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HAUSTEN ER 
TEATERTID

LEI A R

S
å har det skjedd igjen. Det uforståelege. Det brutale. 
Det tragiske. Denne gongen var det moskeen i Bærum 
som var målet. Og igjen var gjerningsmannen ikkje den 
radikalt andre, men den radikale blant oss. Ein unggut 
som ikkje ville ha vekt oppsyn hadde han kome luntan-
de inn i teatersalen. Det er skremmande. Også fordi vi 

gjerne likar å tenke på dei ytterleggåande og ekstreme som nokon vi 
kan identifisere. Gjennom ytre teikn, religiøse vrangførestillingar 
eller som utskot av eitt eller anna slag. Men så er det ikkje desse som 
går til åtak på samfunnet vårt. I framsyninga Ein av oss nærmar vi 
oss dette temaet. Gjennom eit samarbeidsprosjekt med Hannover 
Schauspielhaus forsøker vi å diskutere kva som gjer at ein av oss 
produserer så mykje hat at han endar med å gjere ei så vanvitig 
ugjerning. Tittelen er henta frå boka av Åsne Seierstad, har fått 
undertittelen Tilnærmingsforsøk etter 22. juli, og er eit forsøk på å 
nærme seg det vi er nøydde til å diskutere. Kven er desse som vel å 
tre ut av fellesskapet og ramme verdiane vi alle ønsker å verne om? 
Eller er trua på eller oppslutninga kring dette fellesskapet i ferd med 
å forvitre? Er dette store VI berre ein illusjon? Og kan vi tillate oss 
å slutte å arbeide for at alle menneske skal kjenne seg som ein del 
av det, uavhengig av kjønn, religion og etnisitet? På Scene 2 opnar 
vi for desse spørsmåla, i eit scenerom som konseptkunstnaren Lars 
Ramberg har fått utfalde seg i.

Haustsesongen har fleire store teaterhendingar å by på. Det store 
nybrottsarbeidet er Den internasjonale Fossefestivalen som kjem til å 
prege heile teaterhuset i første halvdel av september. At det spaserer 
ein høgst levande nobelpriskandidat rundt i gatene i landet vårt er i 
seg sjølv verd ei feiring. At denne internasjonalt anerkjende forfatta-
ren i haust fyller 60 år og at det er 25 år sidan debuten på teatersce-
nen, har fått Det Norske Teatret til å rydde scenane ved sesongstart. 
Frå 6. til 15. september skal vi hylle den største dramatikaren landet 
har sett sidan Henrik Ibsen. Frå inn- og utland kjem det gjestespel, 
Det Norske Teatret har programmert alle 3 scenane med Fosses styk-
ke og i tillegg blir det foredrag, debattar, konsertar. Kort sagt – festival. 
Den internasjonale Fossefestivalen vil legge til rette for ikkje berre 
gode teateraugneblinkar, men også gi høve til å diskutere det moderne 
teateret og den moderne scenekunsten. Vi gler oss!

Ein annan merkestein denne sesongen er at vi no spelar vår første 
eigenproduserte framsyning på Rommen Scene. Med Tante Ulrikk-
es vei utvidar Det Norske Teatret sitt prosjekt, både geografisk og 
innhaldsmessig. Dei mange selde billettane tyder på stor interes-
se, og no er det bestemt at Tante Ulrikkes vei skal ut på turne med 
Riksteatret neste vår. Ei historie om kjærleik, ungdomsliv og det å 
prøve å forstå storsamfunnet kan vere eit godt bidrag til å overstige 
ulikskapen som mange kjenner i møte med «dei andre».

Så skal vi klinke til med ein fargesprakande fest av ei framsyning for 
heile familien med Charlie og sjokoladefabrikken. Alt dette er synle-
ge og store ting for teateret. Men vi gler oss også stort til Ruth Lille-
gravens Sigd på Scene 3, at Edouard Louis for tredje gong er aktuell 
på ein scene hos oss, denne gongen med den politiske Kven drap far 
min?, til ein versjon av Raskolnikov som du garantert aldri har sett 
på teater før, og til å helse ein av dei spennande unge regissørane i 
tysk teater, Mina Salehpour, velkommen med ein road movie av ei 
framsyning på Scene 2. 

Nye andlet dukkar opp, andre seier farvel. Gina Gørvell og Manish 
Sharma kjem rett frå teaterhøgskolen og debuterer i Tante Ulrikkes 
vei og Leve hemmeleg, medan Grethe Ryen takkar av etter eit langt 
liv i teateret med framsyninga som ber den talande tittelen Eit liv. 
Det er ein haust som femner breitt og som rommar alle kjensler. Eg 
er rimeleg trygg på at det er mogleg å finne noko for alle i repertoaret 
vårt denne sesongen.

Vel møtt! 

Erik Ulfsby
teatersjef
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E
in gong for lenge sidan stod 
Jon Fosse bak scenen på Det 
Norske Teatret. Han og fleire 
andre samlagsforfattarar 
skulle lesa. Det var ei eller anna 
markering på Hovudscenen, 

Fosse hugsar ikkje heilt. Det var årevis før han 
byrja å skriva dramatikk, ein gong på 80-talet. 
Fosse stod bak scenen der all teknikken, alle 
lyskastarane, alt utstyret er, saman med andre 
nynorskskrivande forfattarar. Dei var i landets 
største og mest moderne teater. Eit hus fylt 
med folk som kan gjera tekstar til teater. Alt 
var lagt til rette for at gode tekstar skulle få liv 
på scenen. Og det slo Jon Fosse at knapt ein 
einaste av dei nynorske forfattarane skreiv for 
teateret som hadde kosta millionar av kroner, 
ingen av dei skreiv dramatikk. Men huset stod 
der, klart til bruk. Tusenvis av kvadratmeter. 
Utstyr og teknikk for millionar. Hundrevis 
av tilsette. Det var berre dramatikken som 
mangla. Den gongen hadde Jon Fosse slett 
ingen ambisjonar om å skriva for teater, 
men det slo han som ein tanke at nynorsk 
dramatikk, det trengst. 

Det er lenge sidan dette no. Fosse har skrive 
tusenvis av boksider sidan den gong, og han 
har blitt ein verdskjend dramatikar. No er han 
innom Det Norske Teatret der han skal feirast 
med ein heil festival – Fossefestivalen! Han 
som eigentleg ikkje ville bli dramatikar, skal 
hyllast over ei veke i strekk. 

Han har tusla ned til teateret frå Grotten 
der han bur, det er ikkje lange vegen. Han er 
som alltid svartkledd, har det lange, gråe håret 
samla i ein hestehale og er nøgd. Det er 25 år 
sidan eit Fosse-stykke for første gong vart sett 
opp på ein scene, og no: ein heil festival. 

– Eg er takksam og stolt. Eg er ikkje så glad 

i mykje merksemd rundt meg personleg, men 
eg vil gjerne ha merksemd om det eg skriv. Det 
er no ein gong det eg har brukt livet på. 

Fosse vart dramatikar på 90-talet, men 
har skrive profesjonelt i 40 år. Han har 
skrive og skrive, romanar, dikt, dramatikk, 
barnebøker, essay, journalistikk, han har 
omsett og gjendikta, er sjølv omsett til over 
50 språk og vert nemnd i samband med 
nobelprisen i litteratur. Denne hausten er 
noko heilt særskilt for Jon Fosse. I tillegg til 
Fossefestivalen lanserer han første boka i 
romanverket Septologien både her i landet og 

Som ein leik å 
skriva dramatikk
– Eg ser på skrivinga som ei 
gåve, og ein kan ikkje vera 
sikker på at ein får fleire gåver, 
seier Jon Fosse. Han fyller 60 
år i desse dagar, har eit digert 
romanverk klart for lansering 
og skriv for første gong på 
årevis nye teaterstykke. Og 
det går som ein leik. 
TEKST CECILIE SEINESS  FOTO TOM A. KOLSTAD

Når Fosse fyller 60 år blir han feira med 
ein internasjonal teaterfesttival på Det 

Norske Teatret. Eg er ikkje så glad i 
mykje merksemd rundt meg personleg, 
men eg vil gjerne ha merksemd om det 

eg skriv, sier jubilanten. 
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internasjonalt på bokmessa i Frankfurt. Og 
han fyller 60 år!

– Det er ikkje stas. Då eg vart 40, tenkte eg at 
det var på høg tid. Det hadde skjedd så mykje. 
Då eg vart 50, kjendest det også greitt.

– Kvifor likar du ikkje å bli 60?
– Eg veit ikkje. I gamle dagar var ein gammal 
når ein var 60. Slikt har jo endra seg litt. Det 
som før var 70, er no 80, og ein 60-åring er 
kanskje ikkje ein gammal mann. Eigentleg 
har eg ikkje noko imot å bli gammal. Men eg 
har vore nær venner som har slite med store 
helseproblem. Det er det fælt å vera vitne til. 

Men det er godt å ha ro, ha levd lenge og ha gjort 
mykje. Eg har aldri hatt det så godt som no.

– Du er 60 år og har seks barn. 
Den minste er ein baby!
– Ja, det er det beste som kunne skje meg. Eg 
opplever det å ha spedbarn på ein annan måte 
enn før i livet. Eg er til stades på eit anna vis. 
Men det er sjølvsagt betre å ha ein ung far. 
Forresten finst det fedrar som er langt eldre 
enn meg. Eg klaga meg også til ein svensk 
skodespelar. Då fekk eg svar på tiltale. Han var 
75 og i same situasjonen. Kven trudde eg at eg 
var, liksom.

– Kanskje nye barn om 15 år, då?
– Livet får leva, og det som skjer, det skjer, 
seier Fosse og ler.

– Å bli eldre handlar same korleis me snur og 
vender på det, om å vera nærare døden.
– Eg har aldri hatt dødsangst. Nokre har det, 
andre ikkje.

– Du kan tenkja på døden med ro?
– Ja, men det kompliserer det at eg er blitt far 
igjen. Det er ulempa med å bli far når ein er 
gammal, men mi haldning er å la livet leva, la 
barn bli fødde. Leva og lata leva. Dødsangst 
har eg ikkje, men det er mykje smerte i livet. 
Og i meg er det mykje sorg. Som Ibsen sa: «Jeg 
fikk sorgens gave, og så var jeg skald.» Smerte, 
sorg, det melankolske og depressive er også ei 
gåve. Ein kan gjera noko godt ut av det.

Historia om Jon Fosse er underleg, og 
kanskje særleg forteljinga om dramatikaren 
Fosse. Som liten gut såg han som seinare vart 

kalla «Vetle-Ibsen», knapt teater. Å reisa frå 
Strandebarm til Bergen for å sjå teater var 
ikkje aktuelt. Det var ei heil lang reis den 
gongen. Som ung såg han nokre framsyningar 
som gjorde inntrykk. Blant anna Nattverden 
av Lars Norén på Det Norske Teatret, midt på 
80-talet ein gong. Det var ein mørk og elendig 
haustkveld, men teateropplevinga var intens, 
nærast magisk. Fosse har skildra det slik: 
«Både før og etter har eg sett dårleg teater, 
men har du ein gong sett teateret godt, reddar 
det ein frå alt det dårlege ein elles skal møte.» 

Visst hadde unge Fosse nokre gode 
opplevingar med teater, men han var ikkje 
så oppteken av teater. Han syntest ofte det 
handla meir om jåleri enn kunst. Etter å ha 
vore innom eit dramatikarkurs vart Fosse 
overtydd om at han skulle halda seg borte frå 
den teaterverda. Men så vart han dramatikar 
likevel, nærast mot eigen vilje. Instruktøren 
Kai Johnsen prøvde fleire gonger å få Fosse 
til å skriva dramatikk. Han hadde lese dei 
tidlege romanane til Fosse og var sikker på 
at Fosse var dramatikar, men Fosse sa nei og 
atter nei. Likevel, i 1993, vel ti år etter at Fosse 
romandebuterte, skreiv han for første gong eit 
teaterstykke. Han trong pengar! Han var blakk 
og skreiv for første gong replikkar, starten 
på Nokon kjem til å kome, og det viste seg å gli 
merkeleg lett. Fosse har skildra det å skriva 
dramatikk for første gong som «den største 
openberringa i mitt forfattarliv».

– I mi dikting er det ikkje det karakterane 
seier, som skal snakka. Det er det som ikkje blir 
sagt. Det er eit språk bak det språket som står 
skrive, og det er eigentleg språket bak som skal 
snakka. Då eg skreiv for teater, var det mykje 

I 2011 flytta Jon Fosse inn i Grotten, statens æresbustad for kunstnarar. Erkevestlendingen vart nabo med Kongen og 
avstanden til fjordarmar og striregn vart stor. Men sjølv midt i hovudstaden er det ro til å arbeide.

DEN INTERNASJONALE 
FOSSEFESTIVALEN
6. – 15. september 
Den internasjonale Fossefestivalen 
markerer at det i 2019 er 25 år sidan Jon 
Fosse debuterte som dramatikar, og i 
september fyller diktaren 60 år.
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lettare å få det tause til å tala, mykje lettare enn 
i prosa og lyrikk, som eg hadde skrive til då. I 
dramatikk kan eg bruka avbrotne setningar og 
korte og lange pausar for å få språket bak til å bli 
nærverande på eit vis. 

– Korleis skil det å skriva dramatikk 
seg frå det du elles har skrive?
– Du kan ikkje lyga som dramatikar. Det kan 
ein forresten heller ikkje i anna god dikting, 
fiksjon er noko anna enn lygn. God fiksjon er 
rein sanning. Men i praksis: Dikt kan du gjere 
så vanskelege du vil, eller du kan konstruera i 
romanar. Du kan lyga – men då skriv du dårleg 
– på uendeleg mange måtar. Det kan du ikkje 
i ein teatertekst. Ein god teatertekst er heilt 
gjennomsiktig. I gode produksjonar i teateret 
kjem svevet. Det er å kunna skriva fram desse 
svevaugneblinkane eg freistar på i diktinga mi. 
Og som må vera der om teater skal bli godt. Du 
kan ikkje styra det. Det kjem 
eller så kjem det ikkje, både 
i skriving og på scenen. Men 
av og til er desse magiske 
augneblinkane der på teater, 
og det er jo dei som gjer at 
det er møda verd. Teater kan 
vere ganske keisamt og eit 
bask for alle, både i sal og på 
scene. Men av og til skjer det. 
«Det går ein engel gjennom 
scenen», som det heiter i eit ungarsk uttrykk. 
Det er ei god skildring av det som skjer i dei 
forklåra augneblinkane då ein skjønar mykje 
meir enn ein eigentleg skjønar, utan at ein kan 
setja ord på det. Prøver ein å setja ord på det, 
forsvinn det sjølvsagt.

Eit Fosse-stykke vart sett opp første 
gong her i landet på Den Nationale Scene i 
Bergen i 1994. Nokon kjem til å kome hadde 
premiere på Det Norske Teatret i 1996. Det 
første stykket vart spelt i utlandet i 1997 med 
god drahjelp av den svenske teateragenten 
Berit Gullberg. To år seinare kom det store 
internasjonale gjennombrotet. I 1999 var 
Fosse godt etablert som dramatikar her 
heime og hadde fått innpass i mange land. 
Han var ein suksess. 28. september 1999 
hadde Nokon kjem til å kome premiere i 
Nanterre like utanføre Paris. Regissøren var 
den verdskjende og legendariske Claude Régy. 
Den oppsetjinga la grunnlaget for Fosses 
store gjennombrot i Europa. Det var ei rar og 
overraskande framsyning, og Jon Fosse vakna 
på eit hotellrom i Paris dagen etter premieren. 
Det var førtiårsdagen hans, og han visste at 
akkurat den oppsetjinga var ein døropnar for 
han som dramatikar.

– Det kom omsetjingar og produksjonar og 
det var ikkje måte på. Eg veit ikkje kor mange 
urpremierar det var kvart år. Eitt år var eg på 
reise halve året i samband med premierar. 
Det blei mykje etter kvart. Når teaterhausten 

byrja, byrja eg å reisa. Og freden senka seg 
omtrent ikkje før sommarferien, fortel Fosse.

Då Fosse fylte 50, var han matt. Han hadde 
skrive dramatikk som ein galen i årevis. Det 
eine stykket hadde teke det andre, på ein 
sommar kunne han gjera ferdig to skodespel. 
Rundt 50-årsdagen melde han frå om at 
den dramatiske raptusen gjekk mot slutten. 
Han som valde skrivinga for å vera aleine og 
trekkja seg tilbake, hadde blitt eit midtpunkt. 
Han kunne leva i sus og dus og rus året rundt, 
men Fosse var lei. Han som slett ikkje likte 
å opptre, bestemte seg for å slutta med det. 
Han ville ikkje reisa og heller ikkje skriva 
dramatikk. I alle fall for ei tid. Tjueåtte 
heilaftans teaterstykke. Åtte kortare stykke. 
Det fekk halda.

– Etter at eg hadde skrive teaterstykket Eg 
er vinden, gjekk eg rett over til å skriva prosa. 
Eg skreiv Andvake, starten på Trilogien. 

Der ligg overgangen frå 
teater til prosa. Etter Eg 
er vinden måtte eg skriva 
teaterstykket Desse auga. 
Det var ei bestilling eg 
hadde takka ja til. Det var 
forferdeleg tungt.

– Du var ferdig som 
dramatikar då?
– Ja, eg hadde ikkje lyst, det 

var på overtid. Når ein har vore dramatikar 
i mange år, så kan ein skriva stykke. Det 
eine stykket liknar på det andre hos meg. 
Og det er bra, det! Hos distinkte diktarar 
glir det eine verket over i det andre. I mitt 
fall kan ein tenkja at somme av stykka er 
ulike akter i same stykke. Namnet kan vera 
første akt, Natta syng sine songar andre, til 
dømes. Vinter er første akt, Nokon kjem til å 
kome er andre.

Det er ingen løyndom at Jon Fosse ei tid 
drakk mykje, altfor mykje. Men aldri når 
han skreiv, då måtte han vera klink edru. 
Alkoholen var i mange år nyttig for han som 
hadde angst for nesten alt utanom det å 
skriva, men etter kvart tok alkoholen styringa. 
Han var aldri rusa, men måtte drikka for 
å vera normal, som han seier. Fosse drakk 
døgnet rundt i eit par månader, og kollapsa. 
Det skjedde våren 2012. Han tok den bratte 
avgjerda at han skulle slutta å drikka. 

– Eg hadde kraftig delirium og 
alkoholforgifting. Eg har lese at 30 prosent 
døyr av det om dei ikkje får behandling. 15 
prosent døyr med behandling.

– 2012 vart eit vendepunkt. Du slutta å 
drikka i mars og konverterte til katolisismen 
den sommaren.
– Ja, det vart eit skifte. Eg tok tak og snudde 
skuta.

Fosse slutta å gå på bar, slutta nesten heilt å 

sjå produksjonar av eigne stykke, slutta å lesa 
opp og vera på scenen. Han valde eit anna, 
mindre sosialt liv.

– Ein kan spørja kva slags alkoholisme det 
var eg hadde. Eg drakk altfor mykje, men det 
var ikkje vanskeleg å la vera å drikka når eg 
først var blitt frisk att. No set eg meg ikkje på 
pub. Eg går på ei kaffistove i staden. Alkoholen 
er for mange eit stort gode, berre for relativt 
få eit stort problem. Etter ikkje å ha drukke 
på sju år, tek eg meg no eit glas vin eller to ein 
hende gong. Men det seier seg sjølv at det ikkje 
blir fleire nachspiel på meg. Den tida er forbi.

– Det er eit før og etter på 
denne tida, rundt 2012?
– Ja, mange ting fell saman. Eg møtte også 
Anna, og me gifta oss. Me fekk vår første 
dotter, Erli. Og så vart eg tildelt Grotten. Der 
har me stort sett budd halve året, og no bur me 
der heile tida.

Vestlendingen Fosse vart tildelt Grotten i 
2011. Korleis skulle det gå, spurde ein seg på 
Vestlandet. Kom den litterære åra til å tørka 
inn utan jamt pissregn og utsikt mot fjell 
og fjord? Fosse var slett ikkje overtydd då 
tilbodet kom, men kjende etter kvart at det 
var bra med tanke på kva han representerer, 
nemleg nynorsken.

– Det har skjedd så mykje dei siste ti åra. Det 
skjedde så mykje at eg måtte ha ein pause frå 
skrivinga. Eg røyner ting i livet, og eg røyner 
ting i diktinga. For meg er det eg røyner når eg 
skriv, minst like sterkt, ja eigentleg sterkare, 
enn det eg røyner i livet. Å skriva er å drøyma 
i vaken tilstand, å setja seg sjølv i ein styrt 
draumetilstand der ein lyttar seg framover, 
kan eg kanskje seia. Difor ville eg ikkje skriva i 
ein skjør periode etter at eg slutta å drikka og 
konverterte. Då måtte eg først koma tilbake til 
den vanlege røynsla.

– Du frykta skrivinga på den tida?
– Nei, men eg kvidde meg. Eg hadde ikkje 
lyst til å sleppa meg laus. Og det å skriva er 
jo å utsetja seg for det ukjende. Det var nok 
utryggleik som det var.

Fosse hadde skrive seg ferdig i 
dramatikken og gjekk etter kvart 
tilbake til prosaen, han gjekk tilbake 
der han kom frå. Og Andvake, Olavs 
draumar og Kveldsvævd vart til Trilogien, 
eit verk Jon Fosse fekk Nordisk råds 
litteraturpris for i 2015. Han var glad og mild 
og takksam under utdelinga i Reykjavik, men 
då Erna Solberg gratulerte og ymta frampå 
om at det også var ein pris til Bergen, var alt 
det milde borte. Nei, det ville ikkje Fosse ha 
noko snakk om. Prisen var til Vestlandet og 
nynorsken, ikkje Bergen, der riksmålet og 
bokmålet dominerer. Fosse gav Solberg ein 
verbal smekk og hasta til hotellet. 

«Du kan 
ikkje lyga som 
dramatikar.»
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Men Nordisk råds litteraturpris gjorde 
godt. Og i takketalen sa Fosse at prisen kom 
på eit heldig tidspunkt, for så langt framover 
som Fosse kunne sjå, så kom han til å skriva 
prosa. Fosse hadde nokre år der han vegra 
seg for å skriva, men sommaren 2015 hadde 
han bestemt seg for å pressa seg i gang 
igjen. Han fekk god hjelp av ei hetebølgje. 
Sommaren 2015 var Fosse invitert til Château 
de Brangues i Frankrike, slottet til den 
avdøde franske diktaren Paul Claudel. Fosse 
vart invitert av etterkomarane hans, ein av 
omsetjarane hans er inngifta i familien. Han 
hadde ein plan om å starta opp att med prosa, 
og slottet var eit høve utanom den daglege 
tralten.

– Det var hetebølgje medan me var der. Det 
var så varmt at når ein gjekk ut, kjendest det 
som å bli møtt av ein vegg av varme. Eg toler 
varme så dårleg. Heldigvis hadde me rom på ei 
sval side av slottet. I kveldinga bevegde eg meg 
ut. Om dagen skreiv eg opninga på Septologien. 
Eg berre byrja med Macen på magen i senga. 
Eg har lett for å skriva. Noko kjem når eg 
set meg ned for å skriva. Eg har aldri hatt 
skrivesperre. 

Han hadde ein start, men ingen planar om 
å skriva nokon roman, likevel skreiv og skreiv 
han. Han ville skriva nærast det motsette av 
dramatikk, det han kallar «langsam prosa», 
prosa som tek tid, er litt omstendeleg, som 
ikkje hastar av garde frå det eine til det andre. 
Han kjende trong til det langsamt fløymande. 
Etter kvart la teksten seg til rette i sju delar, 
difor kalla Fosse verket Septologien. 

– I mange år hadde eg arbeidd intenst 
med teaterstykke. Min måte å skriva teater 
på handlar om avgrensing for å oppnå 
konsentrasjon og intensitet. Dramatikk 
krev ikkje nødvendigvis mykje ytre drama, 
men det krevst sterk indre spenning, intens 
lading. Langsam prosa er negasjonen av det 
raske dramaet. Prosaen tek mykje lengre tid 
enn stykka og krev meir ro i meg sjølv og i 
kvardagen.

– Og det handlar om havet,  
øden og  kjærleiken?
– Ja, no igjen, seier Fosse og ler. 

– Heile Septologien er kanskje eit 
augneblikk, eit fortetta no, eit dødsaugneblikk. 
Når folk døyr, blir det sagt at ein får livet i 
repetisjon. Septologien kan kanskje sjåast på 
som eit slikt augneblikk. Det var utruleg viktig 
for meg å ikkje døy før dette verket var ferdig. 
Det kan høyrast sprøtt ut, men eg var redd for 
å ikkje koma i mål. Me skal jo alle vekk, og eg 
var redd for at helsa og kreftene ikkje skulle 
halda. Eg har jo opplevd det eg har opplevd. 
Men slik har eg forresten hatt det heile tida, eg 
hugsar at eg alt då eg skreiv dei første bøkene 
mine, hadde tankar om at eg ikkje måtte døy 
før eg var ferdig med skrivinga.

– Men kvifor tenkjer du slik?
– Kanskje fordi det kjennest så viktig å seia det 
som må seiast. Det er mi plikt å få det sagt. Det 
handlar om forma, men også om å ha noko på 
hjartet, noko som ikkje kan seiast på annan 
måte enn i diktinga med sin einskap av form 
og innhald. God dikting er like unik som eit 
andlet. Kvart nytt verk er eit nytt andlet, for å 
seia det slik.

Under Fossefestivalen kjem ikkje Fosse til 
å visa seg stort på Det Norske Teatret. Det er 
mogleg han «skulkar» heile festivalen. Det 
blir for mykje for han, men han kjem til å sjå 
prøver, treffa folk og han følger med frå huset 
oppe i Slottsparken. Og sjølv om Fosse har 
sagt at den dramatiske raptusen er over, så har 
han forsyne meg skrive eit teaterstykke til. 
Det heiter Sterk vind. Stykket blir spelt på Det 
Norske Teatret i 2020 eller 2021.

– Det gjekk som ein leik å skriva det! Og det 
var ei stor glede å skriva dramatikk igjen etter 
den lange pausen, og å få det til. Det er noko 
heilt anna å få form på eit teaterstykke enn 
på den langsame prosaen. Eit teaterstykke 
brukar eg berre nokre veker eller månader på. 
Det er skrive meir som i eit sveip. Litt som eit 
dikt. Ofte stemmer då nesten alt etter berre éi 
gjennomskriving.

– Kjem du til å skriva meir 
for teater no framover?
– Det blir nok fleire teaterstykke, vil eg tru. 
Om sant skal seiast, er eg no alt godt i gang 
med endå eit stykke. Men eg ser på skrivinga 
som ei gåve, og ein kan ikkje vera sikker på at 
ein får fleire gåver. Sikkert er det likevel at eg 
ikkje kjem til å skriva stykka i same farten som 
eg ein gong gjorde. 

– Kva med å bli pensjonist etter kvart?
– Nei, det går nok ikkje. Somme sluttar å 
skriva, andre skriv så lenge dei kan. Eg må 
ha eit prosjekt, utan det blir eg uroleg og 
vantrivst.

– Mange på din alder lengtar heim 
til barndomslandet. Er du komen dit?
– Far min blir 90 år til hausten. Eg tenkjer at 
eg har teke det for gitt at forelda mine er der. 
Det er sjølvsagt toskeskap! Eg lengtar ikkje 
tilbake. Eg er ikkje så knytt til Strandebarm, 
tvert imot. Eg er knytt til det Ingvar Moe 
snakka om som Vestlandet i meg. Men for meg 
er det noko godt, ikkje noko plagsamt, slik 
Ingvar meinte med det uttrykket.

– Kvifor er du ikkje knytt til Strandebarm?
– Det har med meg sjølv å gjera. Eg hadde det 
godt der, men var eit vanskeleg tilfelle for både 
meg sjølv og andre. Kanskje mest for meg 
sjølv.

– Men fjorden, fjella, regnet, vatnet?
– Hovudpersonen i Septologien sit og ser ut 
på bølgjene. Eg ser på mine indre bølgjer i 
Slottsparken.

– Men du held ut?
– Ja, ja, ja. Eg har alltid vore tilpassingsdyktig. 
Eg må ikkje bu ein spesiell plass. Eg har levd 
på reise sidan eg var 30, på grunn av teateret. 
Eg har hatt mange ulike bustader.

– Og så har du jo hytta di på Dingja, og 
derifrå ser du havet.

– Ja, det er godt å koma dit. Lyset der, det 
er forunderleg mildt og blått. Og å koma seg 
på sjøen. Og knausane og lyngen. Eg veit ikkje 
kvifor, men det gjer godt. 

Fakta om Jon Fosse
»   Jon Fosse (f. 1959) kjem frå Strandebarm i Har-

danger. Han er i dag busett i statens æresbustad 
Grotten i Oslo, men også i Hainburg i Austerrike 
og på Frekhaug på Vestlandet.

»  Fosse vart cand.philol. ved Universitetet i Bergen 
i 1987 med hovudfag i allmenn litteraturvitskap. 
Han debuterte som forfattar i 1983 med roma-
nen Raudt, svart. Sidan har han gjeve ut romanar, 
dikt, barnebøker og essay, men er særleg kjend 
som dramatikar.

»  Tekstane er omsette til over 50 språk, og 
 skodespela er sette opp kring tusen gonger over 
heile verda.

»  Fosse arbeider også som omsetjar og har skrive ei 
rekkje versjonar av teaterstykke signerte av andre 
forfattarar.

»  Jon Fosse har motteke ei rekkje prisar i inn- og 
utland. I 2015 fekk han Nordisk råds litteraturpris 
for romanverket Trilogien.

»  Dei seinare åra har namnet Jon Fosse stadig oftare 
vorte nemnt i samband med Nobels litteraturpris.

»  Hausten 2019 lanserer Jon Fosse den første boka i 
romanverket Septologien: Det andre namnet. 

»  Septologien er allereie seld til ei rekkje land, blant 
anna Danmark, Sverige, Tyskland, Nederland, 
England, Spania og Ungarn.
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D
et er ei fantastisk utsikt å 
vakne til.

For Perceval vaknar til 
dette kvar einaste morgon 
medan Trilogien blir prøvd 
opp. Han bur på m/s Ilonda 

som ligg på Aker Brygge frå april til september. 
Illonda er så stor at det er meir nærliggande 
å kalle ho eit skip enn ein båt. Perceval sjølv 
kallar Ilonda for ei gamal dame:

–Det er fordi ein må behandle ho pent. 
Ting går i stykke heile tida, det er alltid eitt 

eller anna som er øydelagt. Når vi sigla opp 
hit heldt vi på å synke. Ho tok inn masse vatn 
og pumpesystemet blei øydelagt. Då må ein 
handle, utan å få panikk. Båtlivet held ein 
roleg, men vaken. 

Det kler sjølvsagt regissøren av Trilogien 
godt å bu i ein båt: I Jon Fosses meisterverk 
om Asle og Alida er båtreisa sentral. Dei dra-
matiske månadane i Bjørgvin, der både sonen 
deira Sigvald blir fødd og Asle må bøte med 
livet, startar og sluttar med ei båtreise. Bjørg-
vin, Vestlandet, med havet alltid nærverande, 
er bakteppet i historia. Scenograf Annette 
Kurz har også tatt utgangspunkt i båtar når 
ho har laga scenebilete til framsyninga. 

Regn, vatn, hav og båtar. Det er viktige ele-
ment i Trilogien. Både som eit bilete eller eit 
symbol, men også som ein konkret båt. Båtar 
fortel ei historie om dei som må flytte på seg 
heile tida, dei heimlause og dei foreldrelause, 
liksom Asle og Alida. Og sjølvsagt om dei som 
lever av havet. 

Så lenge 
skuta kan gå
Midt mellom galleri, dyre kjederestaurantar og 
blendakvite yachtar ligg Ilonda, ein 70 fot lang 
trebåt frå 1951. Luk Perceval, som regisserer 
 Trilogien av Fosse ser ut mot Akershus Festning.
AV MATILDE HOLDHUS

Den anerkjende belgiske 
regissøren Luk Perceval er 

endeleg i Norge for å setje 
opp Trilogoen av Jon Fosse. 

Foto: Dimitri Van Zeebroeck
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TRILOGIEN
AV Jon Fosse
PREMIERE 6. september på Hovudscenen
I ROLLENE: Gjertrud Jynge, Madalena Sousa 
Helly-Hansen, Christian Ruud Kallum, Jon Bleiklie 
Devik, Lasse Kolsrud, Marianne Krogh, Julie Moe 
Sandø, Unn Vibeke Hol
Ein kjærleikstrilogi mellom svevn, draum og 
vaken tilstand.
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Det har vore båtar i Percevals liv så lenge 
han kan hugse. Foreldra hans arbeidde i 
skipsfart, og han har budd på ein båt store 
delar av livet. Han fortel at han var livredd for 
vatn og at han fleire gonger nesten drukna. 
Bestefaren hans drukna òg på havet, ein 
død som er omgitt av mystikk og manglande 
puslespelbrikkar. Som liten lengta han mot 
fastlandet, lengta etter å vere i lag med andre 
ungar, spele fotball eller berre det å ha fast 
grunn under føtene. No som han er blitt eldre 
er det annleis.

–Det kjendest plutseleg riktig å eige båt, å 
bu mest mogleg på båt. Det er vel ein av desse 
repetisjonane eg opplever at livet består av. 
Ein repeterer sitt eige liv, foreldra våre sine 
liv og dei igjen repeterer seg sjølv og sine 
foreldre. 

Alle som kjenner Fosse veit at repetisjonar, 
både språkleg og tematisk, er attergangarar 
i forfattarskapen hans. Repetisjonane som 
er lette å få auge på også i Trilogien. Sjølv om 
den tredelte romanen er ei slags krimgåte, er 
det også ein slektsroman. Ei forteljing som 
går gjennom generasjonar, der vala ein ge-
nerasjon tar repeterer seg i den neste. Desse 
repetisjonane var noko av det som gjorde at 
Perceval kjende at han måtte gjere trilogien.

 –Eg hadde gjort Draum om hausten i 
München, og var vel kjend med Fosse. Men 
når eg las Trilogien kjende eg med ein gong 

ein sterk samanheng mellom mitt eige liv og 
Fosses tekst. Desse repetisjonane kjennest 
uunngåelege, det er som om jo meir ein går 
inn i framtida, jo meir blir ein dradd tilbake 
i fortida. Ein tenkjer at no gjer eg noko heilt 
nytt, men eigentleg gjer ein det same igjen og 
igjen og igjen og igjen. 

I Percevals dramatisering av Fosses roman 
har han vald at Ales, Alidas dotter og hovudper-
sonen i siste roman Kveldsvævd, er ein gjen-
nomgåande karakter. I denne versjonen er det 
Ales som nøstar opp historia om Alida og Asle. 
Prøver å setje saman puslespelbitane frå sitt 
eige liv og liva som blei levde før ho blei fødd. 

–Ho gjer det for å bli fri, prøver å finne ut 
kvifor mor hennar døydde. Kva som eigentleg 
skjedde. Eg trur mange har slike svarte hól i 

familiehistoria si, personar eller stader som 
ein ikkje snakkar om, som gøymer eit mørker. 
Samstundes er det nokon gonger at desse 
manglande puslespelbitane er dei viktigaste 
for å sjå heile biletet av korleis ein familie 
forstår seg sjølv gjennom generasjonar.

At Ales er blitt ein slags forteljar og at histo-
ria på scenen blir fortald gjennom henne er eit 
grep for å lage eit perspektiv, som er annleis 
enn det er når ein les boka. Men det gir òg ein 
ekstra dimensjon til historia, meiner Perceval:

Vi er i hennar hovud, i hennar sinn. Vi 
følgjer hennar vegar, utvegar og blindvegar i 
hennar mentale labyrint. 

Ilonda duvar sakte fram og tilbake. Sjø-
idyllen og det botnlause mørkeret som havet 
trass alt er, vippar side om side for Perceval.

–Eg kjenner at eg kan ha det som Ales 
nokre gonger, prøve å finne ut av korleis og 
kvifor, repetere for meg sjølv, slik var det, nei 
slik. Igjen og igjen. Medan eg ligg og prøver å 
få sove i denne flytande trekista mi. 

«Ein tenkjer at no gjer 
eg noko heilt nytt, men 
eigentleg gjer ein det 
same igjen og igjen og 
igjen og igjen.»

Fosse er unik fordi han har skapt eit språk for dei usagte orda, sier Luk Perceval. Ifølgje Jon Fosse er Percevals oppsetjing av 
Draum om hausten, i München i 2001, ei av dei beste han har sett av stykka sine.
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A K T U E L L

MADALENA 
SOUSA 
HELLY- 

HANSEN
SKODESPELAR  

Aktuell som Alida i Trilogien

Når vi i framsyninga møter Alida første 
 gongen, er ho 17 år og høggravid. Saman 
med kjærasten Asle har ho reist til Bjørgvin. 
Regnet høljar ned, dei har gått langt, og dei lei-
tar etter ein stad å søke ly for seg og barnet som 
snart skal kome. Alida kjem frå fattige kår, og har 
vakse opp med mor si og ei søster. Asle er for-
eldrelaus. Dette er personar som er i ekstreme 
omstende der alvorlege handlingar seinare vil 
bli provoserte fram.  Og som Alida må leve med 
i tida etterpå. 

Eg trur dei fleste har denne urkrafta i seg som 
handlar om å overleve. Og korleis vi taklar det 
veit vi ikkje før vi står i ein slik situasjon.  

Sjølv om eg ikkje er på scenen heile tida, sei-
er regissør Luk Perceval at vi alle er ein del av 
eit jazzorkester. Vi kan ikkje berre kople ut etter 
våre eigne scenar, men vi må lytte til dei andre 
og heile tida vere i samspel med Ales som er 
forteljaren.

Eg har aldri gjort noko av  Fosse før. Det har 
vore eit godt første møte sidan eg synest han 
skriv utruleg godt. Det  er jo sjølvsagt ei utfor-
dring for prosessen at teksten eigentleg er skri-
ven som eit bokmanus og ikkje ein teatertekst. 
Men det trur eg vi er på god veg til å løyse.

Ikkje alle vågar å skrive om døden, og du 
skal vere trygg på pennen din for å skrive om 
det slik Jon Fosse gjer det. Han skriv heller ikkje 
personane betre enn dei er. Ikkje smartare eller 
meir verbale. Men som folk. 

Det eg likte første gongen eg las manuset var 
nettopp vekslinga mellom dei store eksistensi-
elle spørsmåla, til spekeskinke og toalettbesøk 
i den neste setninga.  Slik det gjerne er i eit 
menneskeliv. 

FORTALT TIL GURO REDALEN
FOTO SIREN HØYLAND SÆTER
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FOSSE I FRANKRIKE
Jon Fosse er eit stort namn i Frankrike. 
Stykka hans har fleire gonger gått for 
fulle hus i Paris, og han har mottatt 
utmerkinga Ordre National du Mérite, 
tilsvarande Kongens fortenestemedal-
je i Noreg. Denne posisjonen i fransk 
kulturliv kjem ikkje minst takka vere 
regissøren Claude Régy, som introdu-
serte Fosse i Frankrike, og seinare sette 
opp fleire av stykka hans.

Til festivalen får vi besøk av eit 
fransk gjestespel. Det er signert regis-
sør Emilie Anna Maillet og er ei dra-
matisering av Fosses barnebok Kant. 
Det handlar om ein gut som ikkje får 
sove, om det uendelege verdsrommet 
og filosofen Kant. Framsyninga tek 
mellom anna i bruk 3D-teknologi og 
er ei sterk audiovisuell oppleving.

KANT. Gjestespel frå Ex Voto à la lune, 
Frankrike. 
10. og 11. september på Scene 2
Spelast på fransk 10. september og 
engelsk 11. september. Ikkje teksta.

ROCKA FOSSE
Den russiske regissøren Juri Butusov er i heimlandet kjend som ein rock´n roll-regissør 
som komponerer sterke sceniske bilde, gjerne kombinert med klassisk tekst og nesten alltid 
med rockemusikk. I hans tolking av Draum om hausten blir tilskodarane førde inn i ei mørk, 
sirkusinspirert draumeverd. Her møtest ein mann og ei kvinne tilsynelatande tilfeldig på ein 
gravplass. Han forlet kone og barn for henne, mistar kontakten med foreldra og sonen. Kanskje 
fordi han ville. Kanskje fordi det berre blei slik.

DRAUM OM HAUSTEN. Gjestespel frå Teatr Im Lensoveta, Russland. 
11. og 12. september på Hovudscenen
Spelast på russisk, blir teksta. 

SNAKK OM FOSSE
Under Fosse-festivalen blir det ei rad med 
samtalar og kunstnarmøte. 

Kva særeignar Fosses forfattarskap? 
Representerer Fosse eit sluttpunkt for det klassiske 
dramaet? 
Korleis blei Fosse kjend der ute i verda, ein slags 
«eksport-artikkel»?
Finnest det ein «Fosse-kode»?
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ASIATISK FOSSE
– Eg har blitt fortald at det er samanfall mellom 
min stil og det tradisjonelle japanske Noh-tea-
teret, sa Jon Fosse i samband med at fire stykke 
han hadde skrive blei dett opp i Tokyo, Japan, i 
2004. Det var første gongen Fosse blei spelt i eit 
asiatisk land. Det var den japanske omsetjaren 
Sumie Kawai som «oppdaga» Fosse for Asia 
etter ein teatertur til Berlin. Ho har sidan om-
sett fleire stykke, mellom anna Nokon kjem til å 
kome, som kjem som gjestespel under Fossefes-
tivalen frå Chiten-teateret i Kyoto.

Sidan oppstarten i 2001 har Chiten og regis-
sør Motoi Miura vore oppteken av Europeisk 
og Amerikansk dramatikk. Iscenesetjingane 
deira er aldri i den realistiske tradisjonen, 
men  er prega av at skodespelarane forstyrrar 
og avbryt seg sjølve ved å endre stemmeleie 
og rytme i tekstframføringa. Stykket om paret 
som flyttar til eit aude hus ved kysten blir også 
spelt på norsk i ein versjon signert regissør 
Kai Johnsen, mannen som først sette opp eit 
Fosse-stykke nokosinne. 

NOKON KJEM TIL Å KOME. Gjestespel frå teater-
kompaniet Chiten, Japan.
14. og 15. september på Scene 3.
Spelast på japansk, blir teksta.

FOSSE MED ROT I 
FOLKEKULTUREN
Den svenske regissøren Leif Stinner-
bom er kjend for å la framsyningane 
sine bli fargelagde med inspirasjon 
frå folkemusikk, folkekultur, even-
tyr, folkedrakter og gamal mystikk. 
Desse elementa er også med når Paul 
Ottar Haga står aleine på scenen som 
einstøingen som har ein hund som sin 
einaste venn. 

OG SÅ KAN HUNDEN KOMME. 
Gjestespel frå Västanå teater / Epo Art AS.
11. og 12. september på Scene 3.
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D
et har tatt nærare eit kvart 
hundreår å gjere det rett 
igjen. Men no skal han 
endeleg setje i scene Fosses 
debutstykke – eit stykke 
han sjølv jobba iherdig for å 

lokke ut av forfattaren.
– Mange trur ein må kjenne til 

dramatikken og ha gått mykje i teateret for å 
skrive for scenen. Sanninga er at det tok Jon 
Fosse to veker å skrive Nokon kjem til å kome. 

Han endra ikkje på noko – unntatt tittelen. 
No er det spelt i 45 land og er blitt ein slags 
moderne klassikar, seier Kai Johnsen med eit 
smil. Han veit kva han snakkar om, for sjølv 
om han ikkje akkurat sat ved forfattarens 
skrivebord, så var han ikkje langt unna.

Det er noko spesielt med historikken rundt 
dette stykket. Kai Johnsen er nemleg han 
som i si tid med insisterande overtalingsevne 
og ungdommeleg engasjement overtalte 
Jon Fosse til å skrive for teateret.  Året er 

1990 og på ein leigd hybel i Bergen sit 28 år 
gamle Kai Johnsen. Han er engasjert ved 
Den Nationale Scene og samarbeider med 
teatersjef Tom Remlov om å initiere og 
setje opp nye norske tekster for teateret. 
Kai er lunken til  prosjektet, han vil vere 
den unge, hippe regissøren som lager tysk 
regiteater på norske scenar. Å oppdage den 
nye Ibsen er berre ein reaksjonær utopi, 
tenker han. Hybelen er møblert og i bokhylla 
står ein roman med den merkelege tittelen 

Ei bergensk 
skillingsvise 

Kai Johnsen har noko uoppgjort med Jon Fosse. 
TEKST IDA MICHAELSEN FOTO SIREN HØYLAND SÆTER

NOKON KJEM TIL Å KOME
AV Jon Fosse
PREMIERE 7. september på Scene 2
I ROLLENE: Joachim Rafaelsen, Birgitte Larsen, 
Ola G. Furuseth
Kan ein isolere seg frå verda, er tosemda eit reelt 
alternativ?
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Stengd gitar. Johnsen visste av Jon Fosse, 
som så vidt var begynt å få seg eit namn i 
litteraturverda, men det var etter denne 
første skakande lesaropplevinga at han sette 
seg ned for å skrive eit brev til forfattaren. 
Det var eit direkte og ærleg brev av typen 
«Hei, eg har lese boka di, eg likte ho, eg finn 
igjen ting hos deg som eg er oppteken av. 
Har du lyst til å skrive eit teaterstykke som 
eg kan setje opp på Den Nationale Scene?». 
Han fekk eit brev tilbake. Eit vennleg, men 

bestemt og avvisande brev. Fosse ville 
ikkje skrive eit teaterstykke og han likte 
heller ikkje teater. Skulle derimot den unge 
regissøren finne passande utdrag frå tekstene 
hans, stod han fritt til å bruke dei  som han 
ønskte. Det blei ei lang brevveksling. Som 
resulterte i at dei avtalte å møtast over ein øl. 
Som igjen var starten på ein lang serie med 
øldrikking. Det tok tid. Mange seine kveldar, 
halvliterar og sigarettar seinare gav Fosse 
motvillig etter. Debutstykket Nokon kjem til å 
kome er likevel eit Fosse-stykke Kai Johnsen 
aldri har sett i scene. 

– Dette var jo i tida før dataen prega liva 
våre. Den gongen var vi meir avhengige av 
den personlege kontakten. Jon og eg fekk 
etter kvart ei slags, på fransk heiter det 
rapord, ei slags menneskeleg kjensle for 
kvarandre, sjølv om vi djupast sett er særs 
ulike som menneske. Eg er ein forstadsgut 
frå hovudstaden, oppvaksen med nynorskhat 
og med ei mor frå Skottland. Han kjem 
frå eit heilt anna miljø inne i fjorden på 
Vestlandet. Vi hadde likevel ein del felles 
referansar. Så blei det utlyst ein konkurranse. 
Folk frå bildekunsten, samtidsmusikken, 
litteraturen og teateret skulle arbeide saman 
for å skape noko nytt for scenen. Eg blei 
plassert i ei gruppe med bildekunstnaren 
Camilla Werenskiold, komponisten Gisle 
Kverndokk og Jon Fosse. Og ein av dei 
viktigaste grunnane til at Jon blei med, trur 
eg, er at det låg 10 000 kroner på bordet. Han 
var ganske fattig den gongen, det vedgår han 
sjølv. Eg hadde skrive ei rekke artiklar om 
polyfoni og prøvde å spele inn ulike tankar i 
gruppa. Jon var mest interessert i gamle hus. 
Vi reiste rundt på Vestlandet og såg på gamle 

hus – han skreiv den gongen på romanen 
Naustet – og så nærma det seg innlevering. Vi 
skulle levere ei slags skisse, eit synopsis. Jon 
sende meg 15-20 sider i ein tidleg ms-dos-
versjon av Nokon kjem til å kome. Det var så 
vidt leseleg da det kom ut av konvolutten, 
tynt papir og like tynn font. Det blei sendt til 
komiteen som hadde utlyst konkurransen, 
og der tapte vi. Men Jon var i farta. Så ei tid 
etterpå kom resten av det som den gongen 
heitte Gamalt møte. Eg fekk det i hendene 
før sommarferien i 93 og gjekk rett til Tom 
Remlov med teksten. Dette ville eg sette opp. 

Og her er det «noko» som skjer, noko som 
gjer at stykket glepp ut av Johnsens tak. For 
Jon Fosse får ikkje med seg at Kai Johnsen 
får teksten antatt ved DNS. Fosse skriv derfor 
eit brev til ein gammal kjenning , Ola E. Bø, 
ved Det Norske Teatret  for å høyre kva han 
synest. Det tar ikkje mange timane før han får 
ein telefaks med beskjed om at dei vil spele 
stykket, kunne han vere så vennleg å sende 
kontonummeret? Lutfattig og glad sender 
han kontonummeret til Det Norske Teatret 
og eit brev til Kai Johnsen der han lukkeleg 
fortel at han har fått selt stykket sitt. 

Dette kunne ha vore ei historie om 
bitterheit og uvenskap mellom sterke 
kunstnarpersonlegdomar. Om to menn 
med eigne versjonar av «noko» som gjekk 
gale. Kai Johnsen innrømmer at han blei fly 
forbanna, at han hadde investert mykje av seg 
sjølv i prosjektet og at han følte seg svikta på 
oppløpssida. Tonen under oppvaskmøtet på 
Neptun Hotell nokre sommarveker seinare 
var heller ikkje til å ta feil av. Kai Johnsen 
fortalde den nyantatte dramatikaren at 

«Eg er ein 
forstadsgut frå 
hovudstaden, 

oppvaksen med 
nynorskhat og 
med ei mor frå 

Skottland.»

Ola E. Bø, tidlegare språkkonsulent og dramaturg ved Det Norske Teatret, Jon Fosse og Kai Johnsen i samtale i samband 
med urpremieren på Rambuku i 2006.  Foto: John Hughes.

Kai Johnsen er den som har fått mykje av æra for å ha 
«oppdaga» Jon Fosse. Har har regissert urpremieren på 
12 av stykka hans, tre av dei ved Det Norske Teatret.
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slikt gjer ein rett og slett ikkje. Og Fosse 
kvitterte, litt forfjamsa, med å love Kai 
Johnsen eit nytt stykke. Og kanskje var 
det nettopp her, på denne restauranten, at 
Jon Fosse fekk den avgjerande dytten for å 
skrive vidare for scenen. At det var nettopp 
under sjølvransakinga eit nytt kapittel i 
teaterhistoria blei opna. Slikt kan ein jo 
berre spekulere i. Jon Fosse heldt i alle fall 
ord. Han gjekk heim og nokre veker seinare 
var stykket ferdigskrive. Kai Johnsen fekk 
eit fint plaster på det som kunne ha blitt 
eit sår. I staden gjekk han inn i bøkene som 
den første til å regissere eit stykke av Fosse. 
Urpremieren på Og aldri skal vi skiljast stod 
rett over jul i 1994.

– Det var ei fin og krevjande 
produksjonstid. Jon begynte å like 
teateret, han begynte å like menneska, like 
prosessen. Han såg at prosessen var urein 
og menneskeleg og full av angst og smerte, 
men også av lysande augneblinkar. Han 
begynte rett og slett å bli interessert i teater. 
Interessert i skodespelaren. Unni Kristin 
Skagestad spelte rolla som kvinna som 
ventar på mannen som skal komme heim frå 
arbeidet. Ho var god. Og aldri skal vi skiljast 
er eit nydeleg lite stykke om lengt og tap. 
Alle kan kjenne seg igjen 
i den forlatne kvinna som 
fantaserer fram han som 
har dratt. Jon Fosse og 
eg fekk ei god kjensle, var 
nøgde med resultatet, og 
syntest begge at det blei 
fint.

Teatersjefen var også 
glad for det han såg. Han 
oppsøkte Kai Johnsen 
med spørsmål om ikkje 
han og Jon Fosse, ganske 
så snarleg, kunne gjere eit 
nytt prosjekt ettersom dette første hadde gått 
så bra. 

– Alt gjekk gjennom meg den gongen. Så 
vi kalla inn Jon til møte og – jo – det hadde 
han lyst til. Så da gjekk han heim. Det høyrest 
ganske enkelt ut, men omtrent så enkelt 
var det. Og så skreiv han Namnet som er 
det tredje stykket hans som eg sette opp til 
Festspillene i Bergen i 1995. 

I Oslo hadde dei enda ikkje klart å stable 
Nokon kjem til å kome på beina. Ellen Horn, 

som var sjef på Nationaltheatret, hadde 
fatta interesse for den unge regissøren 
ved DNS. Kai Johnsen fekk invitasjon til 
Ibsenfestivalen med spørsmål om å setje 
opp Lille Eyolf. Dette takka han høfleg nei til, 
men om han kunne få arbeide med Jon Fosse 
og nye tekster, kunne han vere interessert. 
Ideen han hadde var eit stykke skrive i dialog 
med Ibsens Brand. Jon Fosse skreiv Barnet 

som fekk urpremiere under 
Ibsenfestivalen i 1996. På 
Det Norske Teatret blei 
det framleis somla, men 
innan året var omme hadde 
Nokon kjem til å kome i 
teatersjef Otto Homlungs 
regi fått premiere på Scene 
2. Jon Fosse blei meir eller 
mindre omfamna av alle dei 
store teaterinstitusjonane 
i løpet av kort tid. Han 
hadde motvillig latt seg 
overtale, men når han først 

fekk fot for teateret sette han like godt eit 
avgjerande avtrykk i dramatikken. I haust 
arrangerer Det Norske Teatret og Samlaget 
Den internasjonale Fossefestivalen som 
markerer at det er 25 år sidan debuten som 
dramatikar. Like lenge, og etter nesten eit 
titals urpremierar på seinare stykke av Fosse 
(tre av dei på Det Norske Teatret) har Kai 
Johnsen venta på å få bryne seg på det han 
omtalar som Fosses kanskje beste stykke. 

– Det har tatt tid, men – herregud – eg har jo 

ikkje krav på å få setje mitt stempel på alle 
Fosses stykke, humrar han. 

– Nokon kjem til å kome er eit fantastisk 
stykke. Det syner fram alle menneskelege 
feil og brestar på ein storslegen og gripande 
måte. Vi menneske ber på dei same draumane, 
ikkje minst i ei ideologilaus og sekularisert 
verd. Paret i stykket vil vere oppslukt av 
kjærleiken. Dei brenn alle bruer, drar frå 
byen, kuttar banda til alt, i håp om å finne 
saman i tosemda. Det er ein utopi og det er 
på grensa til det latterlege. Det handlar om 
lengt, eigetrong, om sjalusi og ein strutsete 
måte å rette seg etter omverda. Men det dei 
kjenner er vakkert, dei er spontane og dei er 
forelska.  Stykket er på den eine sida som ei 
bergensk skillingsvise – om paret frå byen 
som reiser ut på landet og blir bedratt og lurt 
på alle vis. Samtidig er det ei form for mytisk 
ur-reise gjennom skjærselden. Og det handlar 
kanskje om korleis vi prøver å skape og halde 
fast eit slags utvida evig no. Det er morosamt 
og det er gripande. Eit slags møte mellom det 
heroiske, det autentiske og det fjollete, seier 
Kai Johnsen. 

– Det er verken tragedie eller komedie, men 
kanskje begge delar.

– Nei, eg er nok ikkje så naiv som paret i 
Nokon kjem til å kome, avsluttar Johnsen. – 
Men vi kan jo ikkje slutte å drøyme om og tru 
på utopien av den grunn, det er kanskje det 
som gjer oss til menneske. Vi vil alltid halde 
fram med å vere åleine, og meir enn to, seier 
han med eit flir.  

«Nei, eg er nok 
ikkje så naiv 
som paret i 

Nokon kjem til 
å kome.»

[ 1 + 2 ]  Hav hadde urpremiere på Festspillene i Bergen 
i 2014. Svein Tindberg, Birgitte Larsen, Lasse Kolsrud og 
Hildegun Riise i Kai Johnsens regi. Foto Thor Brødreskift.  

[ 3 ]  Rambuku hadde urpremiere på Scene 2 i 2006. 
Ragnhild Hilt og Svein Erik Brodal i sentrale roller. Foto: 

John Hughes.  [ 4 ]  Morten Espeland i Vakkert  som 
hadde  urpremiere i 2001. Foto: Erik Berg.
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A K T U E L L

OLA  G. 
FURUSETH

SKODESPELAR

Aktuell som Mannen i 
Nokon kjem til å kome

Uansett kor mange ord du har, vil du ofte 
komme til kort. Det er kanskje det ein kan kalle 
«Fossesk».

Det er litt som nyttårsaftan – ein går rundt med 
eit håp om at dette skal bli tiårets fest. Og da er 
festen nesten dømd til å bli ein skuffelse. I Nokon 
kjem til å kome, har Han og Ho flytta til eit hus 
langt frå allfarveg, der det berre skal vere dei to. 
Og dei skal vere så lykkelege. Men Han er livredd 
for å bli forlaten og har ei gnagande kjensle av at 
nokon kjem til å forstyrre denne tosemda. Og det 
er her eg, altså Mannen, kjem inn i bildet. 

Vi veit enno ikkje om Mannen skal vere ein 
slags «hunk», bygdetulling eller ein heilt van-
leg fyr. For karakteren Han, representerer han 
uansett ein trugsel. Er han «hunk», er det kan-
skje berre i Han sitt blikk. For det ligg ei enorm 
redsle og uro for å bli forlaten i dei fåmælte 
karakterane i stykket. Det trur eg er ganske lett 
å kjenne seg igjen i. Vi har jo bytt ut kjærleiken 
til ein gud med kjærleiken til kvarandre, og det 
stiller ganske høge krav til denne. Ein må finne 
ro, og den ligg i deg sjølv, tenkjer eg. Ikkje i eit 
gamalt hus på ein forblåst knaus.

Nokre blir veldig provoserte av Fosses kort-
hogde språk. Eg gløymer aldri da eg såg Natta 
syng sine songar da eg studerte i London. Den 
engelske teatertradisjonen er ordrik og står i 
sterk kontrast til Fosses barberte form. Stykket 
fekk hard medfart i avisene dagen etter. Eg syn-
test framsyninga var veldig god. Det er interes-
sant at teater som utfordrar tolmodet kan skape 
så ulike reaksjonar.

Vi gjentar ofte oss sjølve. Kom bodskapen fram, 
blei eg forstått, høyrte ho kva eg sa? Og så seier 
vi ting på nytt. Vi fortel det same opp igjen i ulike 
samanhengar. Det er ikkje berre Fosse som gjer 
dette, vi gjer det nesten alle saman, tør eg seie. 
Det er kanskje berre sett litt på spissen hos Fosse. 
Og det blir ganske komisk nokre gongar!  

FORTALT TIL ÅSNE H. DAHL TORP
FOTO SIREN HØYLAND SÆTER
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Ja, Jon – tenk at det ble du som skulle sikre norsk 
samtid en plass på våre scener, både her hjemme 
og ute! Jeg tror ikke du selv ville sagt det slik, men 
det er dét som er realiteten!  Vi som holdt på den 
gangen du trådte inn, vi våget ikke lenger tro 
noe slikt ville skje, iallfall ikke i vår virketid. Men så 
viste det seg at du, av alle – den kompromissløse 
og likevel så lettskremte poeten og prosaisten – 
 kanskje mer enn noe var dramatiker av tempe-
rament: tillitsfull og lydhør, og robust! Og med 
et slag fikk norsk scenekunst den medvinden 
som bare ens egen tids diktning kan gi.  Det var 
fenomenalt, og det var berusende. Og like sterkt 
er det i dag.  

Tom Remlov

Kjære Jon!
Jeg vet ikke om du husker det, men vi var på 
 debutantkurs sammen på Biskops Arnø  våren 1984, 
for ikke bare er vi født samme år, vi debuterte samme 
år også. Jeg husker det godt, du hadde skrevet den 
imponerende, bråmodne romanen Raudt, svart, 
trolig inspirert av Stendhals Rødt og sort og spurte 
hva jeg hadde skrevet, jeg svarte som sant var, Pel-
le-Ragnar i den gule gården; jeg var dessuten gravid 
i åttende måned. Siden har jeg fulgt deg og ikke 
vært mindre imponert og inspirert, det er en ære å 
være din kollega og et privilegium å virke i en litterær 
 verden der du og ditt unike verk er så present. 
Gratulerer med dagen!

Vigdis Hjorth

Kjære Jon, eg hugsar godt at du, da du var læraren 
min på Skrivekunstakademiet i Bergen, sa at du 
trudde forfattarar skriv betre med alderen og kan-
skje er på høgda rundt dei seksti. Det har vore fint 
å tenke på opp gjennom åra! Du har vore på høg-
da lenge, og bøkene dine har alltid betydd mykje 
for meg. Dikta, romanane og skodespela, som 
alle tilbyr desse enkle, grunnleggjande elementa 
som opnar seg igjen og igjen, til nye figurar og 
erkjenningar. Hunden, stjerna, vinden og regnet er 
der som alle tings rørsle. Lys og mørke, morgon og 
kveld, liv og død står for dei urokkelege motsat-
sane i livet. Men éi grense har du på gåtefullt vis 
nesten klart å viske ut, den mellom livet og døden. 
Da er det spesielt den vedunderlege romanen 
Morgon og kveld eg tenker på. Bøkene dine gjer 
meg glad for å leve, og ikkje så livande redd for å 
døy. Hjarteleg til lykke med dei 60!

Brit Bildøen

  Kjære Jon! Tusen takk for alt    

  du lager! Det gjør verden til   

 et sted hvor det er lettere og  

 bedre å være til. Gratulerer  

  med dagen! 

Sandra Kolstad

Gratulerer så mykje til 
  verdas mest internasjonale 

 vestlending, som også skriv 
  morsommare enn ein skulle 
  tru, om ein vil sjå det slik. 

Are Kalvø

Kjære Jon 
Dei vil ha det til at du er 60 år. 
Men du har ikkje dag. 
Jon Fosse er dagen. 
Jon Fosse feirar ikkje. 
Jon Fosse baksar med komma. 
Og tusen takk for det. 

Finn Tokvam

Jon Fosse 60 år

||  HAUST 2019 ||18



A K T U E L L

GINA 
HERMINE 
BERNHOFT 
GØRVELL

SKODESPELAR

Aktuell i Leve hemmeleg

Joda, det stemmer vel at eg kjem ifrå ein 
kunstnarleg belasta familie, kan du seie. 
Mor og far min var skodespelarar, bestefaren 
min spelemann og oldefaren kunstmålar. Det er 
klart det har prega meg som menneske. Eg var 
mykje med mor mi på jobb på Nationaltheatret, 
det var huskonsertar i feriehuset på Voss, det var 
diskusjonar om kunst og kultur, og interessante 
folk som kom på besøk. Eg hadde veldig ære-
frykt for teateret, samstundes som eg syntest 
det var enormt fascinerande med teater og film. 
Men eg var nok eit ganske sjenert barn, og det 
tok lang tid før eg fann min veg til skodespelar-
yrket, med tanke på at eg er eit «skodespelar-
barn». Eg var ikkje eit slikt barn som var statist frå 
eg var lita, men inst inne hadde eg ein veksande 
hemmeleg draum.

Det kan kanskje minne litt om den teksten 
som er «tittelsporet» i framsyninga Leve 
hemmeleg, som eigentleg er ei rad ulike små-
tekstar av Jon Fosse. Det handlar om å vilje bli 
sett, men likevel vere usynleg. Dette er eit tema 
som engasjerer meg som ung skodespelar med 
ei litt reservert privat side. Det er veldig sånn; på 
den eine og den andre sida, veldig motstridan-
de eigeninteresser. 

Fosses tekstar er veldig komprimerte, ja, 
ein kan seie komponerte, som musikkstykke. 
 Ingenting er tilfeldig. Det er umogleg å legge 
til nokon eigen tekst. Fosse seier ikkje kva han 
tenkjer, men legg alt i pausane. Medan ein 
annan eg har veldig sansen for, Fredrik Høyer, 
seier ALT han tenkjer. Språk og korleis vi snakkar 
er  interessant. For meg handlar Fosses tekstar til 
sjuande og sist om kjærleik, tilknyting, til høyrsle. 
Meininga med livet, rett og slett.  

FORTALT TIL ÅSNE H. DAHL TORP
FOTO YLVA CATODATTER FYLLINGSNES

19||  HAUST 2019 ||



A K T U E L L

GRETHE 
RYEN 

SKODESPELAR

Aktuell med Eit liv

Eg trur ikkje teatersjefen torde å seie nei da 
eg la fram prosjektet mitt. Hahaha! Eg har eit 
sterkt ønske om å få fleire til å oppdage dikta-
ren Olav Nygard, som er i ferd med å gå i gløy-
meboka. No som eg snart skal gå av med al-
derspensjon, ville eg gjerne lage ei framsyning 
som løfta fram verket hans. Nygard var bon-
desonen som rakk å gi ut fire diktsamlingar før 
han døydde knapt 40 år gamal. Han var òg sko-
despelar på den første turneen med Det Norske 
Spellaget, det som seinare la grunnlaget for Det 
Norske Teatret.

Eg har levd heile livet i teateret, sjølv om 
planen eigentleg var å bli lærar. Mormor og 
morfar var skodespelarar, og frå 12-årsalderen 
sette eg opp stykke saman med vennene mine. 
På gymnaset fekk eg spele i ei oppsetting av 
Antigone og instruktøren meinte eg burde søke 
teaterskolen. Eg rakk å prøve meg som lærar eitt 
år innan eg søkte og kom inn. Etter utdanninga 
kom eg til Riksteatret og etter eitt år fekk eg til-
bod frå Teatret Vårt, og drog dit. På den første 
turneen med Riksteatret møtte eg Nils (Sletta – 
red. merk) og sidan har vi halde saman, både 
som kjærastar og som kollegaer. Tov og Ragn-
hild, barna våre, er begge med i framsyninga Eit 
liv, som blir mi siste ved Det Norske Teatret. 

Eg er takknemleg og glad for alle roller eg 
har fått bryne meg på. Målet mitt har vore å gå 
inn i kvar einaste rolle med det eg kan gi. Kjær-
leiken til teateret er like sterk no som da eg star-
ta. Det har vore hovudroller, periodar med få og 
ingen roller, eg har kjent på stor arbeidsglede 
og eg har lært mykje gjennom desse åra. Den 
store sorga mi er at eg no er i ferd med å miste 
den viktigaste reiskapen eg har. Sjukdommen 
ALS har tatt frå meg stemma mi. Derfor er dei 
aller fleste av dikta til Nygard lese inn på band, 
og Tov og Emil R. Jørgensen framfører mange av 
dikta. Men eg skal likevel forsøke å lese det siste 
diktet frå scenen. Det er berre to vers, og tittelen 
er God natt.  

FORTALT TIL IDA MICHAELSEN
FOTO SIREN HØYLAND SÆTER
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EIT LIV
MED tekstar av Olav Nygard
PREMIERE 21. september på Scene 3
I ROLLENE: Grethe Ryen, Tov Sletta, Emil 
 Rodrigo Jørgensen 
Når Grethe Ryen takkar av etter eit langt liv 
på scenen er det med orda til diktaren Olav 
Nygard.
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Kunsten å 
vere kreativ

Kjersti Horn er regissøren som kastar seg ut i det 
eine halsbrekkande prosjektet etter det andre. 

No er ho husregissør ved Det Norske Teatret, og 
aktuell med Raskolnikov og Kven drap far min.

TEKST INGRID WEME NILSEN FOTO SIREN HØYLAND SÆTER

F
ramsyningane hennar er gjerne 
store, konseptuelle og dei kjem 
tette som hagl – og trass i at ho 
sjølv påpeikar at det «kan gå på 
trynet av og til», så blei ho i år 
likevel nominert til Heddapris 

i regi for framsyninga Arv og miljø – ei fram-
syning som òg blei nominert i kategorien 
Årets framsyning. Så ja, det kan sikkert gå på 
trynet. Men som regel går det ganske bra. 

– Kan du fortelje litt om korleis prosessen 
begynner for deg? 
– Eg les og les og les og håpar at det skal duk-
ke opp noko som eg kjenner at eg MÅ gjere. 
Ofte begynner det med eit bilete eg får i hovu-
det, til dømes ein skodespelar som er heilt 
aleine i eit rom. For meg er det viktig å ta vare 
på innfalla. Eg likar ikkje å bli for teoretisk i 
førebuingane, det drep kreativiteten.

I Arv og miljø er det berre ein skodespelar 
på scenen gjennom heile framsyninga. Dei 
andre skodespelarane står i eit anna rom, og 
spelar framfor eit kamera, som live-overfører 
bilete til scenen. Filmgrepet er noko som går 
igjen i mange av Kjerstis framsyningar, og i 

Raskolnikov, som har premiere på Scene 3 i 
august, går ho enda lenger.

– Eg har lenge hatt lyst til å lage teater utan 
skodespelarar i rommet. 

– Korleis er det mogleg?
– Det skjer på den måten at publikum sit i 
salen på heilt vanleg vis. Men i staden for 
levande kroppar, er det eit stort lerret på 
scenen. Skodespelarane er i naboromma, der 
dei spring rundt og spelar ut heile historia 
om Raskolnikov framfor eit kamera. Det er 
eit heilt vanvettig opplegg eigentleg, eit heilt 
ubegripeleg samansurium av parykkar og 
leidningar og bartar og skjegg – eit kaos utan 
like. Det rare er at dette tullballet faktisk 
kler Dostojevskijs roman ganske godt. Det 
er noko med kombinasjonen av humor og 
alvor som vekker noko nytt i teksten. Det er 
noko litt vekebladaktig over boka – ho blei jo 
faktisk først publisert som føljetong. 

– Ein skulle kanskje tru at dette grepet – 
altså mangelen på skodespelarar på scenen 
– kunne ha ein distanserande effekt?
– Eg opplever faktisk det motsette - kame-
raet opnar for høgare grad av teatralitet. Det 

er noko litt tryllekunstaktig over det heile. 
Når ein ser korleis skodespelarane jobbar 
med å formidle denne kompliserte historia 
frå 1800-talets St. Petersburg inne på eit 
moderne toalett, på eit rekvisittkontor eller i 
korridorane rundt Scene 3, får ein kjensla av 
at dei verkeleg har noko viktig på hjartet. Dei 
praktiske utfordringane blir så store at dei er 
umoglege å kamuflere. I staden blir dei ein 
viktig del av det kunstnarlege uttrykket. 

– Motstanden blir viktig?
Ja, på eit vis. Det er ikkje alltid store budsjett 
og straumlinjeforma prosessar er det som 
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RASKOLNIKOV
AV Fjodor Dostojevskij 
BASERT PÅ EI DRAMATISERING AV 
Tormod Skagestad
PREMIERE 17. august på Scene 3 

KVEN DRAP FAR MIN?
AV Édouard Louis 
OMSETJING Tove Bakke
URPREMIERE 16. november på Scene 3

skal til for å lage spennande teater. Misforstå 
meg rett: det er herleg med gode rammer. 
Det vil vi alle ha. Men gode rammer er ingen 
garanti for godt resultat. Og nokre gongar 
er det slik at avgrensa ressursar, slik ein for 
eksempel har på Scene 3, kan tvinge fram 
fantastisk morosame løysingar som ein aldri 
ville ha greidd å komme på, viss ein hadde 
hatt budsjett til å bygge opp ein by på scenen. 
Eg trur alle regissørar har veldig godt av å 
jobbe på Scene 3 ein gong i blant. 

Kjersti har meir truverd enn dei fleste når ho 
snakkar om korleis takle avgrensingar. Sjølv 

ragar ho berre 129 cm over bakken. Og kan-
skje er dette noko av årsaka til at ho er så god 
til å løyse praktiske utfordringar på kreative 
måtar. Ho leiter, forskar, blir ofte overraska, 
men aldri redd. Verkar det som. 

– Du verkar som ein veldig uredd regissør. 
Kva skremmer deg?
– Frykta i seg sjølv er noko eg er redd for. 
Frykt smittar, og ein produksjon kan bli 
totalt handlingslamma viss frykta begynner 
å gripe om seg. Eg meiner det å skape trygg-
leik er teatersjefens aller viktigaste jobb. 
Alle vi nye generasjonar teaterarbeidarar 

har ansvar for å fjerne frykt. Heldigvis har 
eg halde på såpass lenge no at eg kan lene 
meg litt på erfaringa, men eg kan framleis 
bli redd når nokon tydeleg prøver å plasse-
re ansvar hos meg, kommentarar av typen 
«Det er jo du som er regissøren, kva tenker 
du?» Eg kan ikkje fordra den konservative 
tankegangen om at regissøren alltid har 
svaret – det er rett og slett feil. Eit av dei 
beste råda eg fekk i utdanninga mi kom frå 
Eva Dahlmann. Ho sa til meg at når du kjem 
inn i prøvesalen, skal du vere den dummaste 
av alle. 
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Kjersti er utdanna på Dramatiska Institutet, 
sidan 2011 kjent som Stockholms Konstnär-
lega Högskola. Her møtte ho fleire som skulle 
bli viktige samarbeidspartnarar for henne, 
både kunstnarleg og privat. Erik Hedin, som 
gjekk ut av DI same år som Kjersti er både 
lyddesignar på mange av framsyningane ho 
har laga, samt far til hennar fire barn. Sven 
Haraldsson er scenograf, og ein 
sentral kunstnarleg samtale-
partnar gjennom mange år. 

– Kva er skilnaden på svensk 
og norsk teater?
– Det er ganske store skilnader. 
På DI fekk vi ikkje opplæring 
i Stanislavskij, noko som 
framleis er regjerande metode 
i den norske teaterutdanninga. 
I staden blei vi oppfordra til å 
utvikle våre eigne metodar. Det 
er eigentleg ganske brutalt, for 
ein kan jo faktisk risikere at 
ein ikkje får til noko som helst 
gjennom heile utdanninga. Eg 
meiner det svenske teateret 
er meir orientert mot samtida 
enn det norske. På skulen fekk 
vi ikkje lov til å jobbe med klas-
sikarar i det heile tatt – berre 
nye tekstar. 

– Kva kjem desse skilnadene av, trur du?
– Eg trur noko av det handlar om at svenska-
ne har Suzanne Osten. Svensk teater er sterkt 
prega av tradisjonen etter henne. Ho opna for 
heilt nye måtar å vere kreativ på. Ho er også 
mykje av årsaka til at svenskane har satsa 
så mykje på barneteater, dei lagar verkeleg te-
aterkunst for barn. Mange svenske regissørar 
og dramatikarar har fått innpass i teateret 
via veldig ambisiøst barneteater. I Noreg er 
det heilt motsett: lagar du barneteater er du 
død. Elles er det svenske teateret enda meir 
hierarkisk og autoritært enn det norske. Eg 

jobba sjølv veldig mykje på Statsteatrern 
under Benny Fredriksson. Det var eit teater 
med ekstremt høg produksjonshastigheit og 
mykje nytt heile tida – smart på ein måte, for-
di det å ha så mange prosjekt gåande på ein 
gong betyr mindre risiko for teateret. Eg var 
heldig og fekk store sjansar på Statsteatern 
da eg var kjempeung, noko som har betydd 
enormt mykje for meg. 

– No er du ein av fire husregissørar på Det 
Norske Teatret. Kva tenker du om det?
– Eg er veldig begeistra og synest det er 

kjempegøy å komme til eit nytt hus. Eg har 
jo jobba på mange teater, og ofte er det ein 
slags kjærleikssorg kvar gong ein reiser frå 
eit teater. Det er herleg å vite at ein skal bli 
ei stund! Det Norske Teatret er dessutan eit 
veldig vitalt hus, med høge ambisjonar og 
låge skuldrer – det passar mitt temperament 
perfekt. Mange teaterhus er prega av litt treig 
materie, det kan bli litt vel slow-food-aktig 
for min smak. Eg gler meg til å vere ein del av 
dette sterke korpset av regissørar, og ser fram 
til å delta i den interne kunstnarlege dialogen 
på huset!  

Eg var heldig og 
fekk store sjansar på 
Statsteatern da eg var 
kjempeung, noko som 

har betydd enormt 
mykje for meg

Kjersti Horn har markert seg som ein 
tydeleg regissør i det skandinaviske 
teaterfeltet. No er ho husregissør 
ved Det Norske Teatret og i haust er 
ho aktuell med Raskolnikov og Kven 
drap far min.
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D
ei første episodane av 
Brotsverk og straff blei 
publiserte i eit vekeblad 
som føljetong, og kom ut før 
Dostojevskij hadde nådd 
å skrive forteljinga ferdig. 

Sjølv var han 45 år gamal og ingen debutant. 
Han hadde gjeve ut fleire romanar som hadde 
hausta både ris og ros, før forfattarkarrieren 
brutalt bremsa opp da han blei arrestert og 
dømt til døden, mistenkt for «revolusjonær 
verksemd» mot tsar Nikolaj I. I siste liten 
blei han benåda og sendt i fangeleir til Sibir 
i staden, med etterfølgjande tvangsmilitær-
teneste i Kasakhstan. Da han endeleg var 
ferdig med soninga hadde det gått eit heilt 
tiår, og dei fleste hadde gløymt at han fanst. 

Kva er det så som er så spesielt med 
 Brotsverk og straff, sidan den på eit blunk 
gav  Dostojevskij plassen tilbake i verds-
litteraturens høgsete? 

Spennande intrige er sjølvsagt noko av 
 rsaka – sjølv om spennande intrige både var 
og er nokså vanleg i vekeblad litteraturen. 
Men spennande intrige kombinert med 
oppsiktsvekkande høg kunstnarleg kvalitet 
– det er meir sjeldan. Og det er særleg dei 
djupe skildringane av hovudpersonens sinn 
som gjer Brotsverk og straff til ei skakande 
lesaroppleving. Sannsynlegvis hadde Dosto-
jevskij hausta mykje inspirasjon til Raskolni-
kov-karakteren under opphaldet i Sibir, der 
han levde tett på mordarar, valdsmenn og 
pedofile. Han visste korleis samfunnets ver-
ste utskot hadde det, og i Brotsverk og straff 
let han erfaringane fløyme fritt. 

Raskolnikov kjem frå ein liten og svært fattig 
familie. Faren er død, og mora og søstera 
har gjort seg avhengige av egoistiske men-
neske som utnyttar dei på det grovaste, for 
at Raskolnikov skal kunne reise til storbyen 
og studere jus. Han er deira einaste håp, og 
alt dei eig går til å finansiere studia hans i 
St.Petersburg. 

Det er derfor det er så hjarteskjerande at 
Raskolnikov slett ikkje studerer.  

I staden har han isolert seg på hybelen 
sin, der han ligg dagen lang på divanen og 
fantaserer om å utføre mord. Og når han ein 
dag får eit brev der mora lar det skine fram 
mellom linjene at ho har gifta bort Dunja 
til ein aldrande mann med pengar og tvilsa-
me hensikter, slik at Raskolnikovs framtid 
skal vere trygg, så reagerer han med å gjere 
dei blodige fantasiane om til verkelegheit. 
Væpna med ei øks vandrar han gjennom den 
feberheite byen, ringer på hos pantelånarska 
Aljona Ivanovna, lurer seg inn i stova hennar 
og kløyver hovudet hennar i to. Før han rekk 
å plyndre henne blir han overraska av søstera 
hennar, Lisaveta, og dermed drep han henne 
også, før han på mirakuløst vis klarer å lure 
seg usett ut, og spring heim. 

Etter morda veks angsten og paranoiaen fram 
i Raskolnikov. Det er som om vissa om det 
han har gjort gjer han galen. Han bryt den 
sjølvpåførte isolasjonen, og kastar seg ut i 
folkevrimmelen  – men finn seg sjølv lausri-
ven frå resten av samfunnet, ute av stand til 
å delta. Her kan ein lett få assosiasjonar til 
antikkens tragediar: mennesket med hybris 
(overmot) gjer eit lovbrot som er så alvorleg 
at det er eit svik mot naturens urgamle lover. 
Straffa kjem med ein gong, og tar form av ein 
djup sjeleleg angst som er så sterk at det er 
heilt umogleg for den som blir ramma å delta 
i det normale livet. Den tragiske helten er 
stengt ute.

Slår ein opp på ordet raskol i ei russisk ord-
bok vil ein sjå at det tyder schisma. Raskolnik 
tyder schismatikar, eller ein som er splitta. 
Denne skildringa kler Raskolnikov godt. Han 
er både egoistisk og gåvmild. Han er kynisk 
inntil det vondskapsfulle, men han er òg ein 
riddar, ein varmhjarta samaritan, som gjerne 
deler det vesle han har med dei få som er 
enda fattigare enn han sjølv. 

Men den største splittinga i forteljinga 

om Raskolnikov, er den han sjølv skaper. 
Når Raskolnikov møter forhøyrsdomma-
ren Petrovitsj for første gong, får vi vite 
om ein kontroversiell artikkel Raskolnikov 
har forfatta. Hovudideen i denne artikke-
len er at menneskeætta består av to uli-
ke typar menneske: dei ordinære, og dei 
ekstraordinære. Det som gjer artikkelen 
kontroversiell er at  forfattaren påstår at dei 
ekstraordinære har lov til å slå dei ordinære 
i hel.  Argumentasjonen er at storheiter som 
Kepler, Newton og Napoleon umogleg kunne 
ha oppnådd det dei oppnådde utan å drepe 
nokon på vegen: 

«Dersom slike menn som Kepler og Newton 
under uheldige omstende ikkje hadde kunna 
gjere sine oppdagingar tilgjengelege for men-
neska utan å ofre eit hundre eller enda fleire 
menneskeliv fordi dei stod i vegen for dei, da 
ville dei ha rett til, ja til og med plikt til å rydja 
dei bort.»

Tar Raskolnikov på seg ei samfunnsoppgåve, 
når han myrdar? Det er openbert at han for-
aktar pantelånarska, og ser på henne som eit 
mindreverdig menneske, ei lus. Men myrdar 
han henne for samfunnets del, eller for sin 
eigen? 

Kanskje ligg noko av spenninga i nett det at 
verken lesaren eller hovudpersonen eigent-
leg aldri kan vere heilt sikre på kvifor morda 
blei utførte?

RASKOLNIKOV
– ein kynisk riddar

Raskolnikov er hovudpersonen i Fjodor Dostojevskijs berømte roman 
Brotsverk og straff frå 1866. Romanen er for mange sjølve  symbolet 

på den klassiske, russiske litteraturen, og markerte det definitive 
 gjennombrotet for Dostojevskij som internasjonal forfattar. 

TEKST INGRID WEME NILSEN FOTO EIRIK MALMO
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Nietszhe har eit ateistisk utgangspunkt for 
sine teoriar om overmennesket, men Raskol-
nikovs forhold til religion er meir komplisert 
enn som så. Omgrepet raskolniki er til og 
med namnet på ei spesiell religiøs gruppe 
i Russland, nemleg dei gamaltruande, dei 
som braut med den ortodokse kyrkja etter 
kyrkjemøtet i 1667, da liturgien blei skriven 
om. På direkte spørsmål frå forhøyrsdom-
maren Petrovitsj stadfestar Raskolnikov 
fleire gongar at han trur på Gud. Samstundes 
verkar det som om han ser ned på gudfryktige 
menneske, kanskje med unnatak av vesle-
søstera til Sonja, som han audmjukt spør 
om å be for han. Han er sjukeleg opptatt av 
historia om Lasarus, mannen som stod opp 
frå dei døde, og kanskje finst det her ein slags 
parallell eller identifikasjon – etter mordet 
er han sjølv som død, han klarer ikkje å sjå 
omgjevnadane klart og har ikkje lenger faste 
punkt å styre etter. 

Dostojevskij var sterkt imot ideen om at 
mennesket er eit produkt av tida dei lever i. 
Han meinte dette tankegodset var farleg, for-
di det svekka mennesket som sjølvstendig 
tenkande individ med moralsk ansvar. 
Skal ein akseptere brotsverk fordi 
gjerningsmannen er fattig, eller 
har hatt ein vanskeleg barn-
dom? Blir ikkje da brotsman-
nen sjølv til eit offer? Og 
kven skal da sone straffa, 
slik at balansen blir ret-
ta opp att og handlinga 
forsona? Dostojev-
skij hadde erfart at 
dei fleste brots-
menn  ønskte å 

sone straffa for det dei hadde gjort, det var 
viktig for at dei skulle tilgje seg sjølv. 

I våre dagar er det kanskje Raskolnikovs 
 tankar om det ekstraordinære mennes-
kets rett og plikt til å drepe som først og 
fremst slår ein i magen. Vi kjenner igjen 
 argumentasjonen frå vår eiga samtid, det 
liknar retorikken til terroristar og ekstre-
mistar frå ulike leirar, det liknar retorikken 
til  Anders Behring Breivik. Men det er òg 
mange skilnader, og den viktigaste er evna 
til å innrømme feil. Dostojevskij skriv i eit 
brev til forleggjaren sin at Brotsverk og straff 

handlar om brotsverkets indre, psykologiske 
prosess: «Uløyselege problem reiser seg opp 
framfor mordaren, uana og uventa kjensler 
piner hans hjarte. Guds sanning og jordas lov 
vinn, og det ender med at han ser seg nøydd til 
å melde seg sjølv.»

Viss det er slik at Raskolnikov drep for å finne 
ut om han er eit ekstraordinært menneske, er 
det sannsynleg at det er sjølve innrømminga, 
og ikkje tukthuset i Sibir, som er den verkele-
ge straffa. Vissa om at han har tatt feil, er det 
verste som kunne skjedd han.  Samstundes er 
det ved å innrømme brotsverket, at Raskolni-
kov trer inn i samfunnet igjen. Han aksep-
terer normene og bøyer seg for  reglane. På 
den måten er han paradoksalt nok mindre 

einsam i Sibir, enn han var i St. Petersburgs 
folksame gater. 

RASKOLNIKOV
AV Fjodor Dostojevskij
BASERT PÅ EI DRAMATISERING AV Tormod 
Skagestad
PREMIERE 17. august på Scene 3
I ROLLENE: Preben Hodneland, Frode Winther, 
Anna Ladegaard, Kaia Varjord, Emil Johnsen, 
Nina Woxholtt, Svein Roger Karlsen
Kor mange gode handlingar må til for å vege 
opp for eit brotsverk?
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ROALD DAHLS CHARLIE OG 
SJOKOLADEFABRIKKEN
AV David Greig, Marc Shaiman og Scott Wittman
PREMIERE 9. november på Hovudscenen
I ROLLENE: Fridtjof Stensæth Josefsen, Ole Opsal 
Stavrum, Peter Andreas Hjellnes Moseng mfl.
Musikalen Charlie og sjokoladefabrikken er ei 
herleg dryg historie for både barn og vaksne, 
der dei slemme får som fortent og dei snille får 
oppfylt sine søtaste draumar.
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D
ei siste par åra har vore hektiske for 
trebarnsfaren frå Bergen. Ikkje berre 
debuterte han som regissør med den 
mest besøkte teaterframsyninga i norsk 
teaters historie. Han har skrive, produsert 
og spelt hovudrolla i Magnus, fjernsyns-

serien som NRK sine sjåarar har trykt til bringa. Han har 
skrive og spelt humorshowet Calle og Vidar. Sammen igjen, 
for første gang sammen på Latter. Han har spelt inn sjuande 
sesongen med Side om side. Han har arbeidd med manus 
til oppfølgjaren av Magnus. Og mellom slaga har han rokke 
å gifte seg, gå den raude løparen i Cannes og førebu Willy 
Wonkas inntog på teaterscenen. 

– Eg skal ikkje legge skjul på at det har vore hektisk. 
Heilt i overkant hektisk, faktisk. Men mest av alt, veldig 
gøy. Å få tillit til å lage så mykje rart som stort sett har sitt 
utspring i mitt eige hovud, er jo heilt vilt. Det er mange 
risikable prosjekt, som kostar mykje pengar, så det er klart 
eg må jobbe hardt for ikkje å gjere meg bort, seier han med 
eit balansert flir.

Hovudarbeidsgivaren er NRK, dit han gjekk etter skode-
spelarjobben ved Det Norske Teatret. Men Magnussen er 
ein ettertrakta kar og mange vil ha ein bit av overskotet og 
galskapen hans. Sjølv om han for dei aller fleste er kjent frå 
tv-ruta, er han eigentleg ein teaterets mann og gler seg over 
å komme tilbake til manesjen.

SØTT, SALT OG SYRLEG EVENTYR
– Det skal bli ein konfekt av ei framsyning, men ikkje alt i 
eska blir servert. Vi må jo bevare mystikken i forteljinga, 
seier Vidar Magnussen. 

– Roald Dahl presenterer eigentleg ei ganske brutal ver-
kelegheit, det er som om han syner oss den eigentlege verda 
i eventyrformat. Det finst kjipe folk, og det finst snille folk. 
I Charlie og sjokoladefabrikken må dei slemme bøte hardt 
med liv og lemmer, og historia er ganske klar på at det løner 
seg å vere snill. Men det er jo der eg likar meg veldig godt. 
I det at det ikkje må bli for snilt. Ein må tore å leve i det litt 
skumle og uføreseielege, seier Vidar Magnussen som frå 
kollegaer og venner blir omtala som ein snill kar.

– Jo, eg er kanskje det, medgir han. - Men eg har veldig 
sans for å kunne leve ut det faktum at ein tenker tankar 
som ikkje alltid er like reine. Eg har jo barn. Og viss ein dag 
ut og dag inn opplever barn – som jo har sine reiser for å bli 
fullverdige og gode, empatiske menneske – så må ein gjen-
nom periodar med utfordringar. For å bøte på dei ureine 
tankane, kan det av og til vere til god hjelp å lene seg mot 
fantasien; det der er jo eit klæssetryne. (Bergensk for no-
kon ein vil klabbe til – red. merk.) Den ungen må eg jo berre 
klæsse! Men det stoppar med tanken. Alle ungar finn glede i 
å vere rampete. Men det er også ein viss fascinasjon for å sjå 
dei uhøflege og frekke få ei brutal og ufråvikeleg straff. 

MØRKE FANTASIAR
Roald Dahl skriv gjerne frå barnas synsvinkel, han karike-
rer dei vaksne og syner korleis barn vegrar seg mot disiplin 
og gjer opprør mot autoritetar. Likevel evnar han å lage 
fantastisk humor av situasjonar som ikkje er meint for å ta 
lærdom av eller å vere oppbyggelege for dei minste. Vidar 
Magnussen er overtydd om at ungar vil fryde seg over å sjå 
at dei slemme får som fortent.

– Ja, i gitte samanhengar er ein god omgang juling det 

REIN 
SJOKO-MAGI

Når Vidar Magnussen no skal hoppe etter seg sjølv, gjer han 
det med det beste i verda – sjokolade. Etter debuten med 

The Book of Mormon, skal han igjen fylle Hovudscenen med 
godsaker. Det blir alvor, fjas, dans og song i den storslegne 

musikalen Charlie og sjokoladefabrikken. 
TEKST IDA MICHAELSEN FOTO SIREN HØYLAND SÆTER
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einaste rette, ler Vidar Magnussen. – 
Det trur eg alle kan tenke, både barn og 
vaksne. Men dei som skal spele ungane 
som vinn gullbillettane i framsyninga er 
vaksne, så eg kan verkeleg ta den heilt 
ut. Den einaste ungen på scenen er den 
nydelegaste, snillaste av dei alle, altså Charlie.

I barnelitteraturen er denne moralske orienteringa ikkje 
heilt ukjent. Sjølv fekk Vidar Magnussen Heddaprisen for 
tolkinga av seremonimeisteren i Shockheaded Peter, ein 
fabel som til fulle skildra korleis det går med ungar som 
ikkje lyder foreldra sine velmeinte råd. Det groteske og 
overdrivne er også i Charlie og sjokoladefabrikken med på å 
drive opp spenningsnivået.

GODTERIETS SUPERNERD
Willy Wonka er merkeleg; høg, tynn, eksentrisk, men òg 
ein barnsleg, briljant og nytenkande forretningsmann. Han 
er geniet, som åleine har revolusjonert godterimarknaden 
til høgder som fører til utstrekt industrispionasje. Han 
lukkar derfor dørene til fabrikken og mistar kontakten med 
omverda, dagleglivet og familien. Han blir ein sær einstø-
ing, ein mystisk og gåtefull mann, som ingen i byen riktig 
kjenner.

– Viss du kapslar inn talent og fri tilgang til alle verdas og 
eventyrets ressursar, så får du Willy Wonka. Ein som har ei 
perfekt leikegrind, og som ikkje kjenner grenser. Men så får 
du dei svakheitene det medfører på kjøpet, seier Vidar som 
har klare tankar for korleis han skal løyse oppgåva scenisk.

– Viss eg skal seie at eg har opparbeidd meg nokon filosofi 

rundt det å vere regissør, basert på den 
eine erfaringa eg har, haha, så likar eg 
best å ta utgangspunkt i det reine ved 
historia. For min del, og her snakkar 
eg berre for meg sjølv, så likar eg når vi 
nærmar oss det klassiske, det enkle og 

det sanne. Får ein ikkje tak i det, så har ein ikkje eit stykke.
Willy Wonkas sjokoladefabrikk er ein underleg stad. 

Den er morosam og rar, frydefull og skummel. Etter ein 
turbulent og dramatisk periode i luftforsvaret under andre 
verdskrigen, entra Roald Dahl barnelitteraturen med sine 
energiske, ville og grufulle historier som gjennom genera-
sjonar har fengsla ungar over heile verda. Dahls forteljin-
gar skildrar gjerne i ein lett og leiken tone det spennings-
fylte i barns møte med vaksenverda. Dei vaksne er gjerne 
overtydeleg gode eller vonde. Ofte har ungane eit vanske-
leg utgangspunkt og må kjempe mot groteske, kanskje 
vondskapsfulle vaksne som ikkje vil dei vel. 

– I Charlie og sjokoladefabrikken er grunnforteljinga ei 
enkel historie om eit barn som opplever motstand i alt. 
Han lever i ingen ting, men trass i det har han klart å bevare 
ei uskuld og ein positivitet i seg. Gjennom gullbilletten til 
Wonkas sjokoladefabrikk møter han ei magisk verd. Han 
blir lagt merke til av ein rar mann, nokre kjipe barn blir 
rydda av vegen og så får han heile fabrikken. Det er ei inter-
essant historie å ta til teateret, og ho er enkel. Og viktigast 
av alt, ho opnar for at ungane sjølve kan dikte vidare. Roald 
Dahl var opptatt av at barn skulle oppleve magi,  eg vil 
gjerne lage ei framsyning som Roald Dahl ville ha likt å sjå, 
avsluttar Magnussen.  

«Ja, i gitte 
samanhengar er 
ein god omgang 

juling det 
einaste rette.»
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Frå frukost til sein kveld finn du ein omfangsrik meny med kontinentale 

smørbrød, fransk brasseri og botnsolid á la carte. Til barn er det halv 

porsjon til halv pris. Du kan òg bestille drikke til pausen i framsyningane. 

For grupper kan teateret tilby eigne lokale om de vil sitte uforstyrra.

LØVE RESTAURANT 

& BAR Ein uformell møtestad i hjartet 

av foajeen på teateret

GRUPPER OG ARRANGEMENT 
KIRSTI.ERVIK@DETNORSKETEATRET.NO  
ELLER RING 22 47 38 20

BORDBESTILLING OG PAUSEDRIKKE
POST@KAFELOVE.NO
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Boka Charlie and the 
Chocolate Factory kom 
ut i 1964, og sidan har 
historia vakse til å bli 
ein klassikar i barne-
litteraturen.
Og gjennom filmar, teaterframsyningar, opera, høyrespel 
på radio, tv-spel og musikal lever historia òg eit liv utan-
for bokhyllene. Her kjem eit par godbitar om Charlie og 
 sjokoladefabrikken som du kanskje ikkje visste frå før.

Gode venner
Ole Opsal Stavrum og Peter Andreas 
Hjellnes Moseng deler rolla som Charlie 
Bucket i framsyninga. Dei møttest første 
gongen under prøvane til musikkteater-
framsyninga Ulven på Nationaltheatret 
og fann kjapt tonen: – Vi er interesserte 
i mange av dei same tinga. Vi er glade i 
musikk og glade i å prate. Så da blei det 
vennskap, da, seier Ole. – Når vi har ein 
pause i lag, fortel vi gjerne vitsar eller ser 
på YouTube, fortel Peter. Dei synest berre 
det er litt synd at dei ikkje skal spele fram-
syningar av Charlie i lag. Sjokoladesmakar

Roald Dahl var sjokoladesmakar for ein 
sjokoladefabrikk da han var ung. Dette sette 
fart i draumen om å bli sjokoladeoppfinnar. 
Ideen om dette kom tilbake til han da Dahl 
skulle skrive si andre barnebok. 

Oppkalla etter 
ein bumerang
Roald Dahl endra nesten alle  namna 
på  karakterane i boka. Til dømes 
blei  Ompa-lompa eigentleg kalla 
Whippler-Scrumpets, og Willy Wonka 
var Mr. Ritchie fram til Dahl hugsa på 
 bumerangen broren Louis fann opp 
da dei var små. Bumerangen blei kalla 
Skilly Wonka.

Matte  endre  pa 
hudfarga  til  Charlie
I originalmanuset var Charlie mørkhuda, 
men Roald Dahl blei anbefalt å gjere det 
om. Forlaget til Dahl meinte at det var for 
kontroversielt i den tida boka kom ut.

Den tredje boka 
blei aldri ferdig
I 1972 kom bok nr. to, Charlie og glassheisen, 
og det skulle eigentleg bli ei tredje bok om 
Charlie, kalla Charlie in the white house. Boka 
var dessverre ikkje skriven ferdig da Roald Dahl 
døydde i 1990.

Sjokolade
spiondetektiv
Sjokoladespionar var ikkje berre noko Willy 
Wonka sleit med, men faktisk ei utfordring for 
fabrikkane som konkurrerte med kvarandre på 
1920-talet. Stadig sleipare metodar blei tekne 
i bruk for å stele dei andre sine superhemme-
lege oppskrifter og triks. Du har kanskje høyrt 
om eller ete kokos-sjokoladen Bounty? Den 
liknar mistenkeleg mykje på den amerikanske 
sjokoladen Mounds, men fekk namnet Bounty 
då ein konkurrerande produsent lanserte 
sjokoladen i England. Det gjekk så langt at 
fabrikkane måtte tilsette eigne detektivar 
som smaug seg rundt og snuste opp spionar 
mellom putrande kjelar av drops, sjokolade 
og karamell. Ikkje eit yrke for nokon med gele i 
beina, med andre ord… 

Kostyme inspirerte 
av Fortnite
– Denne figuren kallar eg My Little Pony 
Badass, ler kostymedesignar Christina 
Lovery. Ho blir lykkeleg når ho får lov til å 
leike seg. Denne gongen har ho latt seg in-
spirere av dataspelet Fortnite når ho har 
laga universet som omgir eit av barna som 
får gullbillett, nemleg Mike TV. I original-
historia er unge Mike svært oppteken av 
TV, men i denne versjonen er det TV- og 
dataspel. Alle barna unntatt Charlie har 
element av dei sju dødssyndene i seg, og 
Mike har ei litt mørk og valdeleg side. 
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A
t han skulle spasere, dresskledt og rank, rett inn 
i ei hovudrolle på landets største teaterscene, låg 
ikkje heilt i korta. Men vegen hit har heller ikkje 
vore humpete eller vanskeleg for Oslo-mannen med 
dei mange dialektane. Etter eit obligatorisk år ved 
Romerike Folkehøgskole suste han rett inn i TV-jobb 

og blei der. Frå 2011 til 2015 var han del av Kollektivet, underhald-
ningsprogrammet som blei sendt over ni sesongar på TV2. Interessa 
for humor og musikk delte han med kompisen og Kollektivet-kollega 
Jakob Schøyen Andersen som han seinare laga musikkprogrammet 
Hit for hit med. I serien som blei vist i NRK kopla dei denne lidenska-
pen i ein frekk, nådelaus og utleverande gjennomgang av sjangrar og 
typar i norsk musikkbransje. 

– Når eg går laus på ein karakter, er eg opptatt av 
å tilføre han noko nytt. Og kven er eigentleg denne 
Willy Wonka? Det kan ein jo spørje seg etter å 
ha lese boka og sett filmen. I motsetnad til det eg 
er vand med, frå humorbransjen, er rolla nærast 
ikonisk og dei fleste har ei oppfatning av korleis 
han er. Erfaringa eg har frå alt eg tidlegare har laga 
skal eg bruke til å finne noko fint saman med Vidar 
Magnussen på regi. Det er jo rom for å fylle inn, 
og det arbeider eg med å finne ut av. Det vonar eg 
også blir å sjå i Willy Wonka når han opnar sjoko-
ladefabrikken sin for teaterpublikummet i haust.

Josefsen har inga formell utdanning, men på-
står å ha erverva seg ein «bachelor i sketsj». Som 
manusforfattar, musikkprodusent, skodespelar 
og artist på nærare tusen sketsjar, har han solid 
erfaring frå arbeidslivet i bransjen. Hadde ikkje Kollektivet plukka han 
opp så raskt, var planen ein bachelor i musikkproduksjon ved NTNU.

– Eg har på mange vis gjort det same, berre at eg har lært gjennom 
praktisk gjennomføring og ikkje på skolebenken. Eg har unekteleg 
lært mykje om komposisjon og produksjon gjennom dei TV-seriane 
eg har vore del av. Vi gjorde jo alt sjølv. Men er det ein ting eg ikkje har 
bachelor i så er det sminke. Der står eg vel stort sett til stryk. Heldigvis 
skal pudre-stafett-pinnen bli levert til nokon andre som kan det her 
på teateret. Det ser eg fram til, dei bør nok setje av fem minutt ekstra 
til den lange panna mi. 

No skal han ikkje rå over heile oppsetjinga sjølv og det er mange 
andre som tar avgjerder om tekst, kostyme, sminke, parykkar, ja, sjølv 

koreografien må han ta imot. Møtet med det store apparatet på Det 
Norske Teatret har ikkje vore avskrekkande på Josefsen som tidlegare 
har vore vand med å ha større kontroll over arbeidet sitt.

– Tenk, no skal eg endeleg få ein parykk som ser truverdig ut, seier 
han med eit flir. 

– Og det skal bli godt ikkje å måtte gå på loftet for å finne fram ei 
dressjakke som kan funke. Her er det folk som er gode på alt på og 
rundt scenen og som gjer at eg kan konsentrere meg berre om mitt.

For det er knapt noko Josefsen trivst meir med enn å dukke ned i 
arbeid. Som ein annan Willy Wonka er han ikkje framand for å isolere 
seg frå omverda for så å dukke opp med noko heilt nytt.

- Eg likar å arbeide. Og eg likar å arbeide mykje. 
Eg er blant dei som forsvinn litt inn i det og ikkje 
kjem ut igjen før jobben er gjort. Da har eg ikkje 
tid til å vere sosial. Eg er ikkje aleine og asosial 
av den grunn, for eg jobbar stort sett saman med 
andre og det kan vere riktig triveleg med selskap i 
ei boble. Det er i grunnen få ting som er så gøy som 
å vere djupt inne i ein kreativ prosess saman med 
gode kollegaer. Men eg tar gjerne ein kaffi med 
vener og familie, men den må vere kjapp, ler han.

Familien er hans beste og viktigaste smakspoliti. 
Det var stor takhøgde og humoren sat laust i heim-
huset under oppveksten ikkje langt bak Slottet. 

– Eg synest jo familien min har god humor 
og testar gjerne arbeidet mitt på dei først, seier 
Josefsen. 

Begge foreldra er innflyttarar til byen og Josef-
sen har herma etter dialektar heile livet. 

– Eg har alltid tulla med dialektar. 
Musikalitet og språk er jo ofte tett knytt saman, og Josefsen har 

fleire solide vestlandske dialektar å trekkje fram dersom det skulle 
gjere entreen til den nynorske storstova lettare. Skulle han likevel 
få lettare premierenervar, er det berre to ingrediensar som gjeld: 
Koffein og sukker.

Det viser seg at teaterets Willy Wonka ikkje er nokon søtmons. 
– Det er berre når deadline nærmar seg at eg grip til sjokolade. 

Da kan eg få periodar med søtsug, elles ikkje, seier han nærast 
unnskyldande. 

– Men i haust blir det mykje sjokolade av alle moglege grunnar, 
avsluttar teaterets Willy Wonka. 

Wonka-time!
I haust debuterer Fridtjof Stensæth Josefsen på teaterscenen i 
rolla som Willy Wonka.  – Det skal bli gøy, sjølv om eg ikkje er 
utprega glad i sjokolade, seier 29-åringen som er mest kjend 

frå humorgjengen Kollektivet og Hit for hit.
TEKST IDA MICHAELSEN FOTO SIREN HØYLAND SÆTER

«Det er i grunnen 
få ting som er så 
gøy som å vere 
djupt inne i ein 
kreativ prosess 

saman med gode 
kollegaer.»
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D
u blir møtt av lukta av vaflar 
og trevirke. Byggplast, lik 
den som framleis dekker 
regjeringskvartalet i Oslo, 
heng frå tak til golv på alle 
sider. Ei klokke på veggen 

viser 15.00, og tikkar vidare. Ein installasjon 
av fleire hundre trekassar er plassert midt 
i rommet. Kassane har ord brent inn i sida. 
Publikum vandrar rundt trekasseinstallasjo-
nen og et vaflar. Når klokka på veggen viser 
15.25.22, stoppar tida opp, følgt av eit brak. 
Dette er starten på framsyninga Ein av oss.

Det har gått åtte år sidan terroren ramma 
Noreg. Terroristen var ikkje den radikalt 
andre, men den radikale blant oss. Kva er 

det med Noreg som gjorde denne handlinga 
mogleg?   

NORSK-TYSK SAMARBEID
Ein av oss er eit tysk-norsk samarbeid. Fram-
syninga hadde premiere i Hannover i mars i 
år, og kjem til Noreg og Det Norske Teatret i 
november. Det er Erik Ulfsby som har regien. 
Konseptkunstnaren Lars Ramberg har, 
saman med Ditteke Waidelich, laga scenogra-
fien. På scenen står det to norske og to tyske 
skodespelarar. 

Framsyninga låner tittel frå Åsne Seier-
stads bok om Anders Behring Breivik og 
terroråtaket i 2011. I Noreg har framsyninga 
fått undertittelen «tilnærmingsforsøk til 22. 

juli». Ulfsby meiner at undertittelen er ei 
naudsynt forklaring av prosjektet: 

– Dette er ikkje ei dramatisering, skode-
spelarane spelar ikkje roller i tradisjonell 
forstand. Det er meir i retning ei open drøf-
ting eller diskusjon. Skodespelarane undrar 
seg på vegner av eit fellesskap. Kva gjer, i eit 
samfunn som vårt, at ein av oss produserer så 
mykje hat at han endar opp med å gjere ei så 
vanvitig ugjerning? 

Har vi teke eit oppgjer med dei strøyminga-
ne som gav Anders Behring Breiviks verds-
bilde næring? Det tankegodset som gjorde at 
han kunne peike ut seg sjølv som frelsande 
riddar. Denne mannen som «hata dei andre, 
men drap sine eigne.» Som meinte han redda 

TILNÆRMINGS-
FORSØK

Framsyninga Ein av oss er eit tilnærmingsforsøk til 22. juli. Publikum og fire 
skodespelarar leitar i ruinane av hundrevis av trekassar etter moglege svar. 

TEKST ERLEND TÅRNESVIK DREIÅS  FOTO SIREN HØYLAND SÆTER 

Scenografien til Ein av oss består av 469 trekassar. Dei representerer 469 «scenar», ein scene til kvar som overlevde Utøya.
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nasjonen, mens han drap barn og unge. 
Erik Ulfsby tenkjer at det no, fleire år 

seinare, nok er fleire som ønskjer eit krafti-
gare oppgjer med det som låg bak. Om det er 
på overtid eller om det er prematurt, det er 
vanskeleg å seie. 

– Noreg har veldig mykje, og etter veldig 
mange parameter er vi eit vellykka samfunn. 
Vi er blant dei lykkelegaste og mest privile-
gerte i verda. Men det gjer det kanskje enda 
skumlare å ramle utanfor? 

KUNSTINSTALLASJON
Scenografien skal ikkje berre vere pynt 
eller skulpturar som refererer til seg sjølve, 
slår Lars Ramberg fast. Og det skal ikkje gi 
 terroristen enda ein plattform. 

– Eg ville fokusere på det Breivik ikkje 
klarte, og det var å stoppe kjeften på 469 
ungdommar og vaksne på Utøya som faktisk 
overlevde. 

Scenografien består derfor av 469 tre-
kassar. Dei representerer 469 «scenar», ein 
scene til kvar som overlevde. Inspirasjonen 
kjem frå Speakers Corner i Hyde Park i 
London. I dag kjenner vi det som eit symbol 
for ytringsfridomen, der kven som helst kan 
stille seg på ein kasse og ytre seg om det ein 
vil. Men opphavet til denne plassen var ein 
rettarstad, fortel Ramberg. 

– Heilt fram til 1783 blei folk hengde i Hyde 

Park med opp mot 10 000 publikummarar 
til stades. Men før dei blei hengde, fekk dei 
lov til å seie sine siste ord. Og dei fekk seie 
kva som helst! Så da ein slutta med desse 
offentlege avrettingane, var staden allereie så 
etablert som ein stad for det frie ord, og der-
med fekk vi det vi i dag kjenner som Speakers 
Corner. 

Trekassane i framsyninga har ord brent inn 
i seg: «Sensur», «Anger», «Berømt», «lands-
moder», «Waffen», «Waffel», «Lik og del». 
Orda har ikkje berre positive verdiar. 

– Når ein set desse kassane saman, for-
tel Ramberg, – så får du ein installasjon 

som minner om eit regjeringsbygg eller ei 
form for nasjonsbygging som består av alle 
stemmer i eit demokrati, eit slags parlament. 
Blant dei viktigaste verdiane i eit demokrati, 
er ytringsfridom og kunstnarleg fridom. Da 
er det også viktig å sleppe til dei stemmene vi 
ikkje liker.  

I RUINANE FINN VI HISTORIA
Gjertrud Jynge er ei av dei fire skodespela-
rane som er med i framsyninga. Men hovud-
rolla i det store dramaet, slår ho fast, er det 
Rambergs installasjon som spelar. 

– Vi er oss sjølve, som leitar i ruinane etter 
moglege forklaringar på kva som skjedde den 
dagen. Og vi har eigentleg ikkje nokon svar, vi 
har berre veldig mange spørsmål. 

I arbeidsprosessen har skodespelarane 
komne til arbeidet med kvar sine historier, 
tankar og inngangar til tematikken. I tillegg 
til utdrag frå Seierstads bok, er det artiklar, 
kronikkar, brev, songar og talar som utgjer 
tekstgrunnlaget. For Jynge har utgangspunk-
tet vore at viss du skal leite etter svar no, må 
du også leite bakover i historia. I framsynin-
ga, på plastveggane rundt installasjonen, 
projiserast det tekst. Spørsmål blir stilte på 
ei tekstmaskin. «Kor lenge skal vi hugse his-
toria?» «Endrar historia seg med tida?» «Kva 
for ei historie er det vi hugsar i dag?» 

Jynge har tidlegare, i framsyninga Frå 

«Blant dei viktigaste 
verdiane i eit demokrati, 

er ytringsfridom 
og kunstnarleg fridom. 
Da er det også viktig å 

sleppe til dei stemmene 
vi ikkje liker.»

Gertryd Jynge under prøvane i Hannover. Torkel Skjærven på lys og Erik Ulsfby (til høgre) har regi.
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Landevegen, brukt av si eiga familiehistorie 
til å fortelje om den brutale fornorskinga av 
taterane. Da dei begynte med prøvene til Ein 
av oss, for å finne inngangar til denne tema-
tikken, var det naturleg for Jynge å sjå på si 
eiga historie igjen.  

– Eg meiner at viss du skal leite etter svar 
i dag, må du først finne ut kven du er og kor 
du kjem frå. Og det gjeld vel også for eit land. 
Du må også leite bakover. Når ein no igjen 
opererer med «oss og dei andre», som mykje 
av retorikken mot muslimar gjer, må vi også 
sjå på korleis vi tidlegare har behandla dei vi 
har kalla «dei andre».  Til dømes jødar, samar, 
romanifolket og roma.

HISTORIA HAR SVARET 
Professor i historie, Timothy Snyder, skriv 
i boka Om tyranni at det er nokre antihisto-
riske tendensar som gjer at totalitære tankar 
igjen har blitt daglegdagse, og som set demo-
kratiske institusjonar under press. Det er an-
ten ei tru på at det einaste som ligg i framtida 
er meir av det same, at historia berre kan gå 
ein veg, mot liberalt demokrati. Den andre 
ideen er ei idylliserande, navleskodande 
lengt mot ei fortid som i røynda aldri eksis-
terte. Desse antihistoriske tankesetta pregar 
det politiske ordskiftet og fordreiar måtane 
å sjå oss sjølve i verda på. Motsvaret, hevdar 
Snyder, ligg i historia sjølv, som teiknar eit 
omriss av dei strukturar vi kan prøve å finne 
fridomen innanfor. Å forstå at ein augne-
blink inneberer å sjå at ein har moglegheit 
til å vere med på å skape ein 
annan augneblink. Historia 
gjentek seg ikkje, men vi kan 
lære av ho.  

Gjertrud Jynge meiner 
at når det kjem til vår eiga 
historie i Noreg, og vår 
handsaming av urfolk og mi-
noritetar, er det ei skamfull 
historie vi møter: 

– Vi har ingenting å vere 
stolte av. Vi har aldri greidd 
å gjere noko skikkeleg bra. 
Og det må vi minnest om igjen og igjen og 
igjen. Og eg har trua på at viss ein ser på his-
toria, så kan ein kanskje kjenne igjen når det 
skjer igjen. Og da kan vi kanskje klare å gjere 
noko klokt. Det er engasjementet mitt.

UTØYA-BESØK
I november 2018 var heile teamet på besøk 
på Utøya. Jonas Steglich er ein av dei tyske 
skodespelarane i framsyninga. For han blei 
det eit paradoksalt møte med øya.
– Ein veit kva som skjedde på Utøya. Men 
du kan ikkje fatte det. Du får ikkje eigentleg 
noka forståing for dimensjonane av det og 
kva det betydde for menneska som var der. 
Du berre vitjar staden, det er som å vitje 

Auschwitz. Du kjenner deg nesten som ein 
turist. I retrospekt kan du forstå kva denne 
øya betydde for desse ungdommane og kor-
leis sommarane var der. Men med tanke på 

sjølve hendinga, terroren, 
vil ein aldri vere i stand til å 
forstå heilskapen, anten du 
dreg dit eller ikkje.

I november skal dei spele 
framsyninga i Oslo. Steglich 
trur det blir ganske annleis å 
spele framsyninga i Noreg. 

– I Tyskland er publikum 
veldig interessert i tematik-
ken, men det kjem frå ein 
annan emosjonell plass. Når 
vi kjem til Noreg vil det vere 

menneske til stades som blei råka på ein heilt 
konkret måte. Eg reknar med det vil vere 
personlege kjensler for tematikken som dei 
tek med seg inn i rommet. Kanskje noko av 
det vi gjer vil gjere publikum triste, eller gjere 
dei sinte. Og publikum er så til stades i dette 
rommet og i dette kunstverket. Publikum er 
ein partnar. I Noreg vil partnaren vere ein 
annan.  

MURRANDE, NORSK IDYLL
Den tyske diktaren og forfattaren Hans 
Magnus Enzensberger budde i Noreg frå 
1956 til 1964, og nesten kvar sommar i 30 år. 
I 1984 gav han ut boka Norsk utakt, eit kritisk 
skråblikk på Noreg og usamtidigheita han 

meiner pregar vårt på same tid gammaldagse 
og veldig moderne land. Boka blei ein bestsel-
jar i Noreg. Boka sluttar sånn: «Norge, dette 
extravaganza i periferien av Europa, mellom 
oljeterminal og sommerhytte, fjellgård og 
glassarkitektur, er ikke paradiset på jorda, 
men et selvrådighetens monument, og en 
murrende idyll.»

Enzenberger er onkelen til Gjertrud Jynge, 
og ho kontakta han i samband med framsy-
ninga Ein av oss. Han skreiv boka si på den 
tida Anders Behring Breivik vaks opp. Og 
Jynge skriv og spør om Enzenberger, med sin 
kjennskap til Noreg, på avstand ser noko som 
er skjult for oss. Om han kan hjelpe til på veg 
mot eit svar. Og ganske raskt svarar Enzen-
berger, som no er 90 år. I brevet skriv han at 
som ein framand kan han ikkje tillate seg å 
komme med eit svar på dette; han er nøydd til 
å overlate det til nordmennene sjølve å finne 
ut av.

I boka Norsk utakt skriv Enzenberger at 
det ikkje er ei enkel sak å oppspore det vonde 
i det norske samfunnet: «For hvem i dette 
landet vil vel gå for å være rasist og høyre-
ekstremist?» I dag veit vi svaret på dette 
spørsmålet. Vi veit korleis vondskapen ser ut, 
og at han liknar på ein av oss. 

DEMOKRATI OG YTRINGAR
«Ondskap kan drepe et menneske, men 
aldri beseire et folk», sa statsminister Jens 
Stoltenberg i dagane etter 22. juli 2011. 

«Ein veit kva 
som skjedde 

på Utøya. Men 
du kan ikkje 
fatte det.»

Teateret i Hannover.
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Bodskapen i Noreg var at vi skulle møte desse 
gjerningane med meir demokrati og meir 
ytringsfridom. Vi gjekk i rosetog, song Barn 
av regnbuen og var einige om at dette ikkje 
var tida for å fordele skyld. Som folk skulle 
vi svare på dette åtaket med det sterkaste av 
alle våpen, det frie ord 
og demokrati. Verda såg 
til Noreg, korleis vi evna 
å møte terroren. I dag er 
spørsmålet om valet om 
å dempe retorikken etter 
åtaket 22. juli var det 
riktige. 

Gjertrud Jynge er 
sikker på at Stolten-
berg gjorde rett i å møte 
hatet med kjærleik og å 
jobbe for forsoning etter 
terroren. Men, legg ho 
til – så gjekk dei inn i ein 
valkamp hausten etterpå der det var ei slags 
stillteiande einigheit om at ein skulle stå 
skulder ved skulder. Ein skulle ikkje røre det 
politiske. Der trur eg ein gjorde ein feil. Ein 
høyrer heile tida: ein må ikkje dra Utøya-kor-
tet, ein må ikkje dra 22. juli-kortet. Men det 
er den andre sida som har vunne. Det er den 
retorikken som har vunne. Og det skremmer 
meg. Og der trur eg ein gjorde ein feil. Ein 
skulle teke tak i det politiske litt før. Og om 
ein ikkje har gjort det før, så må ein iallfall 
gjere det no.

I veka opp mot premieren på Einer von uns 
i Tyskland i mars i år, skjedde terroråtaket på 
New Zealand. Ein mann skaut menneske i to 
moskear i Christchurch. Statsminister Erna 
Solberg la ut ein Facebook-post der ho uttryk-
te sympati med offera. Posten måtte slettast 

etter at kommentarfeltet 
blei fylt opp av hatefulle 
og rasistiske meldin-
gar. Terroristen på New 
Zealand var inspirert av 
Anders Behring Breivik. 

YTRINGSFRIDOM
Det farlegaste som kan 
skje, er at vi trur at fridom 
og ytringsfridom er noko 
vi har fått og som vi aldri 
kan miste. Lars Ramberg 
er kritisk til den norske 
tendensen til å tru at vi 

har oppnådd det vi treng, så det ikkje lenger 
er noko å kjempe for: 

– Vi har fått desse høgreradikale folka i 
trynet fordi vi har pakka oss inn i ein slags 
vaffelstinkande, halvsøvnig ide om at vi 
allereie har fått til demokratiet så vi treng 
ikkje eigentleg vere der ute og kjempe på 
barrikadane. 

I framsyninga er publikum delaktige. Dei 
får ikkje lov til å sitte på kvar sin stol, men må 
sitte, stå på og bere installasjonen. – I det før-
ste scene opnar, og denne konstruksjonen av 

demokratiske stemmer blir sprengd, forkla-
rar Ramberg, – så handlar eigentleg resten av 
stykket om å forsøke å finne nye strukturar, 
nye stemmer, nye koplingar av forskjellige 
verdiar som kvar av desse trekassane har fått. 
Og publikum må delta i dette demokratiske 
gjenreisingsprosjektet.

KUNSTENS MOGLEGHEIT
Erik Ulfsby meiner at kunsten har nokre 
unike moglegheiter: 

– Innanfor politikken og media er det så 
mange som skal ha rett. Dei har tenkt noko 
smart og så skal dei ha oppslutning om det. 
Dei skal vinne eit val eller få fleire klikk og 
lesarar. Kunsten kan nok la spørsmål vere 
opnare. Vi kan presentere ting som vi ikkje er 
sikre på, berre ut frå eit ønske om at det skal 
bli diskutert. Eg trur kunsten kan opne for 
litt andre tankar enn det ein politisk debatt 
eller ein leiarartikkel i ei stor avis kan. 

Ein av oss er som ein kunstperformance, 
fortel skodespelar Jonas Steglich. 

– Teater som finn stad i eit stort kunstverk. 
Eg trur kjenslene er i tematikken. Og vi prø-
ver å nærme oss den tematikken på den mest 
verdige måten vi kan. I Rambergs kunst, med 
verktøya til teateret, og saman med publikum 
vil vi forhåpentlegvis gi nokre nye perspektiv 
og lage eit rom der du kan tenke, frå ulike 
perspektiv, på denne emosjonelle, politiske, 
forferdelege hendinga 22. juli 2011 – og kva 
den har gjort med oss sidan da. 

«Innanfor 
politikken og 

media er det så 
mange som skal 

ha rett.» 

[ 1 ]  Erik Ulfsby i publikumsamtale før premieren.   [ 2 ]  Einer von uns hadde urpremiere i mars i Hannover.  [ 3 ]  Eivin Nilsen Salthe er ein av to norske skodespelarar i stykket.
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Sommaren som 
forandra alt

Dei fleste har opplevd noko, eller møtt menneske som forandra deg  
– og livet – for alltid. Det er dette Tschick – Adjø Berlin handlar om: 

Sommaren da du slutta å vere barn og blei eit nytt menneske.
TEKST ÅSNE H. DAHL TORP FOTO EIRIK MALMO
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I
kkje alle slike overgangar er like 
uventa og spinnville som den hovud-
personane i Tschick – Adjø, Berlin 
opplever. Fulle av kjærleikslengt, tvil 
om kven dei er og rastløyse i påvente 
av at sjølve livet skal ta til, dreg dei to 

14-åringane ut på eit eventyr av ein bilferie. På 

vegen opplever dei alt ein skulle tru – og ikkje 
tru at dei kunne oppleve. Mest av det siste. 

OUTSIDARAR
Mike og Tschick, eller Andrej Tschichatshow, 
som han eigentleg heiter, er svært ulike. Dei 
likar ikkje kvarandre eingong. Mike er overpri-

vilegert økonomisk og flink på skolen, medan 
Tschick kjem frå ein innvandrarfamilie og 
tilhøyrer den sosiale underklassa. Det dei har til 
felles, er at begge er outsidarar og ikkje blir invi-
terte i bursdagen til den penaste jenta i klassen, 
som Mike er hemmeleg forelska i. Og alle veit jo 
kor sterke kjenslene er i den alderen.

LIVETS BILFERIE
Det blir sommarferie og ingen av gutane har 
noko å gjere. Mora til Mike er på avrusing 
og faren er på ferie med sekretæren. Så da 
Tschick dukkar opp med ein stolen Lada og 
ingen plan for kor turen skal gå, verkar det 
som verdas beste idé. Reisa går utan ytre og 
indre kart og kompass. Dei køyrer på auto-
bahn og gjennom åkrar, dei møter ein øko-
fundamentalistisk bondefamilie og ein mann 
som prøver å skyte dei. Ikkje minst møter dei 
ei jente som verkar å bu på ei søppelfylling, 
og som blir Mikes første romantiske erfaring. 
Alle eventyr har ein slutt, og ingen av dei to 
gutane veit heilt kva det var som skjedde da 
sommaren er over. Det einaste dei veit er at 
livet og dei sjølve aldri blir dei same igjen.

SUKSESS SOM BOK OG TEATER
Framsyninga er ei dramatisering av Wolfgang 
Herndorfs ungdomsroman med same namn 
som kom ut i Tyskland i 2010. Boka fekk ei 
vanvettig mottaking i heimlandet Tyskland, 
låg på bestseljarlistene i over to år og har selt 
i nærare tre millionar eksemplar. Den såre 
skildringa av to forsømte gutar som finn saman 
i eit vennskap mot alle odds er full av humor og 
innfall, og boka fekk også svært god mottaking 
her i Noreg da den kom ut i 2012 som vaksenro-
man. Nesten parallelt med bokutgjevinga kom 
teaterversjonen, som har gått si eiga ville ferd 
gjennom alle dei tyskspråklege landa og i 2016 
kom i ein filmatisert versjon regissert av Fatih 
Akin. Det er første gong Tschick – Adjø Berlin 
blir sett opp i Skandinavia.  

TSCHICK – ADJØ BERLIN
AV Wolfgang Herndorf
DRAMATISERING Robert Koall
OMSETJING Astrid Sverresdotter Dypvik
NOREGSPREMIERE 18. oktober på Scene 2
I ROLLENE Karl-Vidar Lende, Eivin Nilsen Salthe, 
Charlotte Frogner
To 14-åringar, ein stolen Lada og ei reise utan 
kompass.

41||  HAUST 2019 ||



||  HAUST 2019 ||42

A K T U E L L

MINA  
SALEHPOUR

REGISSØR 

Aktuell med Tschick – Adjø Berlin

Tschick er ein veldig populær roman for 
ungdom i Tyskland. Og i ein periode hadde 
omtrent kvart einaste tyske teater framsyninga 
på repertoaret. Det eg likte med romanen var 
at den ikkje var typisk tysk. I forteljinga møtest 
dei to gutane Mike og Tschick ein sommar. Dei 
legg ut på ein biltur, og i løpet av denne som-
maren endrar alt seg for dei. Eg trur absolutt at 
ei hending eller eit møte plutseleg kan endre eit 
menneske. Min veg inn i teateret var nettopp eit 
sånt uventa møte. Det er eit uttrykk som heiter 
at lykka finn du ved sida av vegen. Altså der du 
minst ventar det. 

Eg er eit ganske fatalistisk menneske, og trur 
menneskeheita er dårleg. Om du ser på pla-
neten, så er vi det verste du finn her. Det meste 
vi gjer i løpet av ein dag er dårlege val, til dømes 
å kjøpe kaffi og bere den rundt i ein pappkopp. 
Det er ikkje eit godt val! Dei to gutane vi møter i 
framsyninga har dårlege liv, men dei lærer seg å 
symje i sin eigen drit. Eg trur denne framsyninga 
blir både artig og trist på same tid. Sjølv om det-
te er ei forteljing for ungdom, så er det også ei 
fin framsyning for vaksne som kan mimre tilbake 
til dei sjølve var unge.

Reiser er eit fast tema i arbeidet mitt. Ikkje 
berre ei indre reise, som er vanleg i kunsten, 
men også ei fysisk, faktisk reise. Eg er sjølv mi-
grant, foreldra mine kom til Tyskland frå Iran. 
Dei reiste til eit nytt land med tre barn, utan å 
kunne språket. Dei var modige. Etter at eg flytta 
heimanfrå som 17-åring har eg vore kontinuer-
leg på farta. Eg liker ikkje å slå meg til ro, og blir 
deprimert om eg er på same stad for lenge. Eg 
har ein ide om at problema dine er eitt skritt bak 
deg når du er i rørsle. Jobben som regissør pas-
sar meg derfor veldig bra, eg kan reise rundt og 
oppleve nye ting. 

Eg har eit fast team eg arbeider med, og vi 
skal starte arbeidet med ein biltur. Vi køyrer 
ein buss frå Tyskland til Noreg og skal jobbe på 
vegen. I tillegg håper eg at vi skal få til ein liten 
tur med dei tre skodespelarane når vi kjem til 
Noreg. Eg gler meg til å oppleve den norske 
landsbygda. Eg elskar tre!  

FORTALT TIL ERLEND TÅRNESVIK DREIÅS
FOTO SIREN HØYLAND SÆTER
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Visste du at showpakker.no er Scandic si eiga nettside  
for bestilling av komplette show-, teater- og konsertpakkar 
med hotellovernatting? Ved å bestille full pakke på 
showpakker.no oppnår du fleire unike fordelar:

✔ Dei beste plassbillettane

✔ Inntil 25% rabatt på hotellrom

✔ 25% rabatt på showmiddag

Velkommen!

BESTILL FULL PAKKE!
.NO

Vi er stolt samarbeidspartner av Det Norske Teatret!

Hotell, underhaldning og middag skreddarsydd for deg

Visste du at showpakker.no er Scandic si eiga nettside  
for bestilling av komplette show-, teater- og konsertpakkar 
med hotellovernatting? Ved å bestille full pakke på 
showpakker.no oppnår du fleire unike fordelar:

✔ Dei beste plassbillettane

✔ Inntil 25% rabatt på hotellrom

✔ 25% rabatt på showmiddag

Velkommen!

BESTILL FULL PAKKE!
.NO

Vi er stolt samarbeidspartner av Det Norske Teatret!

Hotell, underhaldning og middag skreddarsydd for deg

Vi er stolt samarbeidspartnar av Det Norske Teatret!

ANNONSE



KVEN DRAP FAR MIN
AV Édouard Louis OMSETJING Tove Bakke
URPREMIERE 16. november på Scene 3
MED Emil Johnsen
For dei som har alt, endrar politikken nesten 
ingenting.
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Eit varsla mord
Det er mogleg å kjempe for ein far du ikkje elskar. Det er nettopp 

det Édouard Louis gjer i si siste bok. I haust blir boka teater. 
TEKST ERLEND TÅRNESVIK DREIÅS FOTO JOEL SAGET / AFP / NTB SCANPIX  

K 
ven drap far min er eit protestskriv på veg-
ner av ein far. Ein far som har fått krop-
pen øydelagt av hardt arbeid på fabrikken. 
Som mistar retten til medisinar og får 
trygda redusert av politikarane. Ein far 
som lever eit liv ingen vil høyre om. Faren 

har ikkje eit namn, får aldri snakke. Men sonen, forteljaren i 
boka, er det franske litterære stjerneskotet Édouard Louis. 

Louis brakdebuterte i 2014 med romanen Farvel til Eddy 
Bellegueule, ei personleg forteljing om eigen oppvekst på 
landsbygda i Frankrike, om behovet for å sleppe fri og byrje på 
nytt. Boka vekte debatt, og enkelte meinte Louis var for hard 
i skildringa av arbeidarklassen han sjølv kom frå. Det var eit 
blikk på staden han kom frå og folka han vaks opp med som 
hadde adoptert elitens tankar og idear, las enkelte. Ei skild-
ring som sparka nedover, og ikkje forstod dei strukturane og 
politiske kreftene som stod ansvarlege. Skildringa av faren var 
like nådelaus. 

Med Kven drap far min har Édouard 
Louis skrive forsvarstalen for arbeidar-
klassen, personifisert gjennom faren. I 
korte glimt frå oppveksten undersøker 
Louis skam, kjærleik og identitet. Det er 
Louis som gir si stemme til mannen som 
er dømt til ein for tidleg død av eit sam-
funn og ein politikk som ser på botnlinja, 
men ikkje menneska som lever der. 

For Édouard Louis er all litteratur 
politisk. I samband med premieren på 
framsyninga Valdens historie, basert på 
hans andre roman med same namn, var 
Louis med i ein samtale på Det Norske Teatret. Her fortalde 
han mellom anna om sitt politiske prosjekt. Louis meinte 
at å publisere ei bok i seg sjølv er politisk. Det medfører at 
du har ei stemme i eit hav av diskursar, idear og meiningar. 
Han fortalde at han, med sin litteratur, ønskjer å konfrontere 
lesaren, og han bruker si eiga historie og insisterer på at det 
han skriv er sant. Og for Louis er nettopp det at romanane er 
frå verkelegheita ein vesentleg del av det politiske prosjektet: 
- På same måte som vi snur oss vekk når vi går forbi ein heim-
laus person på gata, kan fiksjonslitteraturen bli eit verktøy for 
å snu seg vekk. Og eg tenkte: Korleis kan eg endre det? Dette 
er sanninga, sanninga er ubehageleg og litteraturen skal vere 
ubehageleg. 

Å gjere noko synleg, er ei politisk handling. For Édouard 
Louis er det eit paradoks at for dei som har nesten alt, endrar 
politikken nesten ingenting. Det blir eit spørsmål om estetikk; 
ein måte å sjå seg sjølv og verda, og å konstruere ein personleg-
dom. For Louis og familien var politikk eit spørsmål om liv og 
død. «Det er ein avstand mellom dei som bestemmer, dei som 
bryr seg, og dei det påverkar,» skriv han i boka. Louis peiker på 
kven som er skyld i livet faren må leve. Faren er, i motsetnad til 

kva tittelen seier, i live. Men det livet han lever er brennmerka 
av politikarar som lever heilt andre liv. Politikarar som vedtek 
lovar dei sjølv aldri vil merke konsekvensane av. Historia om 
faren sin øydelagde kropp står som ei skulding mot den poli-
tiske historia, Emmanuel Macron, François Hollande, Manuel 
Valls, Myriam El Khomri, Martin Hirsch, Nicolas Sarkozy, 
Xavier Bertrand, Jacques Chirac. 

Dei gule vestane. Kven drap far min kjem i ei tid der Frankri-
ke opplever eit gryande politisk opprør. «Dei gule vestane» er 
ei grasrotrørsle som kjempar for endring i den økonomiske 
politikken i Frankrike. Demonstrasjonane starta i novem-
ber 2018, etter at regjeringa varsla auka drivstoffprisar. Dei 
protesterer mot at tyngda av regjeringas skattereform fell 
på arbeidar- og middelklassen, spesielt i distrikta. Dei stadig 
større skilnadane mellom fattig og rik, og haldninga til den 
politiske eliten, fell saman med kritikken i Kven drap far min. 
Louis har sagt at han ser foreldra i menneskemengda som 

demonstrerer i gatene. Gjennom teksten 
forsøker Louis å reflektere over kor ulike 
liv vi har. Samstundes er han medviten 
om sin eigen privilegerte posisjon som 
kunstnar, og veit at han aldri kan nå heilt 
inn.

Fleire har kalla boka eit kjærleiksbrev 
frå ein son. Og det er ikkje så merkeleg. 
Skildringa av faren, som vi får i denne 
boka, står i sterk kontrast til bildet 
av faren vi fekk i debutromanen. Det 
er framleis ein far som slit med å vise 
kjærleik til sonen sin. Det er ein far som 

heile livet har forakta det feminine og har blitt lært opp til eit 
maskulint ideal. Ein far som har vakse opp i ein kultur der å 
droppe ut av skolen er eit teikn på styrke, der homofobi og 
rasisme er naturleg, og alkoholen flaut fritt. Det er den same 
faren vi har møtt tidlegare, men historiene vi får her viser 
ein far som, trass alle omstende, ønskjer det beste for sonen. 
Sjølv dei usympatiske sidene ved faren blir skildra i eit til dels 
forsonande lys. 

Louis sjølv har avvist at boka er eit kjærleiksbrev. - Det 
er ikkje eit brev, og eg er ikkje sikker på at eg elskar far min, 
fortalde Louis i eit intervju på Litteraturhuset i Oslo. Han 
fortel om faren at han var ein forferdeleg mann som stemte 
på ytre høgre, som øydela livet til mora, som ikkje ville at 
ho skulle bruke sminke, eller arbeide. Men, seier Louis, - eg 
treng ikkje å elske han for å kjempe for han. Og det er det 
boka handlar om. Eg skriv og kjempar for denne mannen, 
fordi denne mannen lid. Fordi denne mannen ikkje kan gå 
i ein alder av 50. Fordi denne mannen treng eit apparat for 
å puste om natta. Men eg bryr meg ikkje om eg elskar han 
eller ikkje. Kanskje eg elskar han, kanskje eg ikkje gjer det, 
eg endrar meining annankvar dag.  

«Det er ein avstand 
mellom dei som 
bestemmer, dei 
som bryr seg, og 
dei det påverkar»
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D
et Norske 
Teatret har ein 
aktiv strategi 
for å ha eit 
mangfaldig 
publikum og 

ein inkluderande profil. 
Det er også eit viktig demokra-

tisk prinsipp at alle skal ha til-
gang på gode kulturopplevingar. 

– Å delta i kulturlivet styrker 
kjensla av å høyre til, seier 
teatersjef Erik Ulfsby. 

Tanken med ordningane er 
rett ut at folk som elles ikkje 
hadde kome seg på teater, skal få 
sjansen.

IDEELLE, HUMANITÆRE OG 
INTERESSEORGANISASJONAR
Nytt av året er samarbeidet med 
Kavlifondet gjennom Kavli Bil-
lettfond. Kavlifondet eig Kavli og 
Q-Meieriene og har i meir enn 50 
år delt ut pengar til allmennyttige 
formål. Alt overskot blir gitt til 
humanitært arbeid, forsking og 
kultur. Gjennom denne ordninga 
vil organisasjonar kunne søke om 
støtte til billettar til publikum som 
elles ikkje ville hatt høve til å ta ein 
tur i teateret. Ordninga gjeld for 
alle framsyningane på Det Norske 
Teatret. Det går også an å søke 
støtte til omvisingar på huset eller 
praktisk teaterverkstad. 

TEATER FOR 
SKOLEKLASSAR
Det Norske Teatret og OBOS har 
sidan 2017 samarbeidd om å gi 
barn sjansen til å oppleve scene-
kunst utan at det skal koste noko 
for elevane. 

Hausten 2019 blir 1400 
billettar fordelte på skoleklas-
sar gjennom OBOS Billettfond, 
og som lærar kan du søke om 
billettar til klassen din. Hausten 
2019 samarbeider vi med OBOS 
om framsyninga Roald Dahls 
Charlie og sjokoladefabrikken, ei 
framsyning som vil kunne glede 
mange barn.

KORLEIS SØKER EG 
OM STØTTE?
Er du lærar eller representerer 
ein organisasjon – gå inn på 
detnorsketeatret.no for meir 
 informasjon og søknadsskjema. 
Er du elev – tips læraren din.

Teater for alle!
Gjennom samarbeid med Kavlifondet og OBOS kan både ideelle 
organisasjonar og skoleklassar få sjå teater gratis på Det Norske Teatret.

SJÅ 
TEATER 
GRATIS!
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A K T U E L L

EMIL 
JOHNSEN

SKODESPELAR

Aktuell i Kven drap far min

Édouard Louis er ikkje berre ein god  forfattar, 
han er òg ei viktig stemme i Europa i dag, ei 
stemme for ein heil generasjon. Han set finge-
ren på levevilkår, snakkar om ting som fattig-
dom, klasseforskjellar, rase og homofobi. Om 
å vere ein minoritet i eit samfunn, og om å bli 
øydelagt av politikk. Korleis politikken påverkar 
kvardagen til folk og korleis politiske vedtak fak-
tisk får reelle konsekvensar for vanlege folks liv. 
Det er enorm kraft og styrke i utsegna hans. Ein 
slags notidas Jean Genet.

Saman med Kjersti Horn (regi) og Sven 
 Haraldsson (scenografi) har vi arbeidd med 
alle Louis’ romanar og tatt dei til scenen. 
Det er fint å kunne arbeide med tema over tid, 
og møtet med Édouard Louis har utvikla seg 
til eit tett og kjærleiksfullt forhold. Med Eddy 
 Belleguelle gjekk det fort frå roman til scene. Det 
var ein rå og brutal, men òg ærleg, kjærleiksfull 
og klok oppvekstroman frå eit arbeidarklasse-
samfunn nord i Frankrike. Med Valdens historie, 
om ei personleg overgrepshistorie, sa han at 
«no ber de historia mi på ryggen». Måten han 
overlever på, er å skrive om det. Ved å setje livet 
sitt inn i ein politisk samanheng. Det at tekstane 
hans er så personlege og detaljerte gjer at det 
treffer breitt og når eit stort publikum. 

Bodskapen i Kven drap far min er ikkje min-
dre aktualisert gjennom utviklinga i fransk 
politikk. Igjen set han sitt personlege liv – 
 denne gongen farens liv og sin eigen oppvekst 
– inn i ein politisk samanheng. Louis er eit viktig 
bidrag til den offentlege samtalen. 

FORTALD TIL IDA MICHAELSEN
FOTO FREDRIK ARFF
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SIGD
AV Ruth Lillegraven
REGI Peer Perez Øian
URPREMIERE 7. november på Scene 3
I ROLLENE: Morten Svartveit, Kjærsti Odden 
Skjeldal og Gard Skagestad
Ei forteljing i diktform om eit enkelt, men sam-
stundes storslått liv.

||  HAUST 2019 ||48



T
ilfeldigheitene skal ha det til at skodespelar 
Svartveit og forfattar Lillegraven gjekk på Voss 
gymnas saman, men det var først under ei le-
sing av nettopp Sigd på Det Norske Teatret for 
eit par år sidan at dei helsa på kvarandre første 
gongen.  

– Eg blei bergteke første gongen eg las Sigd. Det var eit språk 
som trefte meg. Ikkje berre med orda, men òg lukta, lyden og 
smaken av Granvin og Hardanger kom ut av boksidene. Det er 
ein kontrast mellom skildringa av dei små vare tinga som far-
gane på ein blome. Greiner som vislar. Angen frå åkrane. For 
så å løfte forteljinga opp igjen til dei store hendingane i livet 
til odelsguten Endre. Det er eit heilt liv mellom desse bok-
permane, og måten Ruth Lillegraven skildrar spennet mellom 
dette er meisterleg, seier Morten Svartveit.

NÅR LIVET TEK EIN SIGD-SVING
I boka Sigd møter vi Endre som veks opp som odelsgut i ei 
vestlandsbygd på 1800-talet. Framfor Endre ligg ei framtid lik 
den far hans og fedrane før han har hatt. Men Endre blir sjuk 
og sengeliggjande. Ei brå og uventa vending for han som til no 
har visst kva lagnaden i livet var. 

– For oss som ikkje er vakse opp på gard er ikkje det med 
odel ein del av livet. Men du treng ikkje å vere født med odel 
for å kjenne igjen tankane til Endre. Alle desse tinga som for-
mar oss i løpet av livet. Val som vi tek, og dei som alt er tekne 
for deg. Fleire av søskena til Endre vel å dra til Amerika, og det 
er klart det må ha vore vanskeleg å høyre om det fantastiske 
landet medan du sjølv går og trakkar oppi ei fjellside. 

Sigd er òg kjærleikshistoria om ekteparet Endre og Abelone. 
Eit par som til slutt må lage seg sitt heilt eige språk for å kunne 
snakke saman når Endre stadig blir sjukare. Ei språkferd som 
til slutt knyter paret saman igjen.

– Sigd er ei tidlaus historie sjølv om ho er tidsbestemt. Ei 
livsskildring med håp og draumar, og plikter og ansvar. Og 
dårleg samvit. Det trur eg vi alle kan kjenne oss igjen i. Vi kjem 
frå noko, og vi vil skape noko som er bra for dei som kjem etter 
oss. Og det synest eg boka treffer godt i vår tid òg.

PEER PEREZ ØIAN HAR REGI
Når dette intervjuet til sesongmagasinet finn stad er 

det ei god stund til oppstart av prøvane til Sigd, så 

 Svartveit veit enno ikkje så mykje om forma til oppsettinga på 
Scene 3. Men det er husregissør Peer Perez Øian som har regi, 
og han har Morten Svartveit jobba saman med før.

– Det blir spanande å sjå kva Peer tenkjer om inndelinga 
av karakterane på scenen. Korleis forteljinga skal delast inn. 
Korleis vi skal sette det opp, rett og slett. Det gler eg meg til. Eg 
har jobba med Peer før på framsyninga Inkognito. Han er særs 
dyktig. Alltid ekstremt førebudd. Ein intelligent regissør med 
eit stort hjarte. 

DRAUM OM FOSSE
Men noko som Morten alt er i gang med er prøvane til Leve 
hemmeleg som er stykke henta frå ein serie Jon Fosse har kalla 
Kortare stykke (publisert i Teaterstykke VOL 5). 

– Eg har hatt eit ønske om å spele Fosse sidan før eg kom inn 
på teaterskulen i Danmark,  ja eg kom faktisk inn på den sku-
len med ein monolog bygd på eit par av tekstane til Jon Fosse. 
Så det har lenge vore ein draum for meg å kunne få spele i eit 
av stykka hans.

Morten Svartveit er opphaveleg frå Voss, og sjølv om Stran-
debarm, heimbygda til Fosse, ligg litt lenger unna i Hardanger-
fjorden enn kva Granvin, heimbygda til Lillegraven, gjer, er det 
slektskap å finne i språket, rytmen og orda der òg.

– Når eg les Fosse så kjenner eg meg så godt igjen der 
eg kjem ifrå, og spesielt korleis besteforeldra mine kunne 
 snakka. Og korleis dei kunne ha ein heil samtale på ja. Eg føler 
 Fosse sine tekstar har eit veldig munnleg språk. For sjølv om 
det er gjentakingar, så er det ikkje nokon unødvendige ord. 
Det blir forresten interessant å sjå gjestespela under Den 
 internasjonale Fossefestivalen her på teateret i september, og 
korleis Fosse blir tolka på andre språk.

EIN KJEKK HAUST!
Det er Trine Wiggen som er regissør på Leve hemmeleg. Ho har 
blant anna tidlegare sett opp Draum om hausten på Det Norske 
Teatret i 2016.

– Trine Wiggen er òg ein svært bra regissør å jobbe saman 
med. Ho er god på å skape bra arbeidsrom for alle. Nokon av 
tekstane i Leve hemmeleg har vore framførte før, men ikkje 
fletta saman på den måten Trine har gjort det her. Eg har rett 
og slett ein veldig kjekk haust, og kjenner meg heldig, avsluttar 
Svartveit. 

På heimebane
Ikkje berre blei Morten Svartveit fast tilsett ved Det Norske 

Teatret før sommaren, men denne hausten skal han endeleg 
få oppfylt draumen om å spele Jon Fosse og framføre draume-

teksten Sigd av Ruth Lillegraven. 
TEKST GURO REDALEN  FOTO SIREN HØYLAND SÆTER
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RASKOLNIKOV
AV Fjodor Dostojevskij
BASERT PÅ EI DRAMATISERING AV Tormod Skagestad
PREMIERE 17. august på Scene 3
Kor mange gode handlingar må til for å vege 
opp for eit brotsverk? Raskolnikov har konstruert 
ein teori: Verda er full av fattige, fortvilte 
undermenneske som vandrar rundt med bøygd 
hovud og let seg kue. For så nedrig er mennesket, 
at det venner seg til alt. Stykket er basert på boka 
Brotsverk og straff, men i Kjersti Horns regi kan vi 
vente oss ein klassikar med heilt ny vri. I samarbeid 
med Hordaland Teater.

TANTE ULRIKKES VEI
AV Zeshan Shakar
URPREMIERE 28. august på Rommen scene
Kjærleik, ungdomsliv og det å prøve å forstå 
storsamfunnet. To gutar veks opp i Tante Ulrikkes vei 
på Stovner i Oslo. Den eine kjem frå det vi kan kalle 
ein god heim, den andre har ein meir utfordrande 
heimesituasjon. Dei gjer begge så godt dei kan, 
men går likevel ei usikker framtid i møte. Tante 
Ulrikkes vei er del av Det Norske Teatret si nye satsing 
i samarbeid med Rommen Scene på Stovner. 

TRILOGIEN
AV Jon Fosse
PREMIERE 6. september på Hovudscenen
Ein kjærleikstrilogi mellom svevn, draum og vaken 
tilstand. Trilogien består av bøkene Andvake (2007), 
Olavs draumar (2012) og Kveldsvævd (2014), 
som Jon Fosse fekk Nordisk Råds litteraturpris for i 
2015. I ei thrilleraktig form fortel Trilogien ei poetisk 
historie om Alida og Asle, ei livsfrise med klangbotn 
i Bibelen og kristne tekstar. Røyndom flyt over i 
draum, fortid blir notid og framtida anar vi kanskje, 
eller kanskje ikkje.

NOKON KJEM TIL Å KOME
AV Jon Fosse
PREMIERE 7. september på Scene 2
Kan ein isolere seg frå verda, er tosemda eit 
reelt alternativ? Han og Ho flyttar til eit gammalt 
hus ved havet for å vere heilt aleine – saman. 
Men huset har ei historie, nokon har budd der 
før. Snart dukkar mannen som selde det opp, og 
den tosame einsemda blir forstyrra. Dette er det 
første stykket Jon Fosse skreiv, og det blei uroppført 
i 1996.

EIT LIV
PREMIERE 21. september på Scene 3
Når Grethe Ryen takkar av etter eit langt liv 
på scenen er det med orda til diktaren Olav 
Nygard, kjent som dødens diktar. Ryen har sidan 
ungdomsåra vore opptatt av dikt og poesi, eit 
uttrykk som har tiltalt henne og som har sett ord på 
livets mange fasar. Ho vil sjølv framføre enkeltvers, 
men grunna sjukdommen ALS som er i ferd med 
å ta frå skodespelaren hennar viktigaste reiskap, 
stemma, blir delar av teksten hennar lese inn på 
band.

PREMIERAR:

LEVE HEMMELEG
AV Jon Fosse
PREMIERE 8. september på Scene 3
Kvifor vi er her, og kva er eigentleg kjærleik?  
Leve hemmeleg er ikkje ei forteljing, men mange 
forteljingar. Ei historie handlar om ein ung gut som 
er blitt forlaten av faren. Ei anna om ei kvinne som har 
forlate ektemannen, men som angrar på valet ho tok. 
Det handlar om eit eldre ektepar som snakkar om livet 
dei har levd og kva dei har framføre seg. Om ei jente 
som vil bli sett, samstundes som ho vil leve hemmeleg. 
Om tre menneske som snakkar om meininga politikken 
har for det einskilde mennesket og fellesskapen.
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TSCHICK – ADJØ BERLIN
AV Wolfgang Herndorf
OMSETJING: Astrid Sverresdotter Dypvik
NOREGSPREMIERE 18. oktober på Scene 2
Reisa og sommaren som endra alt. Det er siste 
skoledag før sommarferien. Tatjana har invitert 
klassen på fest, men Mike blei aldri beden. Ikkje har 
han planar for sommarferien heller, for mor er på 
avrusingsklinikk og far er på «forretningsreise» med 
sekretæren sin. Mike Klingenberg skal vere åleine i 
villaen familien bur i. Men så dukkar Tschick opp, og 
livet blir aldri det same.

FOR BARN!

ROALD DAHLS CHARLIE OG SJOKOLADEFABRIKKEN 
AV David Greig, Marc Shaiman og Scott Wittman
OMSETJING: Runar Gudnason
PREMIERE 9. november på Hovudscenen
Ingenting er for godt til å vere sant, sjølv om alt ikkje er så søtt som det ser ut. Musikalen Charlie og 
sjokoladefabrikken er ei herleg dryg historie for både barn og vaksne, der dei slemme får som fortent og dei 
snille får oppfylt sine søtaste draumar. Dette er ei hylling til fantasien og skaparkrafta, for i fabrikken til Willy 
Wonka er det berre lov å spørje «korleis», ikkje «kvifor», og du må tru det for å sjå det.

KVEN DRAP FAR MIN
AV Édouard Louis
OMSETJING: Tove Bakke
URPREMIERE 16. november på Scene 3
For dei som har alt, endrar politikken nesten 
ingenting. For dei andre er det snakk om liv og død. 
Kven drap far min er eit protestskriv på vegner av ein 
far. Ein far som har fått kroppen øydelagt av hardt 
arbeid på fabrikken. Som mistar retten til medisinar 
og får trygda redusert av politikarane. Ein far som 
lever eit liv ingen vil høyre om. Først no byrjar Louis å 
forstå far sin, men kanskje er det for seint.

SIGD
AV Ruth Lillegraven
PREMIERE 7. november på Scene 3
Ei forteljing i diktform om eit enkelt, men likevel 
storslått liv. Endre veks opp som odelsgut i ei 
vestlandsbygd på 1800-talet. Framfor han ligg 
ei framtid lik den far hans og fedrane før han har 
hatt. Men så blir Endre sjuk og sengeliggjande, og 
garden lyt seljast. Kven er han utan retten og plikta 
han er fødd til? Kva skal han no leve for? Det er då 
bøkene kjem, frå andre sida av havet, og tek Endre 
med ut i verda.

EIN AV OSS
NOREGSPREMIERE 22. november på Scene 2
Motstand mot demokratiet, mot pluralismen, 
feminismen og globaliseringa er på frammarsj over 
heile Europa. Desse ideane fekk sitt tydelegaste 
uttrykk gjennom Breiviks handlingar. Teatersjef Erik 
Ulfsby har samarbeidd med konseptkunstnarane 
Lars O. Ramberg og tyske Ditteke Waidelich om 
å nærme seg det som skjedde 22. juli, der 77 
menneske blei drepne av ein mann som gav seg ut 
for å vere frelsar.
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I REPERTOAR:

ABRAHAMS BARN
AV OG MED Svein Tindberg
FRÅ 4. september på Scene 2
Svein Tindberg har sett nærare på 
dei verdiane og førestillingane som 
er felles for alle truande i tre av dei 
store verdsreligionane.  Framsyninga 
har treft ein nerve hos publikum, 
og har gått sidan 2011. Tindbergs 
påstand er at når alt kjem til alt er vi 
alle ganske like, også når det kjem til 
trua vår.

BLOKK TIL BLOKK
AV: Don Martin, Jonathan Castro, 
Felipe Orellana Castro, Hedda 
Sandvig og Cici Henriksen
FRÅ 29. september på Rommen 
Scene
Kor du kjem frå er ikkje berre ein stad 
du ikkje har valt. Den er med på å 
gjere deg til den du er. Don Martin, 
Boss Castro og Fela har i lang tid 
vore markante stemmer innan norsk 
rap. I blokkene i Groruddalen, der dei 
kjem frå, blei musikk og personlege 
songtekstar om identitet til som ein 
naturleg del av oppveksten. 

PEER GYNT
AV Henrik Ibsen
OMSETJING: Jon Fosse
FRÅ 15. oktober på Hovudscenen 
Peer Gynt er ved vegs ende. 
Ferda gjennom livet har hatt både 
oppturar og nedturar. Han har 
vore storkar og slått seg opp ute i 
verda, levd eit sjølvsentrert, vilt og 
omsynslaust liv, og han har møtt 
veggen. Peer ville vekk – vekk frå 
fattigdom og fornedring, men mest av 
alt, vekk frå seg sjølv. No må han stå 
til rette for det livet han har levd. Kven 
var dette sjølvet? Og toler livet hans 
møtet med Knappestøyparen?

DET GÅR BETRE NO 
AV OG MED Bjarte Tjøstheim
FRÅ 23. august på Scene 2 
Korleis kan ein leve av å vere 
komikar og utlevere seg sjølv 
–  når ein inst inne er engsteleg av 
natur? Radioprogramleiar, komikar 
og skodespelar Bjarte Tjøstheim 
teaterdebuterer med ei personleg og 
sjølvironisk framsyning om å leve med 
frykt for det aller meste. Den som går 
med frykta får som regel bekrefta at 
det er god grunn til å engste seg.

HAUGTUSSA
AV Arne Garborg
MANUS: Ane Dahl Torp
MUSIKK: Sjur Miljeteig
FRÅ 24. september på Scene 3
Ei forteljing om lengt, ung kjærleik 
og svik. Ane Dahl Torp og Sjur 
Miljeteigs musikalske og drivande 
forteljeteater tar oss med inn i 
verda til den mystiske og synske 
ungjenta Veslemøy. Inspirert av 
mørket frå rockescenen har dei gjort 
Arne Garborgs nasjonalepos om 
til ei eksplosiv og suggererande 
framsyning.

LAZARUS
AV David Bowie og Enda Walsh
OMSETJING: Frode Grytten
FRÅ 23. august på Hovudscenen
Ei av David Bowies siste gåver til fansen. Samstundes som han arbeidde med 
sitt avskjedsalbum Blackstar, skreiv han saman med Enda Walsh musikalen 
som hadde premiere i New York knappe to månadar innan popikonet gjekk 
bort. Med Lazarus trekker han ein musikalske boge frå Blackstar tilbake til den 
musikalske starten og den skakke science-fiction-filmen The man who fell to earth 
basert på boka av Walter Tevis der Bowie sjølv spelte hovudrolla i 1976. 

OPERASJON 
SJØLVDISIPLIN 
AV Agnes Ravatn
OMARBEIDING: Ingrid Weme Nilsen
FRÅ 9. oktober på Scene 3
Sjølvhjelpsteater for deg som ikkje 
kan fordra sjølvhjelpsbøker, men 
som likevel innser at du treng hjelp. 
Operasjon sjølvdisiplin er ein praktisk 
og vitskapleg fundert guide til korleis 
du kan overvinne distraksjonar, 
slutte å prokrastinere, etablere gode 
kosthalds- og treningsvanar og få 
tilbake impulskontrollen. Kort sagt: 
Lær å bli ein strålande representant for 
menneskeslekta.
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I REPERTOAR: GJESTESPEL :

INKOGNITO
AV Nick Payne
OMSETJING: Gunstein Bakke
FRÅ 29. november på Scene 3
Kan hjernen fortelje oss kven vi er? 
Tre samanfletta historier undersøker 
tema som identitet og minne – eller 
kva det vil seie å vere menneske. Fire 
uvanleg samkøyrde skodespelarar 
spelar alle dei 21 rollene – nokre av 
dei basert på historiske personar.

BLÅTT SVEV
TEKSTAR AV Jon Fosse
17. og 18. september på Scene 2
Poesikonsert med Hildegun Riise, 
Benedicte Maurseth og Stein 
Urheim. Jon Fosse skriv i mange 
sjangrar; romanar, teaterstykke, dikt, 
barnebøker, essay og kortprosa. 
Likevel er det som om alt heng saman 
på sitt eige, finstemte vis. I skrift sirklar 
diktaren inn menneska sine relasjonar 
til kvarandre og til verda. Fosse skriv 
om fjorden, døden og kjærleiken. 
Djupast sett handlar det ofte om å 
leite etter meining i tilværet.

FARGESPILL - OSLO
PREMIERE 25. og 16. september på 
Hovudscenen
Møt verda med auge og øyre. 
Fargespill-Oslo lagar framsyningar 
av møte mellom menneske frå heile 
verda. På scenen står rundt 60 barn 
og unge saman med profesjonelle 
musikarar. Aust møter vest, nord 
møter sør. I denne framsyninga har 
Fargespill-Oslo fått med seg Miss Tati. 
I ei blanding av soul, hip hop, funk, 
jazz og blues har ho utforska sine røter 
frå Angola og Portugal.

FOR BARN!

KVA NASHORNET SÅG
AV Jens Rasche
OMSETJING: Carl Morten Amundsen
FRÅ 20. november på Scene 3
Kven er desse merkelege 
skapningane som bur på den andre 
sida av gjerdet? spør Bjørnen i 
dyrehagen i Buchenwald. Ei viktig og 
annleis forteljing for litt større barn. 
Aldersgrense 11 år.

DET MERKELEGE SOM 
HENDE MED HUNDEN 
DEN NATTA
AV Mark Haddon
DRAMATISERT AV Simon Stephens
OMSETJING: Jon Fosse
Frå 19. oktober på Scene 3
Når Christopher bestemmer seg 
for å etterforske drapet på hunden 
til naboen, kjem han på sporet av 
sanninga om sin eigen familie. Ei 
gripande forteljing om å våge å møte 
livets utfordringar, korleis handlingane 
våre får konsekvensar for andre – og 
om å vere annleis og eksepsjonelt 
god med tal.

TUNG TIDS TALE
AV Olaug Nilssen
30. oktober på Scene 2
Om ei mors kjærleik og kamp for eit 
barn som er annleis. Tung tids tale er 
inga heltehistorie. Det er ei historie 
om oss alle, skriven med både humor, 
sinne og varme. Om ei mor som må 
gi så mykje meir kjærleik enn ho kan 
få. Om ei mor som møter ei tyngre 
tid enn ho visste fanst. Midt i Noreg, 
midt i livet, midt i kvardagen til folk. 
Samproduksjon med Riksteatret og 
Kilden Teater.

INNSIKT
Før framsyning i Bikuben
Vi byr på eit breitt sideprogram for deg 
som er interessert i bakgrunnsstoff og 
utdjuping av repertoaret. Som oftast 
er arrangementa knytte til kveldens 
framsyning, og det kan vere introduk-
sjonar, samtalar eller aktuelle debattar. 
Gratis inngang! Du finn programmet 
på detnorsketeatret.no

LUNSJ & LYRIKK
Lunsj&Lyrikk er eit populært, litterært 
pustehol og har blitt ein fast møte-
stad for mange. Her kan du få kjøpt 
smørbrød, kaffi og heimebakte kaker 
frå kl. 11.00 kvar vekedag. Lyrikken blir 
servert kl. 12.00. Her stiller kunstnarar 
frå teateret med korte opplesings-
program. Gratis inngang! Du finn 
programmet på detnorsketeatret.no

TEATERPODDEN
Ny innsikt og uhøgtidelege samtalar 
med folk som jobbar på huset.
Abonnér i

Det Norske Teatret/Teaterpodden

MELD DEG 
PÅ NYHEITS-

BREVET VÅRT 
----

FÅ GODE 
 TILBOD FRÅ 

DET NORSKE 
TEATRET
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Bli kjend med 
Det Norske Teatret

På Det Norske Teatrets opne omvisingar kan du oppleve litt av livet bak 
scenen der publikum vanlegvis ikkje slepp til. Bli med til verkstadene 

og sjå korleis scenografi, kostyme og rekvisittar blir laga. Og kven veit, 
kanskje det blir avslørt nokre teaterhemmelegheiter også?

Også denne sesongen vil vi tilby verkstader og eigne 
teateraktivitetar for barn. Følg med på detnorsketeatret.no

Bikubebarn

Dette er eit nytt tilbod på Scene 3 for deg som liker å forske i 
språk, rette på språk og finne ut av kvar orda kjem frå.Bli med på 
ein kveld med språkleg leik og samtale med aktuelle gjestar som 
kvar på sin måte brukar språket i arbeid, leik og lære.

Å SNAKKE SOM FOLK
18. SEPTEMBER
MED Herman Flesvig, Ane Dahl Torp 
og direktør i Språkrådet, 
Åse Wetås m.fl.
Korleis vi snakkar seier noko om 
kven vi er, kvar vi kjem frå og kven 
vi ønskjer å vere. Dialektrikdomen i 
Noreg er stor, men kva haldningar har 
vi til dialektane i dag? Kan alle snakke 
dialekt? Og er dialekten ei gåve eller 
eit hinder når du skal forme ei rolle 
som skodespelar?

Å RETTE OG BLI RETTA
30. OKTOBER
MED Forfattar og språkforskar Kristin 
Fridtun, NRK-programleiar Ingvild 
Bryn og tidligare språkkonsulent Ola 
E. Bø m.fl.
Kva gjer språk riktig og kva gjer 
språk feil? Kvifor elskar vi å rette på 
språket til andre, men blir fornærma 
når nokon rettar på oss? Korleis har 
språket blitt slik det er og er eigentleg 
rettskriving viktig? 
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13.september 

SANDRA KOLSTAD 
SYNG FOSSE
I 2018 komponerte popartist 
og komponist Sandra Kolstad 
eit bestillingsverk til Samlagets 
150-årsjubileum. Ho valde å 
tonesette tolv dikt av Jon Fosse, 
som no blir gitt ut i samband med 
 Fossejubiléet. Bli med på feiringa 
av plata og Jon Fosse denne 
 kvelden på teateret! Songar 
frå plata blir framført av Sandra 
 Kolstad med gjestar.

20. september 

JUDY, LIZA, Æ OG 
REGNBOGEN
I juni i år er det 50 år sidan Judy 
Garland døydde. Det er også 
50 år sidan the Stonewall riots i 
New York. Dette opprøret blei 
eit vendepunkt i fridomskampen 
for homofile, lesbiske, transper-
sonar og skeive over heile verda. 
I denne konsertframsyninga 
framfører Tor Ivar Hagen songar 
frå katalogane til Judy Garland og 
dottera Liza Minnelli. - Ei hylling til 
dei to artistane som har vore - og 
er - to leiestjerner på vegen ut frå 
mørkeret - ut av skapet. MED Tor 
Ivar Hagen, Øyvind Jo Heimdal 
Eik og Alexander Riris

27. september

EIN TIME MED 
JASON ROBERT 
BROWN
Innan moderne musikal er det få 
komponistar som kler beskrivinga 
«geni» meir enn Jason Robert 
Brown. Mannen som er mest kjent 
for musikalane Parade og Last 
Five Years, har i årevis komponert 
nokre av dei vakraste og mest 
forlokkande musikalnummera. 
MED Sindre Postholm, Kirsti Luce-
na, Charlotte Brænna og Sigurd 
Vespestad Marthinussen

11. oktober

MANDATORY
Gutane frå The Book of Mormon 
blåste oss av banen med sitt 
Wo(man) up-konsept på Biku-
ben i 2018. No er det på tide at 
daMENe også slår eit slag for alle 
dei songane og rollene vi truleg 
aldri kjem til å få. Det blir ein kveld 
full av fabelaktige feMALEs - ikkje 
minst med eit eminent (jente)
band! MED Anette Waaler, Char-
lotte Brænna, Liv-Ellen Kahrs, Trine 
Bariås, Julie Falkevik Tungevåg, 
Elisabeth Mørland Nesset, Kristina 
Moen Rousing, Mari Haugen 
Smistad

18. oktober

EIN AKUSTISK 
AFTAN MED FRIKK 
HEIDE-STEEN
Med vakre tekstar og melodiar i 
fokus framfører Frikk Heide-Steen 
nokre av sine absolutte favorittar 
akkompagnert av akustiske stren-
geinstrument. Det blir tolkingar 
av Frank Sinatras klassikarar i ny 
drakt akkompagnert av jazzgitar 
og kontrabass, og personlege 
versjonar av viser av mellom 
andre Tom Waits, Jan Eggum og 
Lillebjørn Nilsen. MED Frikk Hei-
de-Steen, Stine Lindseth og Roger 
Williamsen

25. oktober

NORSK PÅ NORSK 
VOL 4
Nokre av Noregs dyktigaste sko-
despelarar og husets formidable 
musikarar tar eit djupdykk i musikk-
historia og songane som er skrivne 
på, eller omsett til, vårt eige språk 
gjennom fleire sjangrar og tiår. Det-
te blir ein nostalgisk festkveld med 
barndomsminne, kjente slagarar 
og skjulte skattar, framførte med 
mykje kjærleik, humor og varme. 
Bli med oss på ein festkveld i Det 
Norske Teatret, der vi saman hyllar 
noko av det ypparste frå vår eigen 
musikkarv. MED Charlotte Brænna, 
Amund Sigurdssønn Karlsen, Ina 
Svenningdal, Trond Teigen, Petter 
Kragstad, Christian Svensson og 
Jørgen Malo

1. november

EIN AFTAN MED 
EGGUM VOL. 2
Etter suksessen i vår køyrer vi på 
med ein ny Eggum-kveld.
Skodespelar Karl-Vidar Lende har 
igjen fått med seg ein kremgjeng 
av skodespelarar og songarar til 
å covre nye og gamle songar av 
Eggum.
MED Karl-Vidar Lende, Frank 
Kjosås, Nina Sørensen, Kjersti 
Dalseide, Henriette Marø, Ingrid 
Jørgensen Dragland, Julie Moe 
Sandø og Niklas Gundersen

8. november

MONOLOG-
BONANZA
Etter eit monologkurs med 
klovnens perspektiv, vil skodespe-
larane vise fram sin indre klovn. 
Om det er klassiske eller moderne 
tekstar, er det uansett ikkje med ei 
lengd på mindre enn to ord! VED 
Norsk Skuespillersenter. REGI José 
Maria Lopez

15. november 

LUSH LIFE MED 
NINA SØRENSEN
Vokalist Nina Sørensen, pianist 
David Arthur Skinner og kontra-
bassist Stig Hvalryg inviterer til ein 
kveld med jazz og god stemning. 
– Eller «jazz og jåss», som dei 
sjølve kallar det. 

22. november

BOWIE-KVELD
Velkommen til ein eksklusiv aftan 
med skodespelarane frå Lazarus! 
Det blir servert både kjent og min-
dre kjent materiale frå ein av dei 
største artistane frå vårt hundre-
år. MED Joakim Ousdal, Hans 
Rønningen, Julie Moe Sandø, 
Amanda Kamara, Ingrid Jørgensen 
Dragland, Joachim Rafaelsen, 
Heidi Gjermundsen Broch, Jonas 
Fuglevik Urstad, Pål Christian 
Eggen, Catharina Vu, Svenn Erik 
Kristoffersen m.fl

29. november

EIN KUL KVELD MED 
FELA OG VENNER
Fela tar med seg nokre gode, 
talentfulle venner for å underhalde 
folket denne kvelden. Det vil bli 
alt frå rap, song og kanskje til og 
med litt kunst denne kvelden. Fela 
har vore kul i ei årrekkje, det same 
har Det Norske Teatret. Sidan 
Det Norske Teateret har tatt godt 
imot Fela og kompisane i Blokk til 
blokk, så er det på sin plass å kalle 
denne kvelden for ein kul kveld, 
seier han sjølv. 

6. desember 

SLAM!
Det er adventstid og tid for SLAM! 
Kom og gi sjelelivet ditt litt påfyll 
med nokre av dei beste slampo-
etane i Noreg. Høyr dei spytte 
tekstar om livet, politikken, det 
ytre, det indre og ikkje minst – 
kjærleiken.  VERT Oda Aunan

13. desember

DIGRESJON SYNG 
JULA INN
Digresjon syng jula inn for 4. 
gong. Dei lovar å synge akkurat 
like fint som før, og kanskje til og 
med hakket betre. Dei lyse tonane 
skal enda litt lysare, dei mørke skal 
enda litt mørkare og vitsane skal 
vere tørrare enn nokon gong. Det 
blir ei musikalsk reise gjennom 
både kjent, ukjent, nytt og gamalt. 
Og sjølvsagt: Lassevis med 
julestemning. MED Jim-Roger Knut-
sen, Sigurd Andreas Vespestad 
Marthinussen, Hogne Vangen, 
Frank Engelsvoll, Erlend Leinan 
Lund, Thomas Ottersen, Kristian 
Kristensen, Inge Bremnes

Fredagar kl 22.30 inviterer vi til kveldsshow og  bar-miljø i 
Bikuben. Du kan få servert ein konsert, eit gjestespel, open 
mikrofon, eller  musikalsk nachspiel med ensemblet frå ei 
av framsyningane våre – eller noko heilt anna. Inngang: 100 
kroner. Du finn heile programmet på detnorsketeatret.no
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Øyvin 
Berven

Marie 
Blokhus

Kjersti 
Dalseide

Jan Grønli

Sara Khorami

Ragnhild Meling 
Enoksen

Madalena Sousa 
Helly-Hansen

Emil Johnsen

Amanda Kamara

Gaute Adela 
Aastorp Cudjoe

Ola G. Furuseth

Svein Roger 
Karlsen

Pål Christian 
Eggen

Tiril Heide-Steen

Paul Åge 
Johannessen

Christian Ruud 
Kallum

Heidi 
Gjermundsen 
Broch

Jon Bleiklie Devik

Niklas 
Gundersen

Frank Kjosås

Charlotte 
Frogner

Preben 
 Hodneland

Fridtjof Stensæth 
Josefsen 

Judy Nyambura 
Karanja

Felipe Orellana 
Castro

Ingrid 
Jørgensen 
Dragland

Gina Bernhoft 
Gørvell 

Unn Vibeke Hol

Gjertrud Louise 
Jynge

Lasse Kolsrud

Jonathan 
Castro

Ragnar Dyresen

Paul-Ottar Haga

Hallvard Holmen

Emil Rodrigo 
Jørgensen

Marianne Krogh

SKODE-
SPELARAR

HAUST 2019
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Trini Lund

Joachim 
Rafaelsen

Elisabeth Sand

Ellen Birgitte 
Winther

Morten Svartveit

Anna Ladegaard

Hilde Olausson

Grethe Ryen

Jonas Fuglevik 
Urstad

Tov Sletta

Karl-Vidar Lende

Joakim Ousdal

Eivin Nilsen 
Salthe

Catharina Vu

Kjersti Aas 
Stenby 

Geir Kvarme

Thomas Bipin 
Olsen

Hans Magnus 
Hildershavn Rye

Ane Dahl Torp

Gard Skagestad

Kjærsti Odden 
Skjeldal

Don Martin

Ingeborg 
Sundrehagen 
Raustøl

Julie Moe Sandø

Frode Winther

Mimmi Tamba

Birgitte Larsen 

Kristoffer Olsen

Hans Rønningen

Kaia Varjord

Ole Opsal 
Stavrum

Toralv Maurstad

Iren Reppen

Per Schaanning

Nina Woxholtt

Svein Tindberg

Peter Andreas 
Hjellnes Moseng 

Hildegun Riise

Manish Sharma 

Ingunn Beate 
Øyen

Bjarte Tjøstheim
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PREMIERAR 
PÅ DET NORSKE 
T EATRET

T RIOLOGIEN
Premiere 6. september på Hovudscenen
REGISSØR: Luk Perceval

NOKON KJEM TIL  Å 
KOME
Premiere 7. september på Scene 2
REGISSØR: Kai Johnsen

LEVE HEMMELEG
Premiere 8. september på Scene 3
REGISSØR: Trine Wiggen

GJESTESPEL
PÅ DET NORSKE 
TEATRET 

KANT  (Frankrike) 
10. og 11. september på Scene 2
Gjestespel frå Ex Voto à la lune 
REGI, KONSEPT OG SCENOGRAFI: Emilie Anna Maillet  
 

DRAUM OM 
HAUSTEN  (Russland) 
11. og 12. september på Hovudscenen
Gjestespel frå Teatr Im Lensoveta 
REGISSØR: Jurij Butusov

OG SÅ KAN 
HUNDEN KOMME 
(Sverige)
11. og 12. september på Scene 3
Västanå teater i samarbeid med Epo Art AS
REGISSØR: Leif Stinnerbom 

NOKON KJEM 
T IL  Å  KOME  (Japan) 
14. og 15. september på Scene 3
Gjestespel frå Chiten 
REGISSØR: Motoi Miura

FOSSE PÅ 
NY N ORSKEN S 
HUS

M ORGON  OG 
KV E LD
11. til 14. september
Gjestespel Hordaland Teater
REGISSØR: Terje Skonseng Naudeer. 

V I  E R  VERDA
15. september på Nynorskens hus
URFRAMFØRING VED Det Norske 
Jentekor og Den mangfaldige 
scenen
DIRIGENT: Anne Karin Sundal-Ask
KOREOGRAFI: Erlend Samnøen

NOKON  KJEM 
TIL  Å  KOME
10. september på Nynorskens hus 
Gjestespel frå Västanå Teater
REGISSØR: Leif Stinnerbom

MINUTT TIL 
SOLNEDGANG
15. september på Nynorskens hus
PRODUSERT AV Den mangfaldige 
scenen i samarbeid med Texture 
and Movement
KOREOGRAF: Edwin A. Cabascango

S ID E PROGRA M : 
SA M TA L A R OG 
S E M INA R

E IN SA M TA L E  M E D 
LUK  PE RC E VA L
7. september

FOSS E -KOD E N
8. september 
MED: Ruth Lillegraven, Marta Norheim,  Anne 
Marit Jacobsen og Karin Haugen 

D E I  GOD E 
HJE L PA RA NE
11. september
MED: Berit Gullberg, Hinrich Schmidt-Henkel, 
Gina Winje og Cecilie Seiness

FOSS E  I  V E RDA
12. september
MED: Kia Berglund, Juri Butusov, Motoi Miura og 
Therese Bjørneboe

K VA  E L L E R K V E N 
K JE M  TIL  Å  KOM E ? 
13.september
MED: Thomas Oberender, Christian Lollike, 
Laurent Chétouane og Carl Morten Amundsen

E IN SA M TA L E 
O M  TRILOGIE N
14. september
MED: Knut Hoem, Solrun Toft Iversen, Tom Egil 
Hverven og Cecilie Seiness

Festivalen er 
arrangert av Det Norske Teatret 

og Det Norske Samlaget i 
samarbeid med Colombine 

teaterförlag.

Billettar og info: 
detnorsketeatret.no

FOSSE PÅ 
NY N ORSKEN S 
HUS

M ORGON  OG 
KV E LD
11. til 14. september
Gjestespel Hordaland Teater
REGISSØR: Terje Skonseng Naudeer. 

V I  E R  VERDA
15. september på Nynorskens hus
URFRAMFØRING VED Det Norske 
Jentekor og Den mangfaldige 
scenen
DIRIGENT: Anne Karin Sundal-Ask
KOREOGRAFI: Erlend Samnøen

NOKON  KJEM 
TIL  Å  KOME
10. september på Nynorskens hus 
Gjestespel frå Västanå Teater
REGISSØR: Leif Stinnerbom

MINUTT TIL 
SOLNEDGANG
15. september på Nynorskens hus
PRODUSERT AV Den mangfaldige 
scenen i samarbeid med Texture 
and Movement
KOREOGRAF: Edwin A. Cabascango



h o v u d s c e n e n
LAZARUS REGI ANDERS T. ANDERSEN FRÅ 23. AUGUST 
TRILOGIEN REGI LUK PERCEWAL FRÅ 6. SEPTEMBER
PEER GYNT REGI ERIK ULFSBY FRÅ 15. OKTOBER
ROALD DAHLS CHARLIE OG SJOKOLADEFABRIKKEN 
REGI VIDAR MAGNUSSEN FRÅ 9. NOVEMBER

s c e n e  3
RASKOLNIKOV REGI KJERSTI 
HORN FRÅ 17. AUGUST
LEVE HEMMELEG REGI TRINE 
WIGGEN FRÅ 8. SEPTEMBER
EIT LIV REGI GRETHE RYEN FRÅ 
21. SEPTEMBER
HAUGTUSSA REGI ERIK ULFSBY 
FRÅ 24. SEPTEMBER
OPERASJON SJØLVDISIPLIN 
REGI INGRID WEME NILSEN FRÅ 
9. OKTOBER
DET MERKELEGE SOM HENDE 
MED HUNDEN DEN NATTA 
REGI TRINE WIGGEN FRÅ 19. 
OKTOBER
KVEN DRAP FAR MIN REGI 
KJERSTI HORN FRÅ 16. NOVEM-
BER
SIGD REGI PEER PEREZ ØIAN FRÅ 
9. NOVEMBER
KVA NASHORNET SÅG 
REGI IVAR TINDBERG FRÅ 20. 
NOVEMBER
INKOGNITO REGI PEER PEREZ 
ØIAN FRÅ 29. NOVEMBER

r o m m e n s c e n e
TANTE ULRIKKES VEI 
REGI VICTORIA MEIRIK FRÅ 
28. AUGUST
BLOKK TIL BLOKK REGI CICI 
HENRIKSEN FRÅ 29. SEPTEMBER

D E T  N O R S K E  T E AT R E T 
K R I S T I A N  I VS  G AT E  8 ,  0 1 6 4  O S LO

B I L L E T T B E S T I L L I N G 
K J Ø P  B I L L E T T  PÅ  D E T N O R S K E T E AT R E T. N O 

E L L E R  PÅ  T L F.  2 2  4 2  4 3  4 4

W W W. D E T N O R S K E T E AT R E T. N O

s c e n e  2
DET GÅR BETRE NO REGI THOMAS GIERTSEN FRÅ 23. AUGUST
ABRAHAMS BARN REGI KJETIL BANG-HANSSEN FRÅ 4. SEPTEMBER
NOKON KJEM TIL Å KOME REGI KAI JOHNSEN FRÅ 7. SEPTEMBER
TSCHICK – ADJØ BERLIN REGI MINA SALEHPOUR FRÅ 18. OKTOBER
TUNG TIDS TALE REGI MARIT MOUM-AUNE FRÅ 30. OKTOBER
EIN AV OSS REGI ERIK ULFSBY FRÅ 22. NOVEMBER
BLOKK TIL BLOKK REGI CICI HENRIKSEN FRÅ 20. JANUAR


