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PROGRAM NTLFS VÅRSEMINAR 2022 

Tid: Torsdag 19. og fredag 20. mai 

Sted: Teatret Vårt, Molde 

 

 

TORSDAG 19. MAI 

12.00 – 13.00   Lunsj, Kafé Kurt, Plassen 

 

 

 13.00 – 13.15  Velkommen 

Ved vertskapet og NTLF-leder Solrun Toft Iversen 

     
 

13.15 – 13.45  NTO orienterer  

NTO orienterer om aktuelle bransjespørsmål og kulturpolitiske tema som innledning til 
informasjonsutveksling og diskusjon. 

 
13.45 – 14.45  Forhandlingsutvalget orienterer 

Hva er forhandlingsutvalgets erfaringer og vurderinger fra streiken høsten 2021 og denne 
vårens forhandlinger, og hva er veien videre? Hvordan er tillitsforholdene i bransjen, og 
hvilke spilleregler og kompetanse er det vi bør lene oss på fremover?  Hvor står SIK-avtalen? 
Og hva er konsekvensene av ny dramatikeravtale?  

Arbeidsutvalget inviterer til en kollegial samtale om slike spørsmål – som er løftet ut av NTO 
og i dag håndteres alene av Arbeidsgiverforeningen Spekter. 

Innledninger: 

➢ NTOs direktør Morten Gjelten innleder kort om arbeidsdelingen mellom NTO og 
Spekter med en kort gjennomgang av de viktigste historiske veivalgene. 
 

➢ Medlemmer i Spekters forhandlingsutvalg orienterer om vårens forhandlinger om 
pensjon, status i SIK-avtalen og ny dramatikeravtale. 

 

 

14.45 – 15.00  Pause 

 

 

15.00 – 16.30  Regionteatrenes tilblivelseshistorie og betydning 

I fjor markerte Hålogaland Teater sitt 50-årsjubileum som Norges første regionteater, og i år 
et 50 år siden Norges nest eldste regionteater, Teatret Vårt, ble opprettet. I den anledning 
ønsker vi å gi et tilbakeblikk på tilblivelsen av regionteatrene i et kunstnerisk og kulturpolitisk 
perspektiv, og inviterer til en samtale om hva denne historien betyr for norsk scenekunst i 
dag. 

➢ Morten Gjelten, direktør NTO, gir et riss av den kulturpolitiske historien fra Hellesen-
utvalget og frem til i dag.  



 
 

Panelsamtale mellom: 

➢ Kjetil Bang-Hansen, regissør og tidligere teatersjef ved Rogaland Teater, Den Nationale 
Scene, Nationaltheatret og Oslo Nye Teater; var med i etableringen av Teatret Vårt. 

➢ Nils Johnson, skuespiller og teatersjef ved Hålogaland Teater i perioden 2001 – 2008 
➢ Kristian Lykkeslet Strømskag, teatersjef Teatret Vårt  
➢ Egill Pálsson, teatersjef Hålogaland Teater 
 

 

16.30 – 17.30  Årsmøte 

 

 

19.00   Middag, Kafé Kurt, Plassen 

 

 

FREDAG 20. MAI 

09.00 – 10.45  Kulturelt mangfold – erfaringer og praksis 

Vi følger opp samtalene om kulturelt mangfold fra tidligere seminarer og inviterer til 
utveksling av erfaringer og praksis. Denne gangen tar vi utgangspunkt i teatrenes 
egeninteresse av å stadig være i utvikling og i dialog med samtiden, og verdien av å få tilført 
og utnyttet et mangfold av ressurser i bred forstand. Samtidig fortsetter vi diskusjonen om 
mangfoldsbegrepet, som bl.a. er blitt aktualisert med Kulturrådets oppdrag som nasjonal 
mangfoldskoordinator, og om hva som er legitime politiske mål, føringer og krav i lys av 
armlengdeprinsippet.  

Innledninger ved: 

➢ Jarl Solberg, daglig leder Nordic Black Theatre 
Nordic Black Theatre ble etablert i 1992 og feirer sitt  30-års jubileum i år. Jarl Solberg gir i 
den anledning et historisk riss av etableringen og utviklingen av teatret sammen med en 
presentasjon av arbeidsmåter og samarbeid.  Hva var bakgrunnen og motivasjonen for 
etableringen av teatret og teaterskolen Nordic Black Express, hvordan har landskapet endret 
seg og hvilke erfaringer har teatret bygget opp gjennom disse 30 årene, og ikke minst hva er 
veien videre? 

 
➢ Erik Ulfsby, teatersjef Det Norske Teatret og Emnet Kebreab, prosjektleder for Det 

Multinorske II 
Høsten 2012 startet Det Norske Teatret opp bachelorstudiet Det Multinorske for 
skuespillerstudenter med familiebakgrunn utenfor Europa. I samarbeid med Nord universitet 
utdannet teatret 14 skuespillere i perioden 2012-2021. Med et ønske om å styrke mangfoldet 
videre, samarbeider Det Norske Teatret med Riksteatret og Teater Manu om utviklingen av 
Det Multinorske II; en treårig utdanning av instruktører og scenografer med familiebakgrunn 
utenfor Europa. Erik Ulfsby og Emnet Kebreab orienterer om Det Multinorske II. 

 
➢ Marta Færevaag Hjelle, direktør Nationaltheatret og Kristian Seltun, teatersjef 

Nationaltheatret 
Marta Færevaag Hjelle og Kristian Seltun orienterer om Nationaltheatrets samarbeid med 
Maria Utsi, teaterviter, nestleder i Norsk kulturråd, styreleder for Beaivváš Sámi 
Našunálateáhter og selvstendig næringsdrivende og Mathias Danbolt, kunsthistoriker- og 
teoretiker og professor ved Institut for Kunst- og kulturvidenskap ved Universitetet i 
København, som på oppdrag fra teatret har igangsatt en omfattende og systematisk 
gjennomgang og involvering av alle avdelingene med mål om å fremme kulturelt mangfold.  

https://nordicblacktheatre.no/category/30-arsjubileum/


 
 

 

10.45 – 11.00  Pause 

 

 

11.00 – 12.00  Heddadagene og Heddaprisen 

➢ Kjetil Falkum, prosjektleder for Heddadagene orienterer om Heddadagene 2022. 
 

➢ Solrun Toft Iversen, leder for Heddakomiteen, Kjetil Falkum og Nora Evensen, 
teatersjef Turnéteatret i Trøndelag, orienterer om forslag fra teatrene i Trøndelag om 
en mulig fremtidig ambulering av Heddadagene. 

 
➢ Solrun Toft Iversen orienterer om Heddaprisen. 

 

 

12.00 – 13.00  Lunsj, Kafé Kurt, Plassen 

 

 

13.00 – 13.30  Trakassering av kunstnere i det offentlige ordskiftet 

 

Vi følger opp samtalene fra tidligere seminarer om institusjonenes rolle og ansvar for å arbeide 

mot trakassering av kunstnere i det offentlige ordskiftet. Det gis en statusrapport fra det arbeidet 

som er gjort siden høstseminaret 2021, blant annet inspirert av Unge Vikens beredskapsplan 

mot hets og trakassering i det offentlige ordskiftet, og om veien videre.  

 

Innledende orientering ved Arnhild Staal Pettersen, kunstnerisk og daglig leder DansiT, Kari 

Ramnefjell, teatersjef Unge Viken Teater og Tone Øvrebø Johannesen, daglig leder Skuespiller- 

og danseralliansen. 

 

 

13.30 – 14.00  Aktuelle saker fra AU  

NTLFs arbeidsutvalg orienterer og innleder til samtale om  

➢ Høstens studietur til Danmark og Sverige  
➢ Retningslinjer for verkbeslag  

 
 

14.00 – 14.15  Pause 

 

 

14.15 – 16.00   Aktuelle saker fra medlemmene 

Orienteringer og samtale om diverse saker som medlemmene melder inn.  

➢ Morten Gjelten orienterer om avtaler med opphavsrettsorganisasjonene TONO, 
Norsk komponistforening og NOPA. 
 

➢ Andre aktuelle saker som medlemmene melder inn. 
 

 
18.00   Teatret Vårt 50 år – Festforestilling med historisk tilbakeblikk 

 

 

20.00   Festmiddag, Plassen  


