk prosjekt:

Actually, it’s funny how many people who are 
important for what we now do in our project, 
that I first met at Showbox (like Jeremy Stacey 
at IPAY in USA and Anneliese Davidsen from 
Unicorn Theatre in London).

Slike møter og mennesker gir ny energi, og gir meg 
troen på at vi er på rett vei også i det internasjonale 
arbeidet. Jeg er opptatt av folka og kunsten, og igjen er 
det viktig at vi som nettverk og organisasjon ikke gjør 
dette for egen del – at det ikke bare er fordi det er «stas 
å reise litt», men at det har en hensikt og kan bidra til en 
utvikling av scenekunsten til beste for publikum.

En ny scene for barn og ungdom
Fremtiden for scenekunst for barn og unge er lys. Det 
er flere scenekunstnere som er dedikert i arbeidet og 
utviklingen av produksjoner for et yngre publikum i dag, 
enn det var for få år tilbake. Store deler av scenekunst-
miljøet, både innenfor institusjonene og i kompaniene, 
har scenekunst for barn høyere opp på agendaen nå enn 
tidligere. Også i de akademiske miljøene begynner det 
å bli attraktivt å forske og skrive om denne delen av 
scenekunstfelt og dens publikum.

En annen ting som gjør at jeg ser lyst på situasjonen, 
er at det nå fra flere hold uttrykkes vilje til å etablere en 
egen scene for barn og unge i Oslo, noe jeg mener tiden er 
moden for. Førsteprioritet for utviklingen av scenekunst 
for barn og unge i Norge har for meg handlet om å jobbe 
for gode produksjonsvilkår og legge til rette for scener 
og visningssteder over hele landet. Det har også vært 
avgjørende å stimulere til økt interesse, vektlegge kvalitet 
og formidle et større mangfold – og rett og slett bygge 
opp en etterspørsel. Det har vi i Norge klart, og det har 
gitt ringvirkninger – nå har vi mye god scenekunst å 
vise frem. En naturlige forlengelse av dette, er at det nå 
blir etablert en scene dedikert til dette i Oslo. Jeg peker 
på Oslo, fordi her ville en slik scene raskt kunne bli 
bærekraftig. Cirka 80 prosent av scenekunsten for det 
yngre publikum produseres i Østlandsregionen, men de 
fleste produksjonene spiller oftere og for flere utenfor 
Oslo. Publikumsstatistikken Scenekunstbruket utarbeider 
for Den kulturelle skole sekken, viser at Oslo kommer 
langt ned på listen i forhold til andre fylker. Oslo trenger 
en satsning!

Andre steder er godt på vei. I Trondheim er Cirka 
Teater i ferd med å virkeliggjøre sitt produksjons- og 
visningssted Dora (se Anne Marit Sæthers artikkel i 
denne boken), og i Ålesund har Teatret Vårt etablert 
Barneteatret Vårt. For ikke å glemme Brageteatret, som i 
mange år har jobbet med utviklingen av scenekunst for de 
unge, og har en egen scene i Drammen. Sist på stammen 
er Det Andre Teatret, som ligger i Oslo, og som er et 
forbilledlig eksempel på opprettelsen av en scene som har 
klare ambisjoner om å være en scene som også omfatter 
scenekunst for barn og unge. Flere andre initiativ burde 
sikkert også nevnes, men det viser uansett at det er vilje og 
ønske om å skape møteplasser for et ungt publikum. 

Oslo mangler en egen scene med et regulært tilbud 
dedikert for profesjonell scenekunst for barn og unge.  
En slik scene må bygges opp som et profesjonelt drevet 
sted, med en kunstnerisk ledelse. I utgangspunktet 
bør stedet ikke produsere egne forestillinger, men 
programmere både nasjonale og internasjonale 
produksjoner. Stedet må bli et naturlig møtepunkt for 
barn og ungdom gjennom forestillinger, workshops og 
kurs, samtidig som scenekunstmiljøet opplever det som 
et sted for kunnskapsproduksjon, publikumsutvikling, 
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diskusjoner rundt forestillinger og utprøving av ideer. 
Jeg har besøkt flere slike teatre i andre land. De drives 
på ulike måter – med forskjellig grad av vellykkethet. 
Spesielt vil jeg nevne teatret The Egg i Bath i England, 
som en god modell for hvordan et slikt sted kan utformes 
og drives. Det er grundig gjennomtenkt i alt fra arkitektur 
til innhold. The Egg har egen kunstnerisk ledelse, og 
ligger under institusjonen Theatre Royal i Bath, noe som 
gir gode ringvirkninger i økonomi, drift og synlighet. 

Som et eksperiment, lagde jeg for litt siden et fullt 
høst- og vårprogram for et ikke ennå eksisterende 
teater for barn og unge i Oslo. Med den oversikten 
Scenekunstbruket besitter, var det forbausende enkelt 
å sette sammen et slikt program, med stor variasjon i 
aktiviteten gjennom et helt år. Scenekunstmiljøet som 
ønsker å satse på det yngre publikummet er nå så sterkt 
i Norge og vi har et tiltagende internasjonalt nettverk 
som kan være med på å gjøre dette til en av landets mest 
spennende scener. 

Herfra til fremtiden
Nye ideer og tiltak er viktig for å holde trykket oppe 
også i fremtiden. Den kulturelle skolesekken har gjort 
at det i dag er mange mennesker som jobber daglig med 
å produserer og formidle kunst til barn og ungdom over 
hele landet. Oppbyggingen av Den kulturelle skolesekken 
har vært preget av mange gründere som bestreber seg på å 
gjøre kunst tilgjengelig for alle. 

Det jeg er mest redd for fremover er at vi går lei og 
blir slappe. Hverdagen har for lengst kommet til Den 
kulturelle skolesekken, og vi er alle nødt til å legge energi 
inn i å opprettholde de ulike ordningene. Det er ikke 
alltid like interessant å ta over etter andre som å bygge 
opp noe nytt. Men der har vi jo en forse. Det er kunst 
som skal formidles! Og klarer vi å løfte frem de sterke 
kunstproduksjonene, vil også Scenekunstbruket og hele 
vårt formidlingsnettverk være i utvikling og forandring. 

Fordi det er kunsten, i møte med det unge  
publikummet, som skal gi energi til å fortsette  
dette viktige arbeidet.
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Jeg ønsker å «ta pulsen på» her og nå – og å være 
en stemme for viktige aktuelle tema, spørsmål og 
utfordringer i samfunnet vårt. Jeg ser barn og unge som
arvtagerne våre – de som skal videreføre scenekunsten, 
og ønsker derfor at de skal få oppleve scenekunsten 
som gjeldende og viktig for dem. Hiphop som kultur 
og uttrykksform handler om å bryte uønskede normer 
og å utfordre grenser, å finne sin plass, sin stemme og 
sin identitet – noe som kan være et typisk mønster for 
mange i ungdomsårene. Hiphop har gjennom de siste 
40 årene vokst og slått rot i mange nye land og kulturer. 
Ungdommer verden over, tar hiphop og den urbane 
kulturen til sitt hjerte – hvorfor? Muligens fordi de ser 
noe de kjenner seg igjen i. Gjennom å fusjonere hiphop/
urbane dansestiler med andre uttrykk som scenespråk, 
er målet mitt å kunne treffe et så stort publikum som 
mulig og å oppfordre til dialog og ettertanke. Til daglig 
jobber jeg med ungdom fra alle sider av samfunnet – på 
dansesentre, skoler, ungdomsklubber, med amatører så 
vel som profesjonelle – og jeg ser et voksende behov for 
scenekunst som stiller krav, konfronterer og engasjerer.

Min opplevelse av scenekunsten som ungdom, var at 
jeg savnet forestillinger med tema som traff meg, som 
jeg kunne gjenkjenne meg i. Jeg følte at mange av de 
forestillingene jeg hadde sett ikke angikk meg, virket 
uforståelige og derfor kjedelige. Jeg følte at jeg manglet 
forestillinger som «snakket til meg», fikk meg engasjert, 
og hvor jeg kunne få bruke mine egne erfaringer som 
assosiasjonsgrunnlag. Som ungdom ønsket jeg å forstå,  
å finne svar – ikke å sitte igjen med flere spørsmål.

Da jeg begynte som koreograf, og idet jeg fikk muligheten 
til å produsere egne forestillinger, innså jeg at det var 
via denne plattformen jeg kunne gjøre en forskjell. Jeg 
ønsket at forestillingene mine skulle ta opp tema som 
publikummet mitt kunne gjenkjenne seg i, som fikk dem 
til å tenke, og å snakke sammen! Hovedmålet mitt, som 
koreograf er å «treffe» publikummet mitt, og å gjøre 
både dansen og temaene mer tilgjengelig uten at det 
går utover den kunstneriske kvaliteten. Jeg ønsker at 
ungdommer skal bruke scenekunsten på samme måte 
som de gjør med kino og andre sosiale ungdomstiltak. 
At de via denne plattformen både kan få underholdning, 
bli rørt, bli imponert, få drømme og ikke minst lære og la 
seg engasjere av. Det urbane scenespråket jeg har valgt 
å uttrykke meg gjennom, har stor gjennomslagskraft 
hos ungdommene. Den har en innvirkning på dem som 
gjør at de lytter med mindre skepsis – kanskje fordi den 
formidler uten å virke belærende, fordi de kjenner igjen 
noen av virkemidlene den er tilknyttet, eller fordi den som 
kultur og formidlingsform faktisk er skapt av ungdommer 
som ønsket en sterkere stemme i samfunnet.

Å spille for et yngre publikum har sine utfordringer, og som 
koreograf prøver jeg å være søkende og samtidig kritisk. 
Både til hvordan jeg uttrykker meg og hvordan det blir 
mottatt. Jeg tror den yngre generasjonen har et sterkt behov 
for scenekunst som lytter like mye som den formidler – 
målet er å skape en kontinuerlig dialog. Som koreograf har 
jeg et brennende ønske om å fortsette å nå mitt publikum, 
og å prøve å skape forestillinger som kan lage positive 
ringvirkninger både i og utenfor publikumsarenaen.

Å lytte til ungdom
Belinda Braza

Fear Infection
Belinda Braza

FOTO: THOMAS SANDFIELD



7
1

D
e
l
 
1
 
→
 
A
r
k
i
v
 
o
g
 
u
t
o
p
i

Fear Infection
Belinda Braza

FOTO: EIRIK FOLKEDAL (OVER),  
THOMAS SANDFIELD (TIL HØYRE),  
VICTOR ØDEGAARD PRAG (UNDER)



7
2

S
c
e
n
e
k
u
n
s
t
e
n
 
o
g
 
d
e
 
u
n
g
e

2 500

3 000

2 000

1 500

1 000

500

0

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
5

2
0
1
3

2
0
1
2

2
0
1
1

2
0
1
0

2
0
0
8

2
0
0
7

2
0
0
9

2
0
0
6

2
0
0
5

2
0
0
4

2
0
0
3

2
0
0
2

2
0
0
0

2
0
0
1

1
9
9
8

1
9
9
7

1
9
9
9

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
5

2
0
1
3

2
0
1
2

2
0
1
1

2
0
1
0

2
0
0
8

2
0
0
7

2
0
0
9

2
0
0
6

2
0
0
5

2
0
0
4

2
0
0
3

2
0
0
2

2
0
0
0

2
0
0
1

1
9
9
8

1
9
9
7

1
9
9
9

250 000

300 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

Scenekunstbrukets
publikum
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VISNINGER
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TILSKUERE

1994 0 0 0

1995 0 0 0

1996 3 831 30 7

1997 16 000 92 21

1998 19 500 170 26

1999 20 315 215 22

2000 76 443 695 46

2001 103 774 963 42

2002 87 458 904 47

2003 135 834 1 385 50

2004 190 519 1 946 53

2005 222 834 2 148 53

2006 228 413 2 350 58

2007 211 434 2 191 64

2008 243 159 2 649 65

2009 239 214 2 556 55

2010 269 518 2 909 64

2011 263 898 2 636 62

2012 272 202 2 887 68

2013 251 623 2 462 56
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Scenekunstbrukets
midler

1994 0

1995 50 000 50 000

1996 360 000 360 000

1997 360 000 360 000

1998 615 000 615 000

1999 1 500 000 660 000 2 160 000

2000 1 527 000 1 527 000

2001 2 322 000 2 322 000

2002 2 392 000 2 392 000

2003 2 485 000 2 485 000
12004 4 068 000 4 068 000

2005 5 620 000 5 620 000

2006 5 672 000 5 672 000

2007 5 974 000 5 974 000

2008 6 102 000 6 102 000
22009 10 750 000 10 750 000
32010 12 772 000 12 772 000

2011 13 013 000 13 013 000

2012 13 416 000 13 416 000

2013 13 859 000 13 859 000

2014 14 794 000 14 794 000
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NOTER

 1 2004 var første år med tilskudd via spillemidlene/DKS.

 2 Fra 2009 overtok Scenekunstbruket forvaltningen av 
produksjonsmidlene for scenekunst i DKS fra Norsk kulturråd 
på tre millioner kroner. Vi opprettet støtteordningen Spenn.

 3 Fra 2010 er tilskuddet Scenekunstbruket fikk via 
spillemidlene/DKS utfaset og implementert inn i vårt 
ordinære statstilskudd.
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