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«2019: NYE STRATEGIER»  
2019 var et år preget av flere publikumsvinnere og et repertoar 
som ønsket både å provosere og underholde. Det overordnede 
temaet var DEMOKRATI, og ambisjonen var å utfordre innarbeidede 
holdninger til demokratiet og undersøke hvilke problemer 
demokratiet møter. Vi mener at teateret i løpet av 2019 har 
balansert elegant i spenningsfeltet mellom det underholdende og 
lette – og det kunstnerisk utfordrende. 

Vi gjennomførte Ibsen Awards Festival og utdeling av Ibsen 
Scholarships 2019, hvor målet var å diskutere Henrik Ibsens 
verk, og gjennom dem teater og samtida. Festivalen viste 7 
verdenspremierer kuratert og produsert for festivalen. Det ble vist 
til sammen 15 ulike gjestespill og co-produksjoner i ulike formater.

Teater Ibsens ledergruppe og ansatte har sammen med styret 
ferdigstilt en stor og godt forankret prosess internt om ny 
strategiplan for 2020–2024. Vi inviterte aktører fra kulturlivet i 
regionen for å få innspill og synspunkt på hva Teater Ibsen bør 
være og stå for fremover. Strategiplanen ble ferdigstilt i juni 
og er nå et solid ankerpunkt i arbeidet for videre målsettinger, 
handlingsplaner og tiltak.

Direktør og teatersjef orienterer: 
Strategi 2020–2024 – Teater Ibsens målsettinger for de 
kommende årene: 

*Teater Ibsen skal ha fokus på å styrke identitet og 
forankring. Forankring i nedslagsfeltet er en av de viktigste 
oppgavene for teatret i strategiperioden og skal utvikle og 
iverksette en overordnet markedsstrategi med fokus på nye 
kommunikasjonsarenaer, digitale plattformer og redaksjonelt 
arbeid. Målet fremover er hele tiden å søke nye løsninger for å 
øke teatrets publikumsoppslutning, noe som også vil innebære 
planlegging, finansiering og bygging av prøvesal med tilhørende 
fasiliteter.

Markedsføring og merkevarebygging – I 2019 har Teater Ibsen 
tatt et stort grep om markedsføring og merkevarebygging. Det 
ble gjennomført en grundig spørreundersøkelse om kjennskapen 
til teatret og TI har nå et nøyaktig grunnlag for sine tiltak og 
handlingsplaner for det regionale markedet. Vi har i 2019 benyttet 
oss av innleid kompetanse for å bedre kunnskapen om salg, og 
kan fra 1/1 2020 ønske vår nye markedssjef velkommen til teatret. 

Markedsarbeidet har en langsiktig strategi, men i 2019 viser 
teatret at vi bruker alle ansattes kompetanse, og enhver ledig 
kapasitet til både å gi publikum et godt teatertilbud - og å 
bidra inn i regionale samarbeid. Ønsket om å benytte teatrets 
kompetanse er stort blant lokale aktører, noe vi ikke fullt ut klarer 
å innfri - da teatret kun har en sal tilgjengelig. Teater Ibsen ser 
det nå som svært nødvendig å bygge ut med en prøvesal/sal2 for 
også å kunne utnytte potensialet til egeninntekter ytterligere. 

*Teater Ibsen skal sikre at barn og unge får oppleve profesjonell 
teaterkunst av høy kvalitet på ulike scener, i barnehager og på 
skoler i regionen.

Papirhuset Teater, Tønsberg – I 2019 har teatrets ledelse 
jobbet målrettet sammen med Papirhuset Teater både i form av 
styrearbeid og med å få på plass en god handlingsplan og tiltak 
for å finne teatrets beste utviklingsmulighet. En arbeidsgruppe 
har jobbet videre med å revidere samarbeidsavtalen for å fullføre 
bestillingen med å etablere et profesjonelt produksjonsteater for 
barn og unge samt se til andre teatre for barn og unge i Norge. 

Det ble foretatt en studietur til Teatret Vårt i Molde og Ålesund 
som er det teatret som ligger nærmest vår situasjon mht. 
utviklingspotensiale. Et prospekt som belyser de muligheter 
og løsninger som vil være best egnet vil bli ferdig revidert til 
sommeren 2020. 

ÅRSRAPPORT FOR 2012

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.

ÅRSRAPPORT 2019

Forsidebilde:  
MIN VENN FASCISTEN foto Dag Jenssen
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I mars ble Papirhusets nye hjemmeside lansert i godt samarbeid 
og på lik plattform som Teater Ibsen og Ibsen Awards. Det visuelle 
uttrykket gjenspeiler da også samarbeidet.

Det er videre viktig å påpeke at Teater Ibsen ikke kan rapportere 
på produksjoner eller publikumstall ved Papirhuset Teater, da 
bidraget er i form av forvaltning av midler til husleie og lønn til 
daglig leder. I 2019 hadde Papirhuset Teater 34 forskjellige viste 
produksjoner, 79 forestillinger og spilte for 4986 publikummere. 
Det ble også i 2019 holdt to kurs av Teater Ibsen om teknikk for 
nybegynnere og viderekommende.

REGIONSAMMENSLÅING  
Teater Ibsen er frem til og med 2019 eid av Telemark 
fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune og Skien kommune. 
Fra 2020 vil Telemark og Vestfold bli slått sammen, og tre eiere 
blir to.  Teatrets ledelse har sammen med styret hatt god dialog 
med både eiere og politikere for å imøtekomme de endringer 
som vil påvirke teatret. Gjennom vårt medlemskap i Norsk 
Teater- og Orkesterforening støtter Teater Ibsen, sammen med 
øvrige institusjonsteatre i Norge, at det beste for teatret er 
fremdeles å ha staten som den største ansvarshavende for sine 
tilskudd. Teatret mener at regionreformen per 31.12.2019 vil få 
særdeles store konsekvenser for en autonom organisasjon. Et 
institusjonsteater er en del av en særdeles god oppbygd nasjonal 
infrastruktur som har fungert godt i over 40 år. Teater Ibsen er i 
sin drift, og sin ressursutnyttelse, avhengig av at alle institusjons- 
og regionteatre har like og forutsigbare vilkår. Samarbeid med 
likestilte institusjoner bidrar i stor grad til å styrke de ulike 
regionenes kunstnere og teatrenes faglige kompetanse. 

Gjennom innspill til fylkesadministrasjonen, politikere lokalt og 
sentralt samt Kulturdepartementet, har teatret i 2019 brukt mye 
tid på å fremheve viktige faktorer i denne prosessen. Teater Ibsen 
inviterte også alle region- og institusjonsteatrene i Norge til et 
felles høstmøte i Skien i tilknytning til Ibsen Awards Festival. 
Under møtet var regionreformen hovedtema.

ØKONOMISK UTVIKLING 
Teatret har i over seks år med tilskudd lavere enn det lønns- og 
prisvekst tilsier, en klar utfordring i å opprettholde utvikling 
på kompetanse, lokaler og teknikk. Dette er derfor et av 
hovedsatsingsområdene i vår nye strategiplan.

Regnskapet for 2019 ble gjort opp med et overskudd på  
kr. 705.726,-. Egenkapitalen pr. 31.12.2019 er på kr. 8.342.225,-.

*Teater Ibsen skal gjøre kunsten viktig for enkeltmennesket og 
samfunn gjennom å være tilgjengelig, aktuell og utfordrende.

DET KUNSTNERISKE ARBEIDET  
Det er en tendens i norsk scenekunst at man ikke våger å stille 
ubehagelige spørsmål; eller, riktigere, man har en tendens 
til å uttrykke de meningene som allerede er vel innarbeidet i 
befolkningen. Man kan påstå at det politisk korrekte har innhentet 
scenekunsten. Teater Ibsens repertoar i 2019 har forsøkt å utfordre 
dette, særlig gjennom forestillingene Underkastelse(r) og  
Min Venn Fascisten. 

I 2019 etablerte vi konseptet sommerteater. Ambisjonen er 
i første omgang å gjennomføre dette ut sittende teatersjefs 
åremålsperiode. Peter Pan ble en sjarmerende publikumsvinner 
som gav oss en perfekt start på denne kommende tradisjonen. 

Året startet med forestillingen JUNGELBOKEN, som ble produsert 
i 2018. Teaterets ensemble og 16 elever fra Skien kulturskole 
besøkte spillestedene våre i Telemark og Vestfold til utelukkende 
fine tilbakemeldinger.

Første nye produksjon ut var UNDERKASTELSE(R), med 
dramatisering og regi av Tore Vagn Lid. Dette prosjektet 
ble utviklet over nesten et helt år. Resultatet ble en meget 
gjennomarbeidet forestilling, der de mange ulike virkemidlene 
bygget opp en suggererende fortelling om islamsk overtakelse  
av Frankrike.  
 

UNDERKASTELSE(R) foto Dag Jenssen
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Forestillingens ekstremt avanserte tekniske grep presset alle 
avdelinger til det maksimale, og vi er svært stolte over å ha 
gjennomført et så komplekst, sammensatt og utfordrende 
prosjekt. Seks musikkelever fra Skien videregående skole fungerte 
som et «kor» i forestillingen; der de både var skuespillere, 
«scenearbeidere», band, kor og ikke minst sparringpartnere i 
utviklingen av manuset. 

I forkant av premieren gjennomførte vi i samarbeid med biblioteket 
i Skien en «live» lesesirkel, der en «ekte» lesesirkel diskuterte 
romanen som forestillingen bygger på. Underveis i spilleperioden 
gjennomførte vi en baksnakk, der vi diskuterte forestillingens 
tema. 

Neste produksjon var PETER PAN, som ble spilt i Brekkeparken i 
Skien. Tre skuespillere lekte seg gjennom den kjente fortellingen, 
uten bruk av scenografi og lys. Dette var en fartsfylt og morsom 
forestilling som ble elsket av både voksne og barn. 

Høstsesongen handlet i all hovedsak om publikumssuksessen 
MIN VENN FASCISTEN. Den politiske, provoserende - men 
først og fremst morsomme og underholdende - musikalen, ble en 
kunstnerisk suksess, som og trakk et nytt publikum til teatret. 
Et uvanlig sterkt skuespillerensemble, med Lars Lillo Stenberg i 
spissen, spilte for fulle hus både i Skien og på turnestedene.  

Forestillingen var et knyttneveslag i magen, der den påstod at vi 
alle innerst inne er fascister. Min Venn Fascisten ble produsert i 
samarbeid med Det Vestnorske Teateret. 

Årets siste egenproduksjon var IBSENS UTROLIGE REISE, 
produsert i samarbeid med Skien kulturskole. Forestillingen 
omhandlet Ibsens første leveår; fra et dekadent liv i Skien, via en 
ensom tilværelse som apotekerlærling i Grimstad, til han kunne 
vende tilbake til Skien med sitt første skuespill i bagasjen.  

Monologforestillingen 0 + 0 = 4 ble gjenopptatt, og vist til 
sammen 9 ganger, hovedsakelig på nye scener både i og utenfor 
egen region.

Teatret gjennomførte et DRAMATIKKSEMINAR i forbindelse 
med den årlige utdelingen av den nasjonale Ibsenprisen 
fra Skien kommune. De tre nominerte tekstene var TYNGDE 
av Demian Vitanza, SATELITTER PÅ HIMMELEN av Kristofer 
Blindheim Grønskag og VÅR VESLE av Kristin Auestad Danielsen. 
Skuespillerne ved teatret leste utdrag fra tekstene og gjennom 
intervju gjort av teatersjefen med hver nominert forfatter, fikk alle 
et svært godt innblikk i tekstene.  
 
 
 

PETER PAN foto Dag Jenssen
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Det var TYNGDE som vant Ibsenprisen 2019. I «Ibsenuka» 
samarbeidet vi med Ibsenhuset om forestillingen OM PEER, av 
og med Kåre Conradi. Dette samarbeidet tar vi sikte på å fortsette 
med i de kommende årene.

Lag og foreninger fikk tre tilbud i 2019: PÅ EN GRØNNMALT 
BENK I HAVEN produsert av Underholdningsvogna, SPADEN 
MÅ GÅ JAMT med Inger Merethe Johnsen og Hæge Manheim, 
og HYTTETUREN produsert av Bal Musette. Alle forestillingene 
omhandlet vår nære fortid, og gjennom å gjenskape dette så vi vår 
egen tid på en ny måte. 

Teater Ibsen tilbød forestillingen HA DET PÅ BADET! til 
barnehager. Forestillingen er produsert av Miniteatret, og spilte  
38 forestillinger i Telemark og Vestfold.

I tillegg sendte vi ut TORILL TOMBOLA til ulike arrangører. 
Tombola er en «drag-artist» som forteller eventyr(!). I sannhet  
et inkluderende og mangfoldsskapende prosjekt! I samarbeid  
med Skien kommune viste også teatret forestillingene  
KLOVN I KLAVERET og PÅ HAVETS BUNN – alle under 
paraplyen LØRDAGSBARN. Målgruppen er barn fra 3 år og  
deres familier.

I 2019 var Teater Ibsen nok en gang vertsteater under  
DUS, Den Unge Scene.

Teater Ibsen og Telemark Museum videreførte i 2019 sitt gode 
samarbeid og skapte et spennende Escape-room basert på Ibsens 
skuespill om Peer Gynt. En stor suksess for skoleelever, familier 
og lag. Teater Ibsen bidro i sterk grad med sin kompetanse på 
teknikk, innhold og scenografi. 

Teater Ibsen bidro også i 2019 til Marispelet på Rjukan. Teatret er 
deleier av kostymene, og det er sittende teatersjef som har skrevet 
manuset (i samarbeid med regissør Ida Høy).

MIN VENN FASCISTEN foto Dag Jenssen



6

IBSEN AWARDS 
Teater Ibsen har på oppdrag fra Kulturdepartementet ansvaret 
for Ibsen Awards som består av Ibsen Awards Festival og Ibsen 
Scholarships. Skien kommune bidrar til Ibsen Awards med tilskudd 
til en full stilling.  

IBSEN AWARDS FESTIVAL 
Ibsen Awards Festival skal være et kreativt møtepunkt mellom 
kunstneriske try-outs, residenser, co-produksjoner, diskusjoner og 
forestillinger - for både profesjonelle kunstnere og kunststudenter. 
Teater Ibsen ønsker å videreutvikle Ibsen Awards nasjonalt og 
internasjonalt til å bli en av Norges viktigste scenekunstfestivaler 
og kunstneriske møtepunkt med et internasjonalt perspektiv.  

Et økende fokus på individualitet og individet preger samtida 
og utfordrer det gjeldende synet på historie, verdier og ideen 
om fremskritt. Uro, ulike former for migrasjon, religiøse re-
orienteringer og forestillinger om at overbevisninger står på spill 
driver prosessen, og ikke-nasjonale utfordringer og konflikter truer 
den gamle ordenen. Hva slags kollektiv er vi en del av? Hvordan 
navigerer vi som enkeltpersoner i en tid som stiller spørsmål ved 
sentrale verdier og vekker en økende frykt? Hvem er vi? Hvordan 
identifiserer vi oss selv og hvordan blir vi identifisert av andre? 
Dette er spørsmål som ble adressert under festivalen som hadde 
tittelen Individuality – what the fuck!

Festivalen viste 7 verdenspremierer kuratert og produsert for 
festivalen. Det ble vist til sammen 15 ulike gjestespill og co-
produksjoner i ulike formater. Samarbeidspartnere var Projeto 
Gompa fra Brasil, Zoukak Theatre Company fra Libanon, Rafika 
Chawishe og Panagiotis Papafragkos fra Hellas, Dramatikkens 
Hus, Oslo Academy of Arts/ Khio, National Teatre Academy i 
Fredrikstad, Spriten Kunsthall og Skien videregående skole. 
Presentasjon av de 5 vinnerne av Ibsen Scholarship 2019 var også 
viktig del av festivalprogrammet.

Om forestillingene:

CHORUS SKIENSIANNA regi ved Kai Johnsen. Kuratert av Ibsen 
Awards. Til festivalens åpning var alle festivalens bidragsytere 
invitert til å delta i et kollektivt kor hvor de skulle formulere et 
statement, på sitt eget språk, med utgangspunkt i festivalens 
tematikk. Statementene ble fremført av i alt 56 korister til musikk 
av Henrik Hellstenius.  

INIMIGOS NA CASA DE BONECAS av Projeto Gompa, Brasil. 
Ibsen Scholarship vinner 2017. Forestillingen er en mash-up av  
Et dukkehjem og En folkefiende og diskuterer Brasils sterke 
politiske og sosiale spenninger, sosiale forskjeller, marginaliserte 
grupper og høye kriminalitet. 

IBSEN AWARDS

CHORUS SKIENSIANNA foto Max Emanuelson

Ibsen Awards gjennomførte i 2019 Ibsen Awards Festival og utdeling av Ibsen 
Scholarships 2019 hvor målet er å diskutere Henrik Ibsens verk, og gjennom  
dem teater og samtida. 
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3XGHOSTS 
Et samarbeid med Dramatikkens hus. 3 inviterte kunstnerne skrev 
nye scenetekster med utgangspunkt i Ibsens Gjengangere. 

Mikkel Bugge: Gjengangere handler om dramatikerens vilkår i 
Norge og verden. Teksten tar utgangspunkt i skriveøyeblikket: 
Hvordan finner man et rom for å skrive? Hva skapes i det rommet? 
Og hvordan former det som skrives den som skriver? Skrivingen 
kan vekke opp store felt som har ligget øde både i kroppen 
og i verden utenfor. I Gjengangere møter vi en rekke av disse 
stemmene, både indre og ytre, som presser seg på og krever sin 
plass. Gjengangere behandler tema knyttet til politikk, litteratur, 
relasjoner og makt, men først og fremst er det en scenetekst som 
skreller bort de ytre lagene på leting etter en kjerne. 

Siri Broch Johansen: Vi erfarer daglig hvordan påkledninga vår 
bestemmer hvordan vi blir sett på. Er det dette som er The Colonial 
Gaze? Som people of color with white skin er vi usynlige når vi går 
kledd i vestlige klær. Vi kan ta del i storsamfunnet uten å erfare 
rasisme, vi kan «gjømme» oss i mengden, bli borte, gli inn. Dette 
er et tveegget sverd. Den deilige følelsen av å være «normal» har 
ført til avskalling fra det samiske samfunnet.

Janne-Camilla Lyster: Sceneanvisningene danner en koreografisk 
struktur, en serie bevegelser. Bevegelsene er kombinert med 
muntlig tekst, for å danne et verk som utvides til nåtidens sfærer; 
det kollektive, ensomhet, forfengelighet og forgjengelighet, håp  
og overgivelse. 

SPRITEN  
Et samarbeid mellom National Teatre Academy i Fredrikstad og 
deres masterstudenter og Spriten Kunsthall.  
Masterstudenter ved NTA presenterte en on-site-performance 
i Spriten Kunsthall som en dialog med rommet og publikum, 
fokusert på lytting, eksperimentering og lek med samarbeid 
med det ukjente som utgangspunkt. Det ble vist i alt 6 ulike 
performanser. 

WORK UNKNOWN 
Et samarbeid med Oslo Academy of Arts/ Khio  
og deres masterstudenter.  
Work unknown er et arbeid basert på en ikke-hieratisk 
arbeidsstruktur, hvor teaterrommet som et rom for forskning 
og ukjente muligheter blir utforsket med Ibsen og festivalens 
tematikk som startpunkt.

EUROPEANA – THE SKIEN VERSION 
Europeana er Ibsen scholarship vinner 2017. Forestillingen 
hadde premiere på The National Opera i Athen i september og er 
basert på Ibsens Lille Eyolf og intervjuer med enslige mindreårige 
flyktninger på øya Lesvos. Forestillingen reiser spørsmål rundt 
identitet, rettigheter og ansvar. For Ibsen Awards Festival ble 
forestillingen vist som en lechture performance og involverte 
dramaelever ved Skien videregående skole.  

I HATE THEATRE I LOVE PORNOGRAPHY foto Max Emanuelson
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I HATE THEATRE I LOVE PORNOGRAPHY  
av Zoukak Theatre Company fra Libanon.  
Mens flertallet av innbyggerne i land på den nordlige halvkule blir 
mer og mer redd for kulturelle forskjeller og velger høyreradikale 
ledere blir den sørlige halvkulen torturert av kriger, ødelagt 
infrastrukturer og hele kulturer blir utslettet. Hvordan kan vi som 
scenekunstnere posisjonere oss midt i denne obskøne politiske 
opportunismen? Forestillingen er basert på Samfunnets støtter og 
En folkefiende og er co-produsert av Ibsen Awards. 

Om festivalen v/Shakespearetidsskriftet: 
«Blikket opp fra navlen. En liten todagers teaterfestival på 
Ibsenteatret i Skien kastet undertegnede på hodet ut i en verden 
i brann. Fra diktaturets spøkelser i Brasil til hindunasjonalismen 
i India, kvinnekamp i Kina og Libanons sinne overfor Vestens 
hykleri: Ibsen Awards festival er befriende våken og framstår helt 
tett på vår globale virkelighet.»

Antall festivaldeltakere ble til sammen 310, fordelt på to dager.

IBSEN SCHOLARSHIPS 
Ibsen Scholarships ble delt ut for 10. gang i 2019. Ved 
søknadsfrist hadde Ibsen Awards mottatt i alt 149 søknader fra 
60 land. 5 vinnere, valgt av en utnevnt jury bestående av Njål 
Helge Mjøs, Pia Maria Roll og Luba Kuzovnikova, presterte sine 
vinnerprosjekter under festivalen. 

Dette er de fem vinnerprosjektene:

Culturing Voices through Act IV of An Enemy of the People  
av Surendranath fra India.  
Ibsen The Final Bid 
av Collective Strates og Eleni Apostolopoulou fra Frankrike. 
Multitude of Peer Gynts 
av Yudi Ahmad Tajudin og Ugoran Prasad fra Teater Garasi  
fra Indonesia. 
The Greatest Event in a Doll’s life 
av Yangyang Guo, Selena Lu, Cuixi Lin, Yisha Lu and  
Lelia Taha Burt fra Kina.  
The Pretenders in Aleppo or how theatre saved my life 
av Chrystèle Khodr fra Libanon. 

Ibsen Awards har til nå delt ut 39 Ibsen Scholarships  
i 27 land.

INIMIGOS NA CASA DE BONECAS foto Max Emanuelson
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Måltall for 2019 var 250 forestillinger og 20.000 publikummere.  
Egenproduksjoner: 6.570 + tilhørende formidlingsaktiviteter: 183

Samproduksjoner formidlet av egen virksomhet: 5.375 
DKS – elever til åpne forestillinger: 604 
Gjestespill: 9.146

Totalt publikum formidlet av egen virksomhet: 21.091

Antall forestillinger formidlet av egen virksomhet: 256

Samproduksjoner formidlet av samarbeidspartner: 13.716

Totalt publikum for alle kategorier: 34.990

Totalt antall forestillinger for alle kategorier: 716

Utlån av kostymer og utstyr – Teatrets tekniske avdeling har 
i 2019 hatt 27 utlån med 432 enheter fra systuen. Videre kan 
nevnes at det har vært utlån av rekvisitter og scenografi til 
ulike skoler, fri- og amatørteatergrupper, revyer, kommuner og 
næringsliv.

PÅ EN GRØNNMALT BENK I HAVEN foto Gro Skjelderup

SPADEN MÅ GÅ JAMT – RUIJENTENE SOM MØTTE KONGEN foto Bjørn Haukelidsæter
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JUNGELBOKEN
Produsert og tidligere spilt i 2018

UNDERKASTELSE(R)
fritt etter Michel Houellebecq
Instruktør/tekst  Tore Vagn Lid
Scenograf  Mari Lotherington
Komponist  Tore Vagn Lid
Kostyme  Mathilda Söderling
Video  Kyrre Bjørkås
Lysdesign  Erik Spets Sandvik
Maskør  Heidi E. Rød

PETER PAN
fritt etter James M. Barrie
Instruktør  Patrik Asplund Stenseth

RUI-JENTENE SOM MØTTE KONGEN
Innkjøpt og distribuert i Telemark og Vestfold.

MIN VENN FASCISTEN
av Klas Abrahamsson og Erik Gideon
Instruktør  Arvid Ones
Scenograf  Tormod Lindgren
Koreograf  Hilde Sol Erdal
Kostyme  Unni Bang Andersen
Oversetter  Finn Tokvam
Lysdesign  Erik Spets Sandvik
Maskør  Heidi E. Rød

HA DET PÅ BADET!
Innkjøpt og distribuert i Telemark og Vestfold.

TORILL TOMBOLA
Innkjøpt og distribuert i Telemark og Vestfold.

PÅ EN GRØNNMALT BENK I HAVEN
Innkjøpt og distribuert i Telemark og Vestfold.

Repertoar 2019

PETER PAN foto Dag Jenssen
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Forestillinger og publi kumsbesøk 2019

2019
FORESTILLINGER PUBLIKUMMERE

Totalt
 Åpne  Solgt/lukket

Totalt
 Åpne  Solgt/lukket

Her Turne Her Turne Her Turne Her Turne

Egenproduksjoner

JUNGELBOKEN 15 1 10 4 1992 147 1272 573

UNDERKASTELSE(R) 21 12 4 5 1939 866 469 604

PETER PAN 18 13 5 1344 946 398

0 + 0 = 4 9 9 973 973

Hilde og Halvard (lesning) 1 1 12 12
IBSEN AWARD FESTIVAL 2 2 310 310
DELSUM 66 28 14 14 10 6570 2269 1741 1575 985

SAMPRODUKSJONER (formidlet av egen virksomhet)

MIN VENN FASCISTEN 34 24 10 4501 3010 1491

IBSENS UTROLIGE REISE 7 7 828 828

IMPRO-BATTLE 1 1 46 46
DELSUM 42 32 10 0 0 5375 3884 1491 0 0

MOTATTE GJESTESPILL

HA DET PÅ BADET! 38 38 2472 2472

RUI-jentene som møtte Kongen 22 1 21 2619 159 2460

KÅRE CONRADI; OM PEER 1 1 204 204
DUS 5 5 435 435
TORILL TOMBOLA 10 10 415 415
PÅ EN GRØNNMALT BENK I HAVEN 65 1 64 2506 70 2436
HYTTETUREN 3 3 125 125
LØRDAGSBARN 3 3 315 315
LIFE WITHIN; Skien kulturskole 1 1 55 55

DELSUM 148 12 0 0 136 9146 1238 0 0 7908

BILLETERTE IHT NTO/KUD 256 72 24 14 146 21091 7391 3232 1575 8893
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Spillesteder og publikumsbesøk 2019

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

-
3
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
-
2
2
3

5
2
2
3
-
4
1
3
8
3

22
1
5
2
1
4
6

5
5
2
3
-
4
1
3
8
5

22
1
7
2
3
6
9

-
437

-
-
-
-
-
-
-

292
-
-

275
-

222
194
246

506
420
164
106

-
249
33

200
540
243

1306
40

231
175
105
83

243

506
857
164
106

-
249

33
200
540
535

1306
40

506
175
327
277
489

SUM 14 72 86 1666 4644 6310

SKIEN
Klosterøya
Øvrige

58
14

9
25

67
39

6241
1150

1177
1171

7418
2321

SUM SKIEN 72 34 106 7391 2348 9739

SUM TELEMARK 86 106 192 9057 6992 16049

VESTFOLD
Færder
Holmestrand
Horten
Larvik
Re
Sande
Sandefjord
Svelvik
Tønsberg

3
-
2
3
-
-
2
-
-

9
7
2
8
1
2

11
-
8

12
7
4

11
1
2

13
-
8

290
-

332
652

-
-

292
-
-

339
545
97

599
102
147
533

-
327

629
545
429

1251
102
147
825

-
327

SUM VESTFOLD 10 48 58 1566 2689 4255

ANDRE
Oslo
Trøndelag
Stavanger
Haugesund

-
-
-
-

1
1
3
1

1
1
3
1

-
-
-
-

320
62

382
23

320
62

382
23

SUM ANDRE - 6 6 - 787 787

SUM TOTALT 96 160 256 10623 10468 21091
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Formidlingsaktiviteter og øvrig samarbeid 2019

2019
FORESTILLINGER PUBLIKUMMERE

Totalt
 Åpne  Solgt/lukket

Totalt
 Åpne  Solgt/lukket

Her Turne Her Turne Her Turne Her Turne

SAMPRODUKSJONER (formidlet av samarbeidspartner)

MIN VENN FASCISTEN 21 21 2594 2594

PEER GYNT ESCAPEROOM 341 341 2049 2049

PAPIRHUSET TEATER 79 79 4982 4982
MARISPELET 5 5 3101 3101
LEK FOR LIVET 2 2 201 201
BIKUBEN 2 2 44 44
FIRE BEGRAVELSER OG ETT BRYLLUP 4 4 745 745
SUM 454 362 88 0 4 13716 4643 8828 0 245

FORMIDLINGSAKTIVITETER

LESESIRKEL LIVE 1 1 23 23

DRAMATIKKSEMINAR 1 1 37 37

UNDERKASTELSE(R)  - baksnakk 1 1 65 65

FOREDRAG - Kvindernes Læseforening 1 1 23 23
FOREDRAG - Ibsenforbundet 1 1 20 20
UTLEIE KLOSTERØYA - Biblioteket 1 1 15 15
SUM 6 3 0 3 0 183 125 0 58 0

HA DET PÅ BADET! foto Nils-Petter Aaland
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IBSENS UTROLIGE REISE foto Dag Jenssen
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Resultatregnskap for 2019



16

Balanse pr. 31. desember 2019
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Balanse pr. 31. desember 2019
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Noter til regnskapet 2019
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Noter til regnskapet 2019
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Noter til regnskapet 2019
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UNDERKASTELSE(R) foto Dag Jenssen
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Styrets beretning
for Telemark og Vestfold Regionteater as 2019
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Revisors beretning



24

Revisors beretning
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Styret 2019

MIN VENN FASCISTEN foto Dag Jenssen

For Telemark fylkeskommune:
Maja Foss Five, Skien – nestleder
Veslemøy Wåle, Notodden
Jone Blikra, Kragerø – vara 

For Vestfold fylkeskommune:
Svein Kr. Waale, Stavern – leder
Hege Hansson, Tolvsrød
Per Eivind Johansen, Melsomvik – vara

For Skien kommune:
Erik Næs, Skien
Erik Gudbrandsen, Skien
Åse Gro Bakke, Skien – vara

For de ansatte:
Mathilde A. J. Skarpsno, Skien – kunstnerisk
Hilde Guri Bohlin, Skien – vara kunstnerisk
Heidi Paulsen, Stathelle  – øvrig personale
Sigbjørn Rell, Lunde – vara øvrig personale

Styret er fra generalforsamling 2019 sammensatt slik:
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Personalet 2019

UNDERKASTELSE(R) foto Dag Jenssen

Skuespillere:
Isaksen, Stian 
Popovic, Marina 
Skarpsno, Mathilde Alfrida J.
Stenseth, Patrik Asplund 

Administrasjonen:
Anthonisen, Elin; barbetjent
Bohlin, Hilde Guri; leder Ibsen Awards
Fiskum, Hilde; salgs- og info.leder
Halvarp, Mette; billettkontroll
Hansen, Gunn B.; salgs- og info.sekr.
Haugen, Per L.; produksjonsleder
Mosbakk, Bjarne; billettsalg/pr.-avd.
Paulsen, Heidi; regnskapsleder 
Tangen, Heidi; adm. sekretær
Zemba, Maria; renholder 

Teknisk avdeling:
Andersen, Hans Georg; prosjektleder
Andersen, Unni Bang; leder systue 
Berntsen, Morten; inspisient
Gundersen, Terje Lien; teknisk leder
Gåsodden, Rune; leder snekkerverksted
Rell, Sigbjørn; leder lydavdeling
Sandvik, Erik Spets; lysmester
Aas, Gøran; leder metallverksted

KORTTIDSENGASJERTE

Kunstnerisk personale:
Braseth, Tor Egil
Hoff, Andreas
Johannessen, Vilde
Krüger, Karoline
Lillo-Stenberg, Lars
Lindheim, Trond
Rørmark, Jon
Sele, Sigurd
Søfteland, André
Ursin-Holm, Ida Torsdatter
Aase, Oddbjørn 

Teknisk personale:
Bekken, Barbro; malerassistent
Burga, Jessica; renholder
Dale, Guro; turnetekniker
Eriksen, Lars Martin; lystekniker
Guttormsen, Elisabeth; kostymesyer
Hanasand, Anders; lystekniker
Nøklegård, Alicia; scenetekniker, sminkør
Olsen, Jonas Borgan; inspisient
Sigurdsen, Trym; scene-/turnetekniker
Werner, William; kafeassistent/bill.kontroll

Normann, Christin; adm.direktør
Bye, Thomas; teatersjef 



PETER PAN foto Dag Jenssen


