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ONSDAG 3. NOVEMBER 

 
12.00 – 13.00   Lunsj  

 

  

13.00 – 13.15  Velkommen 

 Ved vertskapet og NTLF-leder Solrun Toft Iversen 

 

 

13.15 – 13.45  Aktuelt 

Vi «tar temperaturen» og løfter frem aktuelle saker for videre diskusjon i løpet av seminaret. 

 

     
13.45 - 14.30  Ny dramatikk 

Innledning ved Line Rosvoll, kunstnerisk leder Dramatikkens hus 

Orientering om situasjonen for situasjonen for den nasjonale Ibsenprisen ved Bo Anders 
Sundstedt, teatersjef Teater Ibsen og Nora Evensen, teatersjef Turnéteatret i Trøndelag og 
NTLFs representant i juryen. 

Medlemmene inviteres også til å diskutere andre problemstillinger knyttet til ny dramatikk, 
herunder punktet i Hurdalsplattformen om å innføre en insentivordning for ny norsk 
dramatikk (som er i tråd med NTOs innspill). 

 

14.30 – 14.45  Pause 

 

 
14.45 – 15.45  Sommerens debatt om ytringsfrihet 

Hva var kjernen i sommerens debatt, og hvorfor ble den så opphetet og polarisert? Hva var 
grunnen til at så få teaterledere deltok og ytret seg i denne debatten, og hvorfor ble den av 
flere opplevd som så krevende?  

Opplever teaterlederne at de har et mindre ansvar for de kunstnerne som ikke er knyttet til 
eget teater eller egne produksjoner? Eller er det behov for å mobilisere til felles front for den 
kunstneriske friheten ut ifra et premiss om at et angrep på én kunstner er et angrep på alle?   

https://nto.no/nettverk-og-kompetanse/kritisk-offentlighet/ibsenprisen-m%C3%A5-videref%C3%B8res
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hurdalsplattformen/id2877252/


 
 

Like før sommeren trakk Begard Reza seg fra sitt mandat som medlem i 
ytringsfrihetskommisjonen og rettet skarp kritikk mot kommisjonens praksis. 15 
kunstnerorganisasjoner signerte deretter en støtteerklæringen i solidaritet med kunstnere 
som er blitt utsatt for hets og trakassering. Her ba de ytringsfrihetskommisjonen om å ta på 
alvor at Begard Reza trakk seg fra kommisjonen, samt at flere kunstnere takket nei til å delta 
på kommisjonens innspillsmøte med kunstnere . Til dette møtet var også Are Søberg invitert 
som anonymt, under «sløseriombudsmannens» Facebook-nettside, har spredt 
latterliggjørende memes om kunst og kunstnere, som har generert trakassering, sjikane, 
mobbing og trusler. 

Kommisjonen leder har tilbakevist all kritikk og karakterisert støtteerklæringen – og det at 
kunstnere takket nei til å delta på kommisjonens møte – som sensur, scenenekt og boikott.  

Mens noen har sluttet seg til disse karakteristikkene, har andre etterlyst en mer tolerant, 
lyttende og nysgjerrig ytringsfrihetskommisjon og advart mot at kommisjonen gjør 
ytringsfrihet til et fløystandpunkt.  

Flere har også etterlyst en opprydding i problemstillingene og klare skiller mellom 
uakseptable metoder (trakassering/trusler/mobbing/desinformasjon 
/vrangfremstillinger/løgn/anonymitet) som bygger ned en saklig og opplyst samfunnsdebatt, 
på den ene siden, og legitime meningsmotsetninger (om offentlig støtte av kunsten) på den 
andre siden.  

 

Innledning ved Bjarne Riiser Gundersen, forfatter, kritiker og samfunnsredaktør i 
Morgenbladet. 

Kommentar ved Alexander Roberts, teatersjef Rosendal Teater. 

 

 

15.45 – 16.00   Pause 

 

 

  

16.00 – 17.00  Ytringsmangfold og representasjon 

Hvem setter premissene for hvilke stemmer som får komme til orde, hva som kan fortelles og 
måten det kan fortelles på? Teaterlederne inviteres til å dele erfaringer og diskutere 
muligheter, utfordringer og dilemmaer. 

 

Innledning ved Camara Lundestad Joof, scenekunstner, forfatter og husdramatiker ved 
Nationaltheatret. 

 
 

19.30   Forestilling: De må føde oss eller pule oss for å elske oss, Torshovteatret 

 

 

 

21.15   Middag, Nedre Foss Gård, Nordre Gate 2 

 

 

  

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/R9JgBW/derfor-trekker-jeg-meg-fra-ytringsfrihetskommisjonen?fbclid=IwAR0CixWyxl6c8ay_D9BjKaM0rPRG0mWw5XycrIbUM0Lt0WLa41_-W3R7wIo
http://shakespearetidsskrift.no/2021/06/stotteerklaering-fra-norske-kunstnerorganisasjoner
https://www.ykom.no/2021/06/01/innspillsmote-med-kunstnere/
http://shakespearetidsskrift.no/2021/04/sloseriombudsmannen-podcasten-og-kulturradet
http://shakespearetidsskrift.no/2021/04/sloseriombudsmannen-podcasten-og-kulturradet
https://www.dagsavisen.no/kultur/2021/06/29/boikott-er-ikke-var-vei/
https://www.aftenposten.no/kultur/i/7K93Jw/fosnes-hansen-ber-forfatterforeningen-trekke-stoette-til-omstridt-oppro
http://www.scenekunst.no/sak/nar-ytringsfrihetsdebatten-blir-intolerant/
http://www.scenekunst.no/sak/nar-ytringsfrihetsdebatten-blir-intolerant/
https://www.morgenbladet.no/aktuelt/kommentar/2021/08/13/ytringsfrihetskommisjonen-bor-ikke-kaste-seg-inn-i-kulturkrigen-skriver-lena-lindgren/
https://www.morgenbladet.no/aktuelt/kommentar/2021/08/13/ytringsfrihetskommisjonen-bor-ikke-kaste-seg-inn-i-kulturkrigen-skriver-lena-lindgren/
https://klassekampen.no/utgave/2021-08-23/forfatterne-og-ytringsfriheten?fbclid=IwAR3e58pMo1oquxtPM5KiD3g45Q-_00vsuvK0w4SRigU-vQr6tZqMg-czvqU
https://agendamagasin.no/artikler/ytringsfrihet-foredrag-riisergundersen/?fbclid=IwAR1029Q4X9kR-tCytkcRehfsyburinyieqIoZ7jDYVAWCCy_CjVdIGI2JNc
https://www.nationaltheatret.no/forestillinger/de-ma-fode-oss-eller-pule-oss-for-a-elske-oss/
https://www.nedrefossgaard.no/


 
 

TORSDAG 4. NOVEMBER 

 
09.00 – 09.30  Kaffe 

 

 

09.30– 10.45  NTO orienterer  

Politiske saker, regjeringsskifte mm. 
Det grønne skifte 

 
 

10.45 – 11.00  Pause 

Prosjektleder Kjetil Falkum orienterer 
 

 

11.00 – 12.00    Heddadagene 

 
 

12.00 – 13.00  Lunsj 

 

 

13.00 – 13.30 Scenekunst på digitale flater – begreper og telling 

Hvordan former språket politikken og styringsdialogen? Er det behov for å utvikle en mer 
presis og nyansert begrepsbruk som bedre griper teatrenes kjernevirksomhet enn 
begrepsparet «digitalt» og «analogt»? Hvilke begreper er i så fall de best dekkende, og 
hvordan kan teatrenes egen språkbevissthet påvirke politikkutformingen og politiske 
forventninger? Og bør det utvikles en felles praksis for hvordan vi omtaler og teller den 
kunstneriske virksomheten som er produsert for og/eller formidlet på digitale flater? 

NTLFs arbeidsutvalg løfter frem sine foreløpige refleksjoner og begrepsgjennomganger til 
diskusjon.  

 

 

 13.30 – 14.15 Pandemi og streik; erfaringer, læring og refleksjoner – hva kan vi ta med 

oss videre? 

Hvordan kunne det være så lett å innføre det som av mange ble oppfattet som 
uforholdsmessig inngripende smitteverntiltak under pandemien? Hva sier dette om kunstens 
posisjon i samfunnet? Og hva med streiken i sektoren; sier den noe om hvordan kunsten 
verdsettes?  

Teaterlederne inviteres til å dele erfaringer, refleksjoner og læringspunkter som det er verdt 
å ta med videre.  

 

 

14.15 – 14.30  Pause 

 

 

14.30 – 16.00  Aktuelle saker fra medlemmene 


