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09.30     KAFFE 

 

10.00     VELKOMMEN 

 Ved Solrun Toft Iversen, NTLF-leder og teatersjef Det Vestnorske Teatret 

 

10.10 – 10.30  NTO ORIENTERER OM STATSBUDSJETTET 2023 OG ANDRE AKTUELLE SAKER 

Morten Gjelten, direktør NTO, orienterer.  

 

10.30 – 11.15  HVORDAN FREMME SCENEKUNSTENS VERDI OG POSISJON I KRISETIDER? 

Vi har de siste tjue årene sett en fantastisk utvikling i norsk scenekunst. Dette gjenspeiler seg likevel ikke 
i politiske visjoner og ambisjoner, som stadig viker for eksterne hensyn. Den ene unntakstilstanden tar 
den andre fra pandemi til krig i Europa. Institusjonene svekkes skrittvis niende år på rad, og vi mister 
terreng i et krevende ytringsrom.  

Teaterlederne bærer hver og én et stort ansvar for å finne frem til et mulighetsrom og et språk som kan 
vise frem hvilke verdier vi forvalter, og til å utvikle argumentene for scenekunstens plass i samfunnet.  

NTLFs AU ønsker å mobilisere teaterlederne til å ta dette individuelle ansvaret på alvor, og bruke sin 
stemme i offentligheten for å skape oppmerksomhet om og erkjennelse av hva det er som står på spill.  

Hvordan kan teaterlederne, i kraft av sin kunst- og virksomhetsnære flerstemmighet og lokale forankring 
og mange ulike meninger og perspektiver, bidra til å løfte frem og synligjøre scenekunstens verdi og 
derigjennom påvirke kunstens posisjon i samfunnet og politiske prioriteringer?  

 

Solrun Toft Iversen, NTLF-leder og teatersjef Det Vestnorske Teatret, innleder til erfaringsdeling og 
samtale.  
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11.15 – 11.45 GRØNT KULTURLIV 

Vi inviterer til korte orienteringer, refleksjoner og erfaringsdeling om teatrenes bruk og oppfølging av 
NTOs klimaplakat og Grønt Veikart og egne initiativ og behov for å kunne nå målene. Ettersom vi har 
knapt med tid, blir dette kun et frempek til en større diskusjon om teatrenes grønne omstilling og konkrete 
praksisendringer for å redusere bransjens klimaavtrykk.  
 

 Introduksjon ved Hans Antonsen, AU-medlem og direktør Det Norske Teatret 
 

 Morten Gjelten, direktør NTO, orienterer om NTOs arbeid og dialog med myndighetene og andre 
organisasjoner og aktører.  
 
I dette inngår et samarbeid med Babusjka Film/Greenproducers Club om et planleggingsverktøy 
for å måle og redusere klimaavtrykket i produksjoner i kultursektoren. Verktøyet er utviklet av 
Babusjka i samarbeid med Cicero og en rekke kulturaktører, deriblant Den Norske Opera & 
Ballett, og inngår i Grønt Veikart  som en pilot.  
 
Ellen Math Henrichsen, direktør Rogaland Teater: Refleksjoner rundt det grønne skifte. 
 

11.45 – 12.00 PREMIERELISTE OG VERKBESLAG 

Vilde Broen, AU-medlem og administrativ leder Østfold Internasjonale Teater, presenterer 
anbefaling fra NTLFs AU om avvikling av de kollegiale ordningene med premiereliste og 
verkbeslag 

Anbefalingen er basert på følgende begrunnelser: 

 Lite etterrettelig informasjon: Bruken av ordningene og kjennskapet til dem varierer 
medlemmene imellom, og det er et sårbart system ved personalskifter. Listene blandes delvis 
sammen og praktiseringen av reglene varierer. Det betyr at ordningene også som rent 
informasjonssystem har begrenset verdi. 
 

 Kost-nytte: NTO har p.t. en årlig kostnad på kr. 27 616. I tillegg kommer noen personalressurser 
for å administrere ordningene. Premierelisten er ikke begrenset til NTO-medlemmene, men åpen 
også for andre virksomheter herunder selvstendige kompanier og kunstnere. Den brukes likevel i 
dag i svært liten grad av andre enn NTO-medlemmer, og den bekostes av NTO alene. Det er 
heller ingenting som tyder på at premierelisten er en informasjonskilde for medier/kritikere. 
 

 Verkbeslag kan erstattes av dialog: Denne ordningen brukes i dag kun av Det Norske Teatret, 
Nationaltheatret og Oslo Nye Teater, og bør kunne erstattes av direkte dialog mellom disse tre 
teatrene. 

 

12.00 – 12.15  HEDDADAGENE 

 Nora Evensen, leder Heddakomiteen og teatersjef ved Turnéteatret i Trøndelag orienterer. 

 

12.15 – 12.30 AKTUELT FRA MEDLEMMENE 
 

12.30    SEMINARSLUTT 
 
 

https://nto.no/nettverk-og-kompetanse/gr%C3%B8nt-kulturliv/ntos-klimaplakat
https://nto.no/uploads/groentveikart_interaktiv.pdf
https://www.greenproducers.club/
https://nto.no/uploads/groentveikart_interaktiv.pdf
https://nto.no/om-nto/medlemsfordeler
https://nto.no/om-nto/medlemsfordeler
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