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I SKUMRINGEN FLØY EN STORK – Skien kulturskole (foto: Dag Jenssen)

Forsidebilde: PEER GYNT   
(foto: Dag Jenssen)
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2008 var et godt år, både kunstnerisk og 
økonomisk.

Telemark og Vestfold regionteater as, til daglig kalt Teater 
ibsen, har fast scene i skien og driver turnévirksomhet i 
Telemark og Vestfold. Teatret skal gi befolkningen i fylkene et 
profesjonelt og allsidig teatertilbud.
 
AKTIVITET
repertoaret i 2008 var lagt av tidligere teatersjef inger 
Buresund. Kunstnerisk leder Bentein Baardsons repertoar 
starter i 2009. 

Året startet med forestillingen KJÆRLIGHETENS KOMEDIE, et 
musikkspill av Henrik ibsen. Forestillingen hadde med barn fra 
Tønsberg Kulturskole i Vestfold og skien kulturskole i Telemark. 
instruktør var Trond lie. Premieren ble lagt til Oseberg 
Kulturhus i Tønsberg.

neste produksjon var PEER GYNT, et samarbeid mellom 
grenland Friteater og Teater ibsen
dette var tredje gang prosjektet ble gjennomført. de to 
foregående årene var det utsolgt på alle forestillinger. denne 
gangen var ikke publikumsoppslutningen like stor, totalt 2957 
publikummere. Forestillingen ble spilt på 3 forskjellig arenaer 
i grenland: Brekkeparken i skien, en stor lagerhall på Hydro 
menstad og Bjørntvedtbruddet i Porsgrunn.
Til tross for en komplisert logistikk, forløp gjennomføringen 
uten problemer.  Tilbakemeldinger fra publikum gikk mye på 
nettopp dette.

Forestillingen HVITE HESTER, basert på Henrik ibsens 
rosmersholm, ble produsert for ungdom og vist for elever 
i videregående skoler samt åpne forestillinger i Telemark og 
Vestfold. instruktør var Jon Tombre. Forestillingen ble invitert 
til den første ibsen-festivalen i new dehli, india som gikk av 
stabelen i desember -08. 

For barnehagene ble det vist forestillingen EMILIE OG DEN 
UMULIGE MAMMAEN. Forestillingen ble spilt for 3334 
smårollinger.

Årets kulturskoleprosjekt gikk av stabelen for 5. gang. stykket 
I SKUMRINGEN FLØY EN STORK ble skrevet av dramatiker 
Jeanne Bø. instruktør var Teater ibsens skuespiller Anne e. 
Kokkinn. Forestillingen ble produsert av Teater ibsen. dette ble 
som tidligere år en stor suksess. 

Forestillingen KJÆRLIGHETSBREV er tidligere produsert for å 
selges til organisasjoner, ble spilt 6 ganger.

siste produksjon var HAPPY HOUR av Jim Cartwright. instruktør 
var Trond lie. stykket foregår i et pubmiljø og man møter 
gjester av ”ymse slag”. Alle rollene ble spilt av Jan Ø. Wiig og 
sylvia salvesen.

For øvrig bestod året av flere samarbeidsprosjekt og gjestespill. 
samarbeidet med skien Kommune om rufus for barn ble 
avviklet 7 ganger i Festiviteten. Teater ibsen stod for avviklingen 
av ibsenstafetten i samarbeid med skien Kommune.

gjestespill var DE SISTE KLOKE PÅ TERRA NOVA og POMMES 
FRITES I SALATEN.

SAMARBEID / UTLÅN
Teatrets ansatte, både skuespillere og teknisk personale 
er involvert i det meste som foregår i området av spel og 
avvikling av konferanser og lignende. i tillegg har teatret 
stor  utlånsvirksomhet av kostymer, rekvisitter og også tidvis 
dekorasjon til amatørteatergrupper, frie grupper, spel og 
dramaelever.  

det ble spilt totalt 134 forestillinger for 16653 publikummere.

FESTIVITETEN
Husleiekontrakten går ut 31.12.2010. det har vært arbeidet 
intens med planene om flytting til Cellulosen på Klosterøya og 
fremdriftsplanen har som mål innflytting i 2011.

det planlagte kulturhuset i Tønsberg, støperiet har en planlagt 
ferdigstillelse i 2012. dette blir den fremtidige arenaen for 
Teater ibsen i Tønsberg.

ØKONOMI
Året ble avsluttet med et overskudd på kr. 306.769,-

Egenkapitalen pr. 31.12. 2008 er kr 945.912,-.

Årsrapport for 2008

PEER GYNT  (foto: Dag Jenssen)
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Kjærlighetens Komedie
av Henrik Ibsen
regissør:  Trond lie
scenograf:  Hans Petter Harboe
Koreograf:  marius Kjos
Komponist: guttorm guttormsen
Kostymer:  mona irene grimstad
maskør:  Julie Clark
lysdesign:  erik spets sandvik

Peer Gynt
av Henrik Ibsen
produsert og tidligere spilt i 2003 og 2004

Hvite Hester
rosmersholm av Henrik Ibsen
regissør:  Jon Tombre
dramaturg: ragnhild mærli
scenograf/kostymer: Yngvar Julin
lysdesign:  erik spets sandvik

Happy Hour
av Jim Cartwright
regissør:  Trond lie
scenograf:  Hans georg Andersen

I skumringen fløy en stork
av Jeanne Bøe
regissør:   Anne e Kokkinn
scenograf:  Hans georg Andersen
Komponister/arr: Jørn Arve rønningen, 
  sara Kasin Vikesdal
Koreografer: Anette dolva, silje selmer,
  marieke Joosten
Prosjektansvarlig: maja Foss Five

Kjærlighetsbrev
av A. R. Gurney
produsert og tidligere spilt i 2006 og 2007

Emilie og den umulige mammaen
innkjøpt fra Barske glæder Produksjoner og distribuert

repertoar 2008

Forestillinger og publi kumsbesøk 2008

Forestilling
  Antall forestillinger

   Totalt
      Publikumsbesøk

  Totalt
 Åpne  Solgte  Åpne  Solgte

Kjærlighetens Komedie 13 - 13 1710 - 1710

emilie og den umulige mammaen - 37 37 - 3334 3334

Peer gynt 13 - 13 2957 - 2957

Pommes Frites i sukkeret 3 - 3 55 - 55

Kjærlighetsbrev 6 - 6 183 - 183

Hvite Hester 15 7 22 926 1178 2104

Happy Hour 10 4 14 644 254 898

I skumringen fløy en stork 9 - 9 1253 - 1253

Hvite Hester, new dehli 2 - 2 600 - 600

rufus 7 - 7 331 - 331

de siste Kloke på Terranova 1 - 1 58 - 58

dovregubben/småtinget - 1 1 - 410 410

ibsenstafetten - 1 1 - 160 160

City sense, larvik - 1 1 - 1400 1400

Bukkerittet/ibsenhuset - 1 1 - 100 100

Fruen fra havet, Bangladesh/new dehli 3 - 3 1100 - 1100

81 52 133 9817 6836 16653
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spillesteder og publikumsbesøk 2008

Antall forestillinger
Totalt

Publikumsbesøk
Totalt

Åpne Solgte Åpne Solgte

TELEMARK
Bamble
Bø
drangedal
Fyresdal
Hjartdal
Kragerø
Kviteseid
nissedal
nome
notodden
Porsgrunn
sauherad
seljord
siljan
Tinn
Tokke
Vinje

-
1
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
1
-
1
1
3

3
2
1
-
-
2
1
-
-
-
6
-
1
-
2
1
1

3
3
1
-
-
2
1
-
-
2
6
-
2
-
3
2
4

-
35

-
-
-
-
-
-
-

125
-
-

34
-

31
74
63

206
226
108

-
-

224
89

-
-
-

539
-

130
-

236
110
80

206
261
108

-
-

224
89

-
-

125
539

-
164

-
267
184
143

sUm 9 20 29 362 1948 2310

SKIEN
Festiviteten
Øvrige

41
16

9
10

50
26

3569
3163

1028
1285

4597
4448

sUm sKien 57 19 76 6732 2313 9045

sUm TelemArK 66 39 105 7094 4261 11355

VESTFOLD
Andebu
Hof
Holmestrand
Horten
lardal
larvik
nøtterøy
sande
sandefjord
stokke
svelvik
Tjøme
Tønsberg
re

-
-
-
-
-
1
1
-
-
1
-
-
4
-

1
-
-
-
1
2
1
2
2
-
-
-
3
1

1
-
-
-
1
3
2
2
2
1
-
-
7
1

-
-
-
-
-

49
172

-
-

45
-
-

577
-

69
-
-
-

93
1472
120
228
161

-
-
-

389
43

69
-
-
-

93
1521
292
228
161
45

-
-

966
43

sUm VesTFOld 7 13 20 843 2575 3418

Andre
Oslo
new dehli

3
5

-
-

3
5

180
1700

-
-

180
1700

sUm Andre 8 - 8 1880 - 1880

SUM TOTALT 81 52 133 9817 6836 16653
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resultatregnskap for 2008
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Balanse pr. 31. desember 2008
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Balanse pr. 31. desember 2008
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noter til regnskapet 2008
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noter til regnskapet 2008
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noter til regnskapet 2008
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HVITE HESTER   (foto: Dag Jenssen)
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VIRKSOMHETEN
Telemark og Vestfold regionteater As, til daglig kalt Teater ibsen, er 
et offentlig finansiert teater organisert som et aksjeselskap.

Aksjene eies av
Telemark Fylkeskommune  2 aksjer  25 %
Vestfold Fylkeskommune  2 aksjer  25 %
skien Kommune  2 aksjer  25 %
Tønsberg kommune  2 aksjer  25 %

Teater ibsen ble etablert i 1975 og hadde i 2008 24 ansatte. i 
tillegg ble det engasjert skuespillere, instruktører, scenografer, 
koreografer, lysdesignere, kostymedesignere og teknisk personale. 
Teatrets repertoar legges av teatersjefen i samråd med kunstnerisk 
råd. repertoaret består av egenproduserte forestillinger, samar-
beidsproduksjoner med frie grupper, innkjøpte forestillinger og 
gjestespill.
det ble spilt 134 forestillinger for 16653 publikummere. Teater 
ibsen er et regionteater med turnéplikt.
Teater ibsens forretningsadresse er i skien og turnéområde er 
Vestfold og Telemark fylker.

UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING
styret mener regnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklin-
gen og resultat av selskapets virksomhet. Teateret har fri egenkapi-
tal og god likviditet.

GRUNNLAG FOR FORTSATT DRIFT
styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og års-
regnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetning.

ARBEIDSMILjØ
ihenhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt 
over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. sykefraværet for 
2008 utgjorde 4,7 %. dette er en nedgang i forhold til 2007 på 0,3 
%. det er styrets bestemte mening at den generelle trivselen på 
arbeidsplassen er god. dette til tross for dårlige fysiske arbeids-
forhold i nedslitte og uhensiktsmessige lokaler. det har ikke vært 
ulykker eller skader av vesentlig betydning i 2008. Teater ibsen 
er tilknyttet bedriftshelsetjeneste og følger lover og regleri sitt 
arbeide med Hms.

LIKESTILLING
det foretas ikke forskjellsbehandling i strid med regelverket. 
styret mener at Teater ibsen tilfredsstiller kravene og har derfor 
ikke iverksatt spesielle tiltak i 2008.

YTRE MILjØ
styret mener at Teater ibsen ikke forurenser det ytre miljø. det 
utføres kildesortering i henhold til kommunale vedtekter.

styrets beretning
for Telemark og Vestfold regionteater as 2008
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styret var frem til generalforsamling i 2009 sammensatt slik:

For staten:
Olaf Brastad, Holmestrand - styreleder
Frode Bakken, skien 
Hege Hansson, Tønsberg
Hilde Fiskum, skien - vara

For Telemark fylkeskommune:
geir Jørgen Bekkevold, skien
gunn Valborg Thorsen, skien - vara 

For Vestfold fylkeskommune:
Per-eivind Johansen, larvik
Tom e. B. Holte, sandefjord - vara

For Skien kommune:
Knut einar Aas, skien
Jan Ove lia, skien - vara

For Tønsberg kommune
Tove Kværne, Tønsberg
Ki sagen, Tønsberg - vara

For de ansatte:
Ola Otnes, skien - kunstnerisk
guttorm guttormsen, skien - vara kunstnerisk
erik spets sandvik, Brevik - øvrig personale
rune gåsodden, Brevik - vara øvrig

styret

I SKUMRINGEN FLØY EN STORK – Skien kulturskole  (foto: Dag Jenssen)
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Personalet 2008

Wie, gry;  adm. direktør
Baardson, Bentein;  kunstnerisk ansvarlig

Skuespillere:
Johansen, Jonatan Filip
Kokkinn, Anne e.
Otnes, Ola
salvesen, sylvia
Wiig, Jan Ø. 

Øvrig kunstneriske personale:
guttormsen, guttorm;  musikalsk leder
Winther, leif;  musiker/skuespiller

Administrasjonen:
Bøe, grete;  barbetjent
grønvold, lori,  renholder
Halvarp, mette;  billettkontroll
Hansen, gunn B.;  salgs- og info.sekr.
Haugen, Per l.;  salgs- og info.leder
mosbakk, Bjarne;  billettsalg/pr.-avd.
Pawlicka, Agata;  renholder
renclawowiicz, Joanna;  renholder
Tangen, Heidi;  førstesekretær
Zinke, elin;  regnskapssjef

Teknisk avdeling:
Andersen, Hans georg;  scenemester
Bergkvist, Jan;  snekker
Berntsen, morten;  inspisient
gåsodden, rune;  rekvisitør/snekker
Hansen, lina m. lein;  leder systue 
Jakobsen, Vidar;  dekorasjonsmaler
nitteberg, mari;  inspisient
rell, sigbjørn;  lydansvarlig
sandvik, erik spets;  lysmester
skjelbred, elisabeth A.;  leder systue

KORTTIDSENGASjERTE

Kunstnerisk personale:
Abrahamsen, Jannicke i.;  skuespiller
Arntzen, geir;  korist/statist
gundersen, espen gjeldstad;  musiker
Helgen, Ole ragnar;  korist/statist
Hogness, nina gromstad;  skuespiller
Jørgensen, Joakim dan;  skuespiller
Jørstad, Frank;  skuespiller
Klakegg, rune;  musiker
løseth, Olve;  skuespiller

meen, Hildegard søli;  korist/statist 
mostraum, nils Henrik;  musiker
røed, ingun;  korist/statist
sand, Hans Jacob;  skuespiller
sjøstrøm, stig Henning;  musiker
strandgård, ingrid Thunes;  korist/statist
Torvund, Anita;  korist/statist
Valdal, lasse;  skuespiller
Walle, Knut;  skuespiller
Aarstad, lena Barth;  skuespiller

Sceneteknisk personale:
Andersen, Unni Bang;  systue
gundersen, Terje;  lystekniker
Jørgensen, Bente;  systue
steinsvik, silje;  rekvisitør
Tveten, marny;  systue

Annet:
grøterud, Tuva; riggtekniker 
gundersen, Tommy steine;  riggtekniker
radosavjevic, nenad; sivilarbeider

PEER GYNT  (foto: Dag Jenssen)
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revisjonsberetning 2008



KJÆRLIGHETENS KOMEDIE 
(fot:o: Hans Georg Andersen)

layout: erik Tanche nilssen As, skien   www.etn.no


