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”2020: ANNERLEDESÅRET”
2020 har vært et helt spesielt år for hele
verden, og selvfølgelig også for Teater Ibsen.
Det har vært et år som har budt på svært
mange utfordringer, men som også har vist
hvilken omstillingsevne og fleksibilitet de
ansatte på Teater Ibsen har.

Forsidebilde:
OG HJERTET ER EN KOMMUNEFARGA REGNBUE
foto Dag Jenssen

mer teater enn først planlagt. I tillegg digitaliserte og filmet vi en rekke
forestillinger. Dette gjaldt både tidligere produserte forestillinger, nye
forestillinger og andres forestillinger. Digitalisering ble et nytt bekjentskap
og verktøy for å likevel kunne nå vårt publikum når restriksjoner om antall
publikummere i salen endret seg med store uforutsigbare svingninger.
Det bød også på utfordringer mht rettighetsarbeid da slikt ikke eksisterte
fra før. Underveis ble det derfor en god del lokale og midlertidige
kontrakter på dette feltet. Teatrets omstillingsevne fikk for dette arbeidet
nasjonal oppmerksomhet inkludert en fantastisk artikkel i Fagforbundets
medlemsblad ”Fagbladet” som omtalte teatrets formidable håndtering,
videre også gjengitt i familie- og kulturkomiteen senere på året.

Pandemien satte sitt særskilte preg på all drift og ordinært virke, men
før det inntraff var 2020 også et merkeår som ville sette et stort preg
på drift av nasjonale institusjoner innenfor scenekunsten. Året startet
med regionsammenslåing der 19 fylker skulle bli 11 og tidligere Vestfold
fylke og Telemark fylke ble slått sammen til ett. Teater Ibsen gikk da fra
å ha tre eiere til to eiere, dvs en fylkeskommune med 2/3 eierskap og
Skien kommune med 1/3 eierskap. Teatrets samfunnsoppdrag, inkludert
turnevirksomhet i samme region fikk ingen endring, men teatrets formelle
eierskap og vedtekter ble endret. Likevel, under oppløpet og inngangen til
regionsammenslåingen var det sterke krefter som ønsket stortingsmeldingen
fra 1994/95, om regionteatrenes fordelingsnøkkel av tilskudd på 70% stat
og 30% ved regionalt eierskap, til livs. Midt under vårens pandemi og svært
uforutsigbare driftsvilkår for scenekunstfeltet ble det bestemt fra regjeringen
ved Kulturdepartementet at avtalen skulle bestå.

I løpet av annerledesåret 2020 implementerte også teatret strategiplanen
i så godt som alle ledd, og på ulike arenaer i driften, det være seg i
markedsarbeidet og i repertoar-planleggingen, i forhold til Ibsen Awards
og i arbeidet med interne rutiner. Den kanskje aller viktigste strategiske
seieren i 2020 var at vi fikk fullfinansiert en prøvesal. Teater Ibsen stod
som eneste institusjonsteater uten profesjonell prøvesal og vi så på dette
som et svært viktig steg for å kunne klare å ivareta samfunnsoppdraget
innenfor scenekunst på en best mulig måte inn i fremtiden. Et grundig
finansieringsgrunnlag ble sendt først til Kulturdepartementet og etter
endelig godkjenning der ble søknad også sendt til teatrets eiere. Det var
med stor glede vi mot slutten av året fikk den siste tilbakemeldingen om
fullfinansiering fra alle parter. Byggearbeidet er planlagt å starte våren
2021. Dette vil gi teatret en helt annen fleksibilitet både i produksjon avog visninger av ulike forestillinger.

Samfunnet ble så stengt ned i midten av mars grunnet koronapandemi, en
særskilt situasjon hvor institusjonene nasjonalt søkte hverandres hjelp og
utvekslet erfaringer på ukentlig basis, dette med NTO som viktig initiativtaker
og støttespiller. Møtene gikk fra telefonmøter og etter hvert over til en
digital plattform vi alle skulle lære å kjenne svært godt både internt og
eksternt; Teams. Å stå i lederskap under en pandemi var nytt og regelrett
krevende krisehåndtering for alle og innebar en svært omstendig HMSplanlegging. I løpet av 2020 iverksatte teatret over 200 nasjonale, regionale
og lokale tiltak samt øvrige særskilt for scenekunstfeltet, som skulle bidra
til minimal smittehåndtering, dvs en endring annenhver dag i snitt! Alle
ansatte og engasjerte kjente på disse store inngrepene med kohorter, soner
og smittevern man måtte hensynta. Men grunnet god planlegging og strenge
virkemidler kom vi oss trygt gjennom året med alle ivaretatt iht kunstneriske
planer og mer til.

Alt dette fikk Teater Ibsen til fordi vi i løpet av
pandemien valgte å holde alle hjulene i gang, og
det er vi svært stolte av!

Teater Ibsen produserte faktisk et rekordstort antall produksjoner i 2020.
Hver krone vi fikk i kompensasjon for tapte inntekter ble brukt til å produsere
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VILDANDEN foto Dag Jenssen

Økonomisk utvikling er kritisk for det profesjonelle scenekunstfeltet –
grunnet koronapandemien ble 2020 et svært utfordrende år for økonomisk
oppfølging og forutsigbarhet. Bekreftelsen på opprettholdelse av
institusjonsteatrenes tilskuddsordning kom fra Kulturdepartementet først
i juni. Med alle smittevernstiltak som gikk ut over produksjonstid og
muligheter for å selge billetter til teatrets spille- og turnesteder tok teatret
likevel tidlig beslutningen med å satse på å holde alle hjulene i gang. Året
2020 ga totalt andre forutsetninger for både inntekter og kostnader med store
avvik mot budsjett.
Pandemiens uforutsigbarhet overskygger videre en allerede alvorlig
økonomisk utvikling av scenekunstfeltet som i over syv år er rammet av
ABE-reformen. Teatret kan vise til økonomisk resultater iht budsjett i
denne tidsperioden, men det gir dessverre ikke det riktige inntrykket av
ABE- reformens alvorlige konsekvenser. Teatret lider nå kritisk av manglende
ressurser både administrativt, men også av faglig og kunstnerisk kunnskap
som skal til for å videreføre og utvikle et sårbart spesialfelt innenfor
profesjonell scenekunst bygd opp over snart et halvt århundre. Det betyr nå
at profesjonelle produksjoner vil måtte bli mindre i omfang, bli færre og gå
utover teatrets leveranse på samfunnsoppdrag og turnevirke.
Regnskapet for 2020 ble gjort opp med et
overskudd på kr. 1.887.473,-.
Egenkapitalen pr. 31.12.2020 er på kr. 10.229.698,inkludert innskutt egenkapital på kr. 105.000,-.

3

STORE SKUMLE MOBY DICK foto Dag Jenssen

Det første vi gjorde var å lage en digital versjon av VILDANDEN - ET
RETTSDRAMA. Fordelt over syv episoder, kunne publikum følge
“Korona-versjonen”, der Ibsens karakterer satt bak hvert sitt web-kamera,
og spilte ut rettsdramaet. Forestillingen ble senere kalt “Koronatidens best
formtilpassede forestilling”, på bransjestedet Scenekunst.no.

DET KUNSTNERISKE ARBEIDET
Kunstnerisk startet året i rettssalen, med VILDANDEN - ET
RETTSDRAMA. Et kunstnerisk team med bakgrunn fra hele Norden
tiltalte karakteren Gregers Werle for å ha medvirket til Hedvig Ekdals
selvmord. En jury på ti personer satt på scenen hver forestilling, og felte
svært ulike dommer på slutten av forestillingen.

Etter dette fulgte en rekke digitale forestillinger. Monologene 0+0=4 og
FIRE BEGRAVELSER OG ETT BRYLLUP (som vi produserte
i 2016), samt samtale-forestillingen OLA, DU LYVER!, ble alle sett av
et stort antall seere, noe som fortalte oss at det for det første er et marked
for digitale teaterforestillinger - samt at de digitale forestillingene gir en
annen og uvurderlig profilering av Teater Ibsen. Vi opplevde rett og slett at
vi nådde ut til mennesker som tidligere ikke visste hvem vi var, som kanskje
ikke ville ha oppsøkt oss “analogt” - og at dette forplantet seg videre da vi
igjen åpnet opp for salg av ordinære teaterbilletter. Vi kan med sikkerhet si at
merkevaren Teater Ibsen styrket seg i løpet av denne tiden.

Forestillingen ble meget godt mottatt av publikum, og også pressen. Ekstra
hyggelig var det å se at videregående-elever elsket forestillingen. Vi opplevde
at vi med denne bearbeidelsen av Ibsens klassiker klarte å gjøre den relevant,
utfordrende og underholdende.
I samarbeid med Turnéteatret i Trøndelag produserte vi forestillingene LEK
FOR LIVET, og LEK!. Begge forestillingene var laget av medlemmer
av den veldedige organisasjonen The Flying Seagull Project, og omhandler
hvordan denne organisasjonen kom til, om arbeidet de gjør for å spre glede til
barn som bor eller befinner seg i konfliktområder - og hvordan dette arbeidet
påvirker organisasjonens medlemmer på godt og vondt. Klassekampen skrev i
sin anmeldelse: “etter dette må eg vedgå at mykje av den øvrige dramatikken
eg ser nok kan verke ganske uvesentleg.”

Etter nesten tre måneders full nedstenging kunne vi igjen invitere publikum
på teater, dog med strenge korona-tilpasninger. Vi er stolte over å ha
vært blant de aller første som fant måter å gi publikum en trygg, analog,
teateropplevelse. I sommerteater-forestillingen STORE SKUMLE
MOBY DICK plasserte vi publikums-kohorter i hver sin båt, og gav dem
“row-in-teater”! Forestillingen ble godt mottatt av barna, og den lokale
pressen var også fascinert av jakten på den store hvite hvalen.

Vi var klare til å ta imot 900 barn til barne-versjonen av forestillingen (LEK!),
da teatret over natta stengte ned, på grunn av Covid19.
Etter dette ble det meste av planer kastet opp i luften, og vi ble nødt til å
omstille oss svært hurtig.

I august inviterte vi publikum igjen på sommerteater. Denne gangen kom de
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OG HJERTET ER EN KOMMUNEFARGA REGNBUE foto Dag Jenssen
inn i Robyn Hoods univers. Den interaktive energibomben ROBYN HOOD
OKKUPERER BREKKEPARKEN gledet barn i alle aldre.

av en forestilling”. Hilde og Halvard skal spille i Den Kulturelle
Skolesekken i 2021.

Monologforestillingen SUFFLØREN var opprinnelig ikke planlagt,
men ble produsert fordi korona-situasjonen plutselig frigjorde arbeidskraft i
teknisk avdeling. Tyve heldige tilskuere fikk plass i en spesialbygget scene i
teatrets foajé. Her ble de tatt med inn i en lettere nevrotisk sufflørs hverdag.
På papiret en lettbent komedie om et halvt utdøende yrke, men i virkeligheten
et stille opprør mot “effektiviseringsreformen” og New Puplic Management.
Svært godt mottatt av både publikum og presse.

Årets siste produksjon var juleforestillingen JULIES
JULEEVENTYR, i samarbeid med Skien Kulturskole. Tidsreiser,
familiebånd, dysleksi og jakten på julenissen var ingredienser som gledet,
overrasket og vekket nye tanker hos barn fra 4 år og oppover.
Lag og foreninger ble i 2020 tilbudt forestillingen NYLONSTRØMPA DA MOR BLE SEXY, produsert av Underholdningsvogna. Barnehagene
fikk besøk av Lars Vik med forestillingen BIKUBEN, en forestilling vi
produserte i samarbeid med Grenland Friteater og Teater Avvik. Til sammen
spilte disse to produksjonene 68 forestillinger, noe som sier mye om hvor
viktige bidrag de er i Teater Ibsens identitetsbygging.

Den kanskje største suksessen i 2020, både kunstneriske og kommersielt,
var urpremieren OG HJERTET ER EN KOMMUNEFARGA
REGNBUE. Et stjernelag av skuespillere og musikere begeistret
publikum med et utvalg fortellinger hentet fra ulike Skiensborgere. Det
er svært gledelig å oppleve at en urpremière kan generere et så sterkt
engasjement og oppmerksomhet i regionen vår!

I samarbeid med Skien kommune viste også teatret forestillingene PÅ
DO MED GRO DER SKJER DET NO, NORBERTS NYE
NABO og PIRATENE KLEM OG KNUFF – alle under paraplyen
LØRDAGSBARN. Målgruppen er barn i barnehagealder og i småskolen,
og deres familier.

En annen produksjon som opprinnelig ikke var planlagt, var DKSforestillingen HILDE OG HALVARD. Med utgangspunkt i Henrik
Ibsens ”Byggmester Solness” utviklet regissør og dramatiker Simone
Thiis i samarbeid med teatersjef Thomas Bye et nytt teaterstykke om
løgn. Forestillingen ble uvanlig godt mottatt av målgruppen, og også
Tønsberg Blads anmelder var raus med komplimentene: “En gavepakke

Forestillingen ALLE DE FANTASTISKE TINGENE ble vist på
ulike arbeidsplasser i Vestfold, under paraplyen Arbeidslivets Kulturseilas
(AKS).
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IBSEN AWARDS 2020
ON THE ORIGIN(S) OF HUHU av Adbi Karya, Indonesia

Ibsen, teater og samtida i et globalt perspektiv.
Ibsen Awards består av Ibsen Scholarships og Ibsen Awards Festival. Både
scholarships og festival avvikles hvert andre år. Via Ibsens verk ønsker Ibsen
Awards å skape scenekunstprosjekter som stimulerer til kritisk debatt om
vesentlige samfunnsmessige verdier og eksistensielle temaer. Målet er å
være en viktig arena for å diskutere Ibsen, teater og samtida ut i fra en sosial,
samfunnsmessig og politisk plattform i et internasjonalt perspektiv.

Så stengte Norge og verden ned i mars 2020 pga Covid-19. Avtaler og
oppstarter ble utsatt igjen og igjen, til slutt utsatt på ubestemt tid. Samtidig
fikk Teater Ibsen tilskudd til å bygge Sal 2 med byggeperiode som stekker
seg ut i oktober 2021. Skien kommune uttrykte ønske om at Ibsen Awards
skal ha en sentral rolle i Ibsen2028, 200årsjubileet for Ibsens fødsel. Med
bakgrunn i dette startet diskusjonen om å flytte Ibsen Awards Festival til
2022. Det arbeidet fortsettes inn i 2021.

2020 var et planleggingsår for Ibsen Awards med fokus på oppfølging av
Ibsen Scholarship-vinnere, research, programutvikling og planlegging av
samarbeidsprosjekter i inn- og utland for festivalen som var planlagt i
oktober 2021.

Ibsen Scholarships ble delt ut for 10. gang i 2019. Tilsammen er det nå delt
ut 39 scholarships i 27 land. 4 av de i alt 5 Ibsen Scholarship-vinnere fra 2019
hadde planlagt oppstart og premierer i 2020.
«Culturing Voices through Act IV of An Enemy of the People» av Surendranath
i Karnataka, India hadde planlagt oppstart for prosjektet i august med
premiere i desember 2020.

I et foreløpig program ble en videreføring av samarbeidet med Dramatikkens
Hus avtalt, og planlagt oppstart for arbeidet var november/desember 2020.
Samarbeidet med Khio og masterstudentene ved scenekunst ble også
planlagt videreført. Et videre samarbeid med Zoukak Theater Company fra
Libanon om en ny samproduksjon ble avtalt og oppstart planlagt til april
2020. Vi hadde også innledende samtaler om mulige samarbeid med NordAfrikanske kunstnere.

”Ibsen. The Final Bid» av Collective Strates, Frankrike hadde planlagt
oppstart i oktober 2020.
Premieredato ikke fastlagt.
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ON GAZE AND ANONYMITY (OR SEE YOU DON’T SEE ME) AV VENURI PERERA, SRI LANKA

Et veldig positivt tiltak som kom til på grunn av alle globale nedtegnelser og
restriksjoner var «Multitude of Peer Gynts» digitale festival «UrFear». I en hel
måned, fra 31. oktober til 30. november, viste festivalen 11 ulike forestillinger,
både forhåndsinnspilte, live og interaktive, med 30 scenekunstnere fra
Indonesia, Vietnam, Sri Lanka og Japan. Festivalens tematikk dreide seg
rundt imperialisme, mobilitet, pluralisme og interkulturelle forbindelser.

“The Pretenders in Aleppo or how theatre saved my life” av Chrystèle Khodr
fra Libanon hadde planlagt oppstart i april med premiere i oktober 2020.
“Multitude of Peer Gynts” av Yudi Ahmad Tajudin and Ugoran Prasad fra
Teater Garasi, Indonesia startet arbeidet i slutten av 2019 og hadde planlagt
premiere i juli 2020.

Det arbeides kontinuerlig med å utvikle arbeidet i Ibsen Awards med fokus på
å være en viktig arena for Ibsen og scenekunst i Norge og verden. Samarbeid
og co-produksjoner er viktig for utviklingen videre, og Ibsen Scholarships har
en sentral rolle i å vise Ibsens aktualitet i et lokalt og globalt perspektiv.

På grunn av nedstengelser, lock downs og ulike nasjonale restriksjoner ble
vi til slutt tvunget til å utsette alle prosjekter. Når arbeidene og de ulike
premierene kan gjennomføres er fortsatt usikkert.
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TANA TANI/LAND OF SORROW AV EAST FLORES THEATER COLLECTIVE, INDONESIA

ROBYN HOOD OKKUPERER BREKKEPARKEN foto Dag Jenssen

Repertoar 2020
VILDANDEN

HILDE OG HALVARD

av Henrik Ibsen bearbeidet av Thomas Bye
Instruktør		
Moqi Simon Trolin
Scenograf/Kostyme		
Benjamin la Cour
Lysdesigner		
Ilkka Häikiö
Komponist		
Anders Ortman
Maskør		
Birgit Haugå
Dramaturg		
Aslak Moe

av Thomas Bye og Simone Thiis
Instruktør		
Simone Thiis
Dramaturg		
Thomas Storm
Komponist		
Truls Hannemyr
Lysdesign		
Yasin Gyltepe

STORE SKUMLE MOBY DICK
fritt etter Herman Melville
Instruktør		

OG HJERTET ER EN KOMMUNEFARGA REGNBUE

av Fredrik Høyer
Regi/Dramaturg		
Scenograf/Lysdesign		
Kostyme		
Maskør		

Mattis Herman Nyquist
Øyvind Wangensteen
Alva Brosten
Birgit Haugå

SUFFLØREN

av Andreas T. Olsson
Instruktør		

JULIES JULEVENTYR

Thomas Bye

BIKUBEN

av Skien kulturskole og Mathilde Skarpsno
Instruktør		
Per Haugen
Scenograf		
Hans Georg Andersen
Maskør		
Alicia Nøklegård

produsert av Teater Avvik,
co-prod av Teater Ibsen og Grenland Friteater
Turne i Vestfold og Telemark.

NYLONSTRØMPA – da mor ble sexy!

ROBYN HOOD OKKUPERER BREKKEPARKEN
Instruktør		

Frode Gjærløv

Innkjøpt og distribuert i Vestfold og Telemark.

Sjur Marqvardsen
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Forestillinger og publikumsbesøk 2020

2020

FORESTILLINGER
Totalt

Åpne
Her

PUBLIKUMMERE

Solgt/lukket

Turne

Her

Turne

Totalt

Åpne
Her

Solgt/lukket

Turne

Her

Turne

Egenproduksjoner
Vildanden

12

7

Sommerteater Robyn Hood

23

10

Sommerteater Moby Dick

15

8

Og hjertet er en kommunefarga regnbue

13

9
10

Suffløren

10

Hilde og Halvard

4

DELSUM

77

44

3

3

2

1997

1077

13

1649

670

5

728

378

957

659
191

3

2
4

191

2
11

18

2

77

4

5599

2975

107

107

636

284
979

100
298

250

37
719

40
1229

676

SAMPRODUKSJONER (formidlet av egen virksomhet)
Lek for livet
Lek!

2

1

Kulturskolen - Julies eventyr
Bikuben
LØRDAGSB (1 x Bikub)
Barnehageturne - Bikuben

7
3
1
39

7
3
1

DELSUM

55

15

1

49

17

377
46
90
637

39

377
46
90
1494

1

39

2163

2

24

892

32

1494
32

1494

72

820

72

820

1333

2990

MOTATTE GJESTESPILL
Eldre - Nylonstrømpa-da mor ble sexy

26

Lørdagsbarn 2 x På do med Gro

2

2

158

158

Lørdagsbarn - Norberts nye nabo
Lørdagsbarn - piratene klem og knuff

2
2

2
2

54
58

54
58

DELSUM

32

6

TOTALT

164

65
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BIKUBEN foto Dag Jenssen

11

2

24

1162

270

21

67

8924

3882

719

Spillesteder og publikumsbesøk 2020
Antall forestillinger
Åpne

Publikumsbesøk

Totalt

Solgte

Åpne

Totalt

Solgte

VESTFOLD og TELEMARK
Bamble
Drangedal
Fyresdal
Færder
Hjartdal
Holmestrand
Horten
Kragerø
Kviteseid
Larvik
Midt-Telemark
Nissedal
Nome
Notodden
Porsgrunn
Sandefjord
Seljord
Siljan
Tinn
Tokke
Tønsberg
Vinje

1
1
1
1
1
1
2
1

2
3
3
2
1
1
2
1
1
4
28
1
1
2
1
9
3

2
3
3
3
1
1
2
1
2
1
4
28
1
2
2
2
11
4

117
94
73
92
117
35
37
54

106
65
71
394
16
80
339
43
53
124
1047
53
46
76
12
318
62

106
65
71
511
16
80
433
73
135
53
124
1047
53
163
76
47
355
116

DELSUM

9

65

74

619

2905

3524

SKIEN
Klosterøya
Øvrige

55
10

5
18

60
28

3212
670

250
1168

3462
1838

SUM SKIEN

65

23

88

3882

1418

5300

ANDRE
Fjaler

2

-

2

100

-

100

SUM ANDRE

2

-

2

100

-

100

SUM TOTALT

76

88

164

4601

4323

8924
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Formidlingsaktiviteter og øvrig samarbeid 2020

2020

FORESTILLINGER
Totalt

Åpne
Her

PUBLIKUMMERE

Solgt/lukket

Turne

Her

Turne

Totalt

Åpne
Her

Solgt/lukket

Turne

Her

Turne

FORMIDLINGSAKTIVTET
Vildanden Litteraturhuset - samtaler TB

1

1

65

65

Vildanden - Litteraturhuset/ leseprøve

1

1

40

40

Leseprøve - Og hjertet er en kf regnbue
Lansering KULT - Papirhuset Teater
Bouvet - utleie

1
1
1

1

28
50
25

28

1

FORMIDLINGSAKTIVITETER

5

3

1

208

133

1
1

50
25
25

50

SAMPRODUKSJONER (formidlet av samarbeidspartner)										
Rui- jentene - (Teater Fabel/ Riksscenen)

1

PEER GYNT Escaperoom/ Tel.Museum

305

Papirhuset teater

77

Fylkessammenslåing

1

Bikuben (Teater Avvik/Gr. Friteater)

12

Lek for livet (TiT)
AKS - alle de fantastiske tingene
FIRE BEGRAVELSER OG ETT BRYLLUP

12
8
1

SAMPRODUKSJONER

417

1

1525

77

12

3194

0

550
484

550
484

8

797
372
35

21

6992

1
91

1525

3194

1
12

305

35

35

305

797
372
35
1525

4061

0

1406

STREAMING										
Tot antall visninger

Unike seere

Ola, du lyver

2436

Fire begravelser og et bryllup
Leseprøve - Og hjertet er en ….
Talkshow -Og hjertet er en….

8674
1541
1209

963
6228
7688
1381
5133
1187
754

Totalt digitalt

41304

23334

Vildanden - Litteraturhuset/ leseprøve

1119

Vildanden koronaversjonen

8591

0+0=4

17734
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SUFFLØREN foto Dag Jenssen

Antall minutter sett

Rekkevidde

19413
2206
2129

2357
22510
29142
3816
23093
5438
1953

70711

88309

816
10343
33667
2137

JULIES JULEEVENTYR foto Marte Refsdal
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LEK FOR LIVET foto Turnéteatret i Trøndelag

Resultatregnskap for 2020

14

Balanse pr. 31. desember 2020
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Balanse pr. 31. desember 2020

Signert digitalt grunnet korona
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Styrets beretning

STYRETS BERETNING FOR TELEMARK OG VESTFOLD REGIONTEATER A/S 2020

for Telemark og Vestfold Regionteater as 2020
VIRKSOMHETEN

Telemark og Vestfold regionteater A/S, til daglig kalt Teater Ibsen, er et offentlig finansiert teater
organisert som et aksjeselskap. Aksjene eies av: Vestfold og Telemark Fylkeskommune 4 aksjer
66,7% og Skien Kommune 2 aksjer 33,3%.
Teater Ibsen ble etablert i 1975, og er et regionteater med turnéplikt. Teater Ibsens forretningsadresse
er i Skien, og turnéområdet er i Vestfold og Telemark fylke.

Det ble i 2020 spilt 164 forestillinger for 8924 publikummere. Utover dette har teatret samarbeidet
med andre institusjoner om forestillinger, aktiviteter og utstillinger som i 2020 har blitt vist for
ytterligere 3248 publikummere.
KORONASITUASJONEN 2020

Teater Ibsen har under koronapandemien med strenge smitteverntiltak holdt alle hjulene i gang.
Virksomheten har ivaretatt alle ansatte og engasjerte samt vist en forbilledlig omstillingsevne og
kreativitet når scene og tilgang for publikum ble redusert eller stengt. Det innebar produksjon av to
forestillinger i tillegg til de planlagte for 2020 samt at teatret har filmet og tilrettelagt digitale visninger
av 4 forestillinger og to publikumsaktiviteter for å nå sitt publikum på annet vis. Digitalt var det
23.334 unike seere og 41.304 antall visninger i 2020.
PRØVESAL/SCENE 2

Teater Ibsen har i flere år fremmet både for Kulturdepartementet og teatrets eiere at det er et stort
behov for prøvesal. Prosjektskisser var klare, og i tilskuddssøknaden for statsbudsjettet 2021 søkte TI
derfor Kulturdepartementet om et særskilt ekstratilskudd på kr. 3 mill. til dette prosjektet. I tillegg til
teatrets egne avsetninger på kr.6 mill., tilskudd fra VTFK på kr. 5 mill. og Skien kommune på kr. 2,5
mill., ble prosjektet fullfinansiert i 2020. Byggestart er beregnet til mars 2021 og ferdigstillelse i løpet
av 2021.

Penneo Dokumentnøkkel: JM35L-A2EDQ-DHEQU-7BA1N-SICED-VPN6L

Teater Ibsen hadde pr. 31.12.2020 18 faste ansatte, samt 1 skuespiller ansatt på åremål. I tillegg ble det
engasjert skuespillere, instruktører, scenografer, lysdesignere, kostymedesignere og teknisk personale.
Teatrets repertoar legges av teatersjef i samråd med kunstnerisk råd. Repertoaret består av
egenproduserte forestillinger, samarbeidsproduksjoner, innkjøpte forestillinger og gjestespill.

UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING

Styret mener regnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av selskapets
virksomhet. Teatret har fri egenkapital og god likviditet.
GRUNNLAG FOR FORTSATT DRIFT

Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp under
denne forutsetning.
ARBEIDSMILJØ

I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant
selskapets ansatte. Sykefraværet for 2020 utgjorde 4,25%. Dette er en nedgang på 1,35 prosentpoeng i
forhold til 2019. Sykefraværet har årsak i flere langtidssykefravær hvorav 1 av disse er en
arbeidsrelatert ulykke med personskade. Teater Ibsen er tilknyttet bedriftshelsetjeneste og følger lover
og regler i sitt arbeide med HMS. Det er styrets oppfatning at den generelle trivselen på arbeidsplassen
er god.
LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Det foretas ikke forskjellsbehandling i strid med regelverket vedr. likestilling og diskriminering.
Styret mener at Teater Ibsen tilfredsstiller kravene og har derfor ikke iverksatt spesielle tiltak i 2020.
YTRE MILJØ

Styret mener at Teater Ibsen ikke forurenser det ytre miljø. Det utføres kildesortering av avfall i
henhold til kommunale vedtekter. Teater Ibsen tilrettelegger også for resirkulering av materialer der
det er mulig, og åndsverk er ivaretatt.
SKIEN, 23.02.2021
TELEMARK OG VESTFOLD REGIONTEATER AS

____________________
Erik Skjervagen
Styrets leder

_________________
Gro Helga Lilleland
Nestleder

____________________
Kathrine Kleveland
Styremedlem

____________________
Mahmoud Farahmand
Styremedlem

_________________
Elise Andersen
Styremedlem

____________________
Heidi Paulsen
Styremedlem

____________________
Mathilde J. Skarpsno
Styremedlem

__________________ _____________________
Erik Gudbrandsen
Christin Normann
Styremedlem
Daglig leder
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Styret 2020
Styret er fra generalforsamling 2020 sammensatt slik:
For Skien kommune:
Helga Lilleland, Skien - nestleder
Erik Gudbrandsen, Skien
Lars Jøntvedt Skjelbred - vara

For Vestfold og Telemark fylkeskommune:
Erik Skjervagen, Fyresdal - leder
Kathrine Kleveland, Holmestrand
Mahmoud Farahmand, Porsgrunn
Elise Andersen, Sandefjord
Hans Edvard Askjer, Skien - vara
Kjersti Myro, Porsgrunn - vara

For de ansatte:
Mathilde A. J. Skarpsno, Skien - kunstnerisk
Hilde Guri Bohlin - vara kunstnerisk
Heidi Paulsen, Stathelle – øvrig personale
Rune Gåsodden, Brevik – vara øvrig personale

VILDANDEN foto Dag Jenssen
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NYLONSTRØMPA – DA MOR BLE SEXY!

Personalet 2020
Normann, Christin; adm.direktør
Bye, Thomas; teatersjef
Skuespillere:
Skarpsno, Mathilde Alfrida J.
Teknisk avdeling:
Andersen, Hans Georg; prosjektleder
Andersen, Unni Bang; leder systue
Berntsen, Morten; inspisient
Gundersen, Terje; teknisk leder
Gåsodden, Rune; leder
snekkerverksted
Rell, Sigbjørn; leder lydavdeling
Sandvik, Erik Spets; lysmester (til 31/5)
Aas, Gøran; leder metallverksted
Administrasjonen:
Anthonisen, Elin; barbetjent
Bohlin, Hilde Guri; leder Ibsen Awards
Halvarp, Mette; billettkontroll
Hansen, Gunn B; salgs- og info.sekr.
Hauge, Kristian; markedssjef
Haugen, Per; produksjonsleder
Mosbakk, Bjarne; billettsalg/pr.-avd.
Paulsen, Heidi; regnskapsleder
Tangen, Heidi; førstesekretær
Zemba, Maria; renholder (permisjon)

KORTTIDSENGASJERTE
Kunstnerisk personale:
Abrahamsen, Jannicke
Anholt, Dagrun
Eike, Åsmund-Brede
Herholdt, Madeleine Barosen
Holmen, Hallvard
Isaksen, Stian
Jacobsen, Anne Marit
Larsen, Sondre Krogtoft
Nilssen, Gard
Otnes, Ola
Reisæter, Hadle
Rognve, Preben Lillebø
Roligheten, André
Sand, Hans Jacob
Smedstad, Hanne Amalie
Smit, Veronika
Thrane, Joakim
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Teknisk personale:
Bekken, Barbro; malerassistent
Gulbrandsen, Merethe; barassistent
Hanasand, Anders; lystekniker
Hansen, Frida Brødsjø; barassistent
Hogstad, Ingvild; sufflør
Jordbakke, Sander; sufflør
Kjørholt, Ole Jørgen; lydtekniker
Lieng, Tor Erik; lysmester
Sigurdsen, Trym; scene-/
turnetekniker
Stein, Erlend; tekniker
Øygarden, Erik D; kafeassistent

OG HJERTET ER EN KOMMUNEFARGA REGNBUE foto Dag Jenssen

