
STUDIUM ACTORIS  
Årsrapport 2016

I N T E R N A T I O N A L  
T H E A T R E  E N S E M B L E  

Fredrikstad, Norway





2 8 	 Å R  M E D   
F Y S I S K  T E A T E R  
kort om Studium Actoris

Studium Actoris ble grunnlagt i 1989 i Bodø. 

Hovedfokus og tradisjonen til gruppen er basert på 
internasjonalt samarbeid og utveksling av erfaring 
og kunnskap over land- sjanger grenser. 

Fra 1989 til 1997 var gruppen “nomader” og 
fokusert på produksjon og spilling av egne 
forestillinger på kulturhus, festivaler, skoler og div 
andre arrangementer. I tillegg har SA, mellom 1996 
og 1998 vært med på innspilling av tv-episoder for 
NRK- Barneavdeling (største Nordiske 
Samproduksjon for barn frem til da) med 10 
kortfilmer som ble solgt til hele 16 land. 

Fra 1997 til 2006, takket være fast driftstilskudd fra 
Fredrikstad kommune, kunne SA begynne å utvikle 
sitt store internasjonale samarbeidsnettverk av 
kunstnere parallelt med omfattende turnering i 
Norge og i utlandet, samt arrangering av gjestespill 
(SAFT) og lokale festivaler (Folk i Gata, Delta Juice 
& Circus m.fl).  

Fra 2007 har ensemblet mottatt driftstilskudd, i 
tillegg til kommunen, også fra Stortinget over 
statsbudsjettet (først post 74 nå post 55), siden 
2008 også fra Østfold Fylkeskommune.  

Desember 2015, ble Studium Actoris varslet av 
Norsk kulturråd om at virksomheten ble vurdert for 
utfasing. Østfold fylkeskommune og Fredrikstad 
kommune opprettholder sine driftstilskudd.
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STATISTIKK FORESTILLINGER: fra 1989 til idag har SA spilt i 1410 forestillinger for ca 
144.722 personer (70.167 barn, 4.718 voksne, 26.926 voksne/ungdom, 42.911 blandet. I 
tillegg har vi arrangert 501 gjeste forestillinger vist for ca 43.389 personer). Totalt har 
virksomheten spilt for 188.111 personer. I gjennomsnitt har SA spilt for ca 6710 
mennesker pr. år.
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Å R S R A P P O R T  2 0 1 6  
INTRO 
I årene som fulgte første tildelingen av 
driftstilskudd via statsbudsjettet (over post 74 i 
2007), har vi ustanselig forsøkt å gjøre Studium 
Actoris’ organisasjon i stand til å bære frem det 
fremtidige kunstneriske innhold.  
Å finne det “nye seg selv” er aldri enkelt, og når 
faste referansepunkter forflytter seg, blir den 
oppgaven desto vanskeligere. Etter 
driftstilskudd begrenset til indeksreguleringen 
over flere år, og varsel om nedleggelse av post 
74 startet en usikker periode for Studium 
Actoris (SA). 2015 ble siste år vi fikk tilskudd 
via post 74. Virksomhetene som ble tildelt 
tilskudd for 2016 ble underlagt Kulturfondet, 
post 55, faglig og administrativt kontrollert av 
Norsk kulturråd (NKR). Samtidig ble SA i 
tildelingsbrevet (nå kalt «kontrakt») for 2016, 
truet med utfasing. Dette kom som en stor 
overraskelse ettersom NKR i 2012 bevilget 
1.600.000,- til nye arbeidslokaler og, på tampen 
av 2014, 400.000,- til ny produksjon. 

NYÅRET 
Administrativt: Etter beskjed den 16. 
desember 2015 fra NKR om at SA var vurdert 
for utfasing, slo vi alarm og jobbet intenst med 
saken. Etter møter med Fredrikstad Kommune 
og Østfold fylkeskommune, booket vi endelig et 
møte med NKR for å få en begrunnelse for 
deres avgjørelse. 29. januar hadde vi møte med 
NKR i SAs lokaler i Fredrikstad. Til stede var 
bl.a. kultursjefene i de to lokale 

administrasjonene og senior rådgiverne fra 
NKR. Rådgiverne redegjorde for det Faglige 
Utvalgets vurdering, som kunne oppsummeres 
som følger: 

- Virksomhetens kunstneriske kvalitet lå ikke til 
grunn for vurderingen for utfasing. 

- Det var uklart for Utvalget hvilken funksjon 
virksomheten hadde i forhold til tilbudet fra de 
øvrige regionale kultur institusjoner 
samlokalisert på Værste området. 

- Det var uklart for Utvalget hva som var 
«kjernevirksomheten» til SA og pga dette 
hvorvidt SA heller skulle søke andre 
tilskuddsordninger. 

Utvalget påpekte også at de nye retningslinjene 
for ordningen krever: 

- «[Virksomheten skal] ha et styre, vedtekter og 
rutiner for god økonomistyring» (sitat).  

- «[Virksomheten skal] kunne vise til at faglig 
og administrativ profesjonalitet og kontinuitet 
er sikret, uavhengig av 
enkeltpersoner» (sitat).  

Etter møtet satte SA umiddelbart i gang med 
iverksetting og gjennomføring av en rekke 
tidkrevende administrative forandringer, for å 
imøtekomme NKRs besynderlige krav om 
byråkratisering av virksomheten. Dette arbeidet 
skulle oppta det meste av vår tid frem til 
søknadsfrist 2. juni. 

Kravet om at SA «ikke skulle være avhengig av 
enkelt personer» imøtekom vi ved å få på plass 
et utvidet styre, bestående av 4 personer + 2 
repr. fra Fredrikstad kommune og Østfold 
fylkeskommune som observatører uten 
stemmerett. Vi opprettet i tillegg 3 eksterne 
ressursgrupper, «Studium Actoris: Rådgivende 
venner», «Studium Actoris: Creative Alliances» 
og «Studium Actoris: Økonomi og 
administrasjon».
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«2016 ble preget av større usikkerhet 
for fremtiden enn det som vanlig er og 

ble derfor internt kalt «Kriseåret».   



Krav om «administrativ profesjonalitet» ble 
imøtekommet ved at vårt regnskapsbyrå «Øyvik 
Regnskap AS», som vi har benyttet siden 1997, 
har tatt over alle oppgaver i forhold til regnskap 
og budsjettering. Revisor firmaet «KJ Revisjon 
AS» er nå også en fast del av denne 
ressursgruppen. På spørsmålet rettet mot repr. 
fra de lokale kulturmyndighetene (tilstede på 
møtet med NKR) om SAs funksjon i det lokale 
kulturlandskapet, ble skriftlige uttalelser fra 
disse vedlagt søknaden til NKR sendt 2. juni 
2016. (Se fullstendige uttalelser på sidene 
25-26 ).  

Uklarheten om hva som var 
«Kjernevirksomheten» klargjorde vi ved å 
skape et nytt organisasjonskart som beskrev en 
omorganisert og mer strømlinjeformet 
virksomhet. (Se organisasjonskart på side 27).  

På nyåret ble det lite tid for kunstnerisk arbeid. 
I tillegg til det omfattende arbeidet de nye 
kravene fra NKR krevde, måtte vi også 
iverksette det vi kalte «krisetiltak» i forsøk på å 
unngå konkurs. Allerede høsten 2015 måtte vi 
si opp vår administrator pga av økonomien. 

Vi filmet arbeidslokalene for å lage en kort 
reklametrailer om fasilitetene, for å markedsføre 
dem for mulige samarbeidspartnere. 
Reklamefilmen publiserte vi på Facebook, vi 
utformet også tilbudet skriftlig og publiserte på 
hjemmesider og Facebook. Vi utformet 
salgsmateriale for forestillinger på repertoaret 
som tilbud for kulturhusene 2016/17. 

Kunstnerisk: Noe kunstnerisk fikk vi til 
allikevel. Vi hadde møte med Østfold 
Kulturutvikling som spurte oss om å utvikle noe 
av scenekunst programmet for «Barnas 
Verdensdager 2017». Vi hadde også møte med 
arrangørene av 1700-talls festivalen «Kongen 
Kommer», som spurte oss om hjelp til å skape 
underholdning under Kongeparaden i Gamle 
Fredrikstad den 27. mai 2017. I begge tilfeller, 
kom vårt verdensomspennende nettverk av 
samarbeidspartnere til nytte og til fordel for et 
mer profesjonelt kunstnerisk innhold i disse 
arrangementene. I slutten av februar startet vi 
vår daglige trening i salen. 

VÅREN 
Administrativt: Uten administrator, trengte vi 
sårt hjelp på kontoret! Det fikk vi av Hans 
Jørgen Ramberg, som hadde praksisplass hos 
oss fra mars til september. Med hans bakgrunn 
som politiadvokat og jurist i 
Justisdepartementet, kom han svært til nytte. 
Bl.a.utviklet og reklassifiserte han vårt 
arkivsystem med utgangspunkt i en offentlig 
arkivnøkkel. 

Jakten på mulige medlemmer til utvidet Styre 
og de ovennevnte ressursgrupper foregikk for 
fullt frem til mai. Vi utviklet et»salgsdiagram» 
for hvordan gå frem og følge opp salg av egne 
produkter. Vi utviklet innhold og form for et nytt 
kurstilbud: «Fremtid- neste utgang». 
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Søylene viser tydelig at nye, 
adekvate arbeidslokaler (fra des. 
2012) førte til økt kunstnerisk 
aktivitet og at det å stå uten både 
administrator og selger førte til det 
motsatte (oppsigelse av 
administrator i 2015 pga. 

økonomien).  0
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Antall arrangementer primærformål
Antall arrangementer rettet mot barn og unge



Vi utformet annonse om tilbudet og sendte til 
Fredikstad Blad, på Facebook og distribuerte i 
byen. I mars kontaktet SA mulige medlemmer 
til utvidet styre samt til de ovennevnte eksterne 
ressursgruppene for å sondere interesse og 
vilje til å delta. Den kulturelle Skolesekken i 
Østfold meldte i april sin interesse for å ta inn 
forestillingen Hard & Fragile (H&F) som en del 
av tilbudet til videregående skoler for 2017. 
Under møtet det ble fastsatt tidspunkt for 
prøvespilling for en skoleklasse i november. 
Tilbakemelding fra denne «test spillingen» 
skulle avgjøre om DKS kunne tilby 
forestillingen eller ikke. I april lagde vi en 
dokumentarfilm om SAs 27 år med virksomhet 
med bilder og videoutklipp fra forestillinger og 
arrangementer. Videoen ble presentert for 
gruppeledere i bystyret i Fredirkstad kommune 
under et møte vi inviterte til i våre lokaler. På 
grunnlag av sonderingen foretatt tidligere på 
året, utformet og sendte vi offisielle invitasjoner 
om deltagelse i de ovennevnte 
ressursgruppene. Responsen var utelukkende 
positiv og invitasjonene kom raskt i retur med 
påført signatur for deltagelse.  

Mai ble i sin helhet viet arbeidet med søknad, 
rapport, arbeidsbudsjett, årsregnskap etc. til 
NKR og praktiske/byråkratiske forberedelser i 
forbindelse med reise til Cuba planlagt for 
oktober. 

Kunstnerisk: Vi hadde møte med 
kulturkontoret for å foreslå en åpen visning av 
resultat fra kurset «Fremtid - neste utgang» 
under arrangementet «Kulturnatt 2016». En 
liten tur til Italia måtte til for innkjøp av 
projeksjon skjerm i stoff til forestillingen «Hard 
and fragile like a diamond». I april startet vi 
kurset «Fremtid - neste utgang». Men med kun 
3 påmeldte, måtte vi avlyse i denne omgang. I 
mai deltok Roman Konk i «Barnas 
verdensdager» og ledet innlednings paraden. 

SOMMEREN 
Administrativt: Søknaden til NKR ble sendt 
innen fristen 2. juni kl. 13.00, hele 55 sider 
lang (2,5 cm tykk…) med alle obligatoriske 
vedlegg inkludert. Etter denne faste årlige 

kraftanstrengelsen, begynte høstens program å 
melde sin eksistens ved å kreve allerede i juni 
vår administrative oppmerksomhet. 
Utformingen av våre nye og mer adekvate 
hjemmesider ble diskutert med Ann Jorid 
Pedersen. Utforming av kontraktene og 
bestilling av reisene i forbindelse med 
gjenopptagelse av forestillingen H&F måtte 
gjøres. Møter med Arena Magica for å 
forberede søknaden til Vri Østfold, angående 
vårt nye byutviklingsprosjekt «Bygg din By», i 
grenseland mellom scenekunst, forskning i 
teknologisk nyvinning og prosjekt ledelse, 
måtte også til.  

I august, tok Tormod Gangfløt, leder for Østfold 
Kulturutvikling, initiativ til møte angående nytt 
utvidet kunstnerisk samarbeid med SA for 
fremtiden. Scenekunst Østfolds teatersjef Kjell 
Moberg skulle slutte i sin stilling med virkning 
fra 1. oktober og nye planer skulle legges frem.  

SA tok kontakt med lederen for Visit Østfold, 
Maja Nielsen, for å informere om ensemblets 
situasjon og muligheter for samarbeid om 
planlagte prosjekter i 2017. Denne 
sensommeren inviterte vi også «Rådgivende 
venner» til ressursgruppens første møte. 

Kunstnerisk: I juni tørket vi støv av selvskrevet 
manus til forestillingen «La danza de la 
vida» (DDV) fra 2013 og satte i gang jobben 
med å tilpasse det til ny utvidet versjon. Det 
opprinnelige kubanske ensemblet skulle skiftes 
ut og utvides.Stykket, som opprinnelig var en 
utendørs forestilling, skulle også tilpasses 
spillesteder innendørs. Parallelt måtte en 
gjenopptagelse av tekster og partitur til 
forestillingen «Hard & Fragile» foretas med 
sommerferie i juli til hjelp. Den nye 
projeksjonskjermen måtte også testes ut med 
videodesigner Jan Hustak. Mange dager gikk 
også med til ferdigklipping av 
dokumentasjonsvideoen til H&F. I forbindelse 
med prosjektet «Bygg din by» hadde vi møte 
med Handegård Arkitektur i Fredrikstad, samt 
møter med «Kolab Arkitekter» i Oslo. I august 
ble manuset til DDV send pr. post til Pavel 
Reyes på Kontoret for Internasjonale 
Relasjoner i Bayamo. Det kom først frem etter 
45 dager!
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Kostymene og rekvisittene etterlatt på Cuba hos 
arrangør var sporløst forsvunnet. Vår kostyme 
designer Lill Roos ble derfor kontaktet og satte 
i gang med å lage nye. 

HØSTEN 
Administrativt: Høsten starter med diverse 
møter, bl.a. med ‘Innovasjonsprogrammet ved 
Høgskolen i Østfold’  for å signere en 
intensjonsavtale om samarbeid, og for å 
signere og sende til Vri-Østfold den endelige 
søknaden for prosjektet «Bygg din by». 
September måned ble avrundet med deltagelse 
på «Kulturkonferanse i Østfold» hvor det 
skrytes av «CRM prosjektet» til Kulturfangst 
som SA er en av initiativtagerne til. 

Fra 1. til 22. oktober hadde SA sitt virke i 
Bayamo, Cuba. Kontoret var derfor i den 
perioden ubemannet. Men vi hadde i forkant 
invitert ressursgruppen «Rådgivende venner» 
til ett møte, uavhengig av oss, i våre lokaler. 
Tilbake fra varmen og kunstnerisk arbeid ventet 
administrativt arbeid. I september var Hans 
Jørgen Ramberg’s praksisplass hos oss over. 
Bortsett fra regnskapet som var profesjonelt 
håndtert av vårt eksterne regnskapskontor, falt 
resten av administrasjonen nå igjen helt og 
holdent på de 2 faste kunstneriske 
medarbeiderne i SA. Et møte med Kulturrådets 
ansvarlige for EU program «Kreative Europa» 
ble nødvendig for å videreutvikle prosjektet 
«Next stop art» (NTA) i samarbeid med A3 Teatr 
(PL) og Theatret Thalias Tjenere (DK). Arbeid 
på søknaden for NTA foregikk jevnlig i løpet av 
året via Skype med de involverte 
samarbeidspartnere. I begynnelsen av 
november innså A3 Teatr at deres 
arbeidsmengde hjemme ble for omfattende til å 
kunne produsere en god nok søknad innenfor 
fristen. Derfor besluttet partnerne å utsette 
søknaden til høsten 2017.  

I midten av november fikk vi et møte med 
Gangfløt i Østfold Kulturutvikling som godkjente 
vårt forslag til innhold og budsjett for vårt 

program innenfor Barnas Verdensdager mai 
2017 (BVD). I november hadde vi også et møte 
med Fredrikstad kommune og Østfold 
fylkeskommune for å forberede forestående 
møte med Hege Haukeland Liadal, AP’s 
talsperson for kultur på Stortinget. 

Kunstnerisk: I september ble forestillingen 
«Da Capo!» spilt på Ås Kulturhus og under 
«Barnas Isegran» som en del av «Kulturnatt i 
Fredrikstad» arrangementet. Verkstedet 
«Fremtid - neste utgang» som ble avlyst på vår- 
parten, ble forsøkt gjennomført som én dags 
verksted under Kulturnatten. Den ene personen 
som dukket opp var Mailis Najdorf. I løpet av 
den korte samtalen for å avlyse kurset, kom det 
frem at hun var utdannet ved Musikkhøyskolen i 
Oslo som fløytist, spesialisert i barokk fløyte. 
Hun ble øyeblikkelig vervet til å delta i vårt 
planlagte program under arrangementet 
«Kongen Kommer» (KK) planlagt for mai 2017. 

 I september gjenopptok vi arbeidet med 
utvikling av manus og materiale til forestillingen 
DDV. 

I oktober var vi nesten hele måneden i Bayamo. 
Området ble rammet av syklonen Matthew og 
alle offentlige og private bygninger i Bayamo 
ble barrikadert, slik at prøvene på forestillingen 
DDV ikke kunne starte som planlagt. Så da 
faren var over, en uke var tapt og prøvelokalet 
kunne gjenåpne, satte vi i gang for fullt med 
øvelsene. Produksjonen ble spilt 4 ganger fra 
15. til 19. oktober, innendørs på Teatro de 
Manzanillo og Teatro Bayamo, samt utendørs på 
Universitetet i Holguin og Plaza de la 
Revoluçion i Bayamo. I etterkant av 
forestillingen på Teatro Bayamo, hadde vi 
arrangert et møte med de viktigste 
teaterkompaniene og kunstnerne i Granma 
provinsen. Her informerte vi om vårt planlagte 
prosjekt «Parque Granma - sueño Y realidad» 
hvilket ble svært entusiastisk mottatt. Alle ville 
gjerne delta i prosjektet i 2018. 
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VINTEREN 
I begynnelsen av november hadde vi 
gjenopptagelse med hele ensemblet av 
forestillingen «Hard & fragile like a diamond». 
Forestillingen ble spilt i SA lokaler som test 
forestilling for DKS og en skoleklasse fra en 
videregående skole i Østfold. Forestillingen ble 
svært godt mottatt og er nå på turneplan for 
høsten 2017.  

I forbindelse med den nyetablert samarbeidet 
med HiØ (Innovasjon og prosjektledelse), 
hadde SA i slutten av november et 
teaterverksted i «improvisasjonsteknikk» for 
studenter fra høyskolen. 

Første del av prosjektet «BYT(E)» (Build Your 
Town - Electric) ble avviklet som en workshop 
med SA, Etienne Borgers, Nxtech og PhD 
Candidate Matthew Lynch fra HiØ til stede, hvor 
det ble utviklet en hardware prototype - med 
navn «give & get» -  utviklet for testing i 
prosjektet «Bygg din by» i 2019. 

Desember ble kunstnerisk avsluttet med 
feiringen av Grenland Friteater 40 år. SA deltok 
i jubileums forestillingen på «Ælvespeilet» i 
Porsgrunn for å feire norges eldste 
friteatergruppe. En gledelig stund, dog svertet 
for SA av melding fra NKR om at vår virksomhet 
var utfaset, med  virkning fra 01.01.2017. 

Administrativt: 2. desember hadde vi møte 
med AP på Stortinget. Til stede, i tillegg til SA 
og verten Hege Haukeland Liadal fra 
Kulturkomiteen på Stortinget, var AP 
representant fra Vestfold i Kulturkomiteen, 
lederen for AP i Østfold, AP representanter fra 
Østfoldbenken, AP representanter for 
kulturutvalgene i Fredrikstad og Østfold, 
representantene fra kulturkontorene i 
Fredrikstad og Østfold, samt lederen for Danse- 
og teatersentrum. Oppslutningen på møtet 
understreket støtten som AP er villige til å gi SA 
i håp om å bli tilbakeført på Statsbudsjettet på 
en post direkte under Kulturdepartementet. 

Foran oss lå arbeidet med  å oppnå samme 
oppslutning for vår sak hos posisjonspartiene. 

Møtet med arrangørene av «Kongen Kommer» 
«forseglet» vårt programforslag med aksept 
både innholdsmessig og budsjettmessig. 

14.12.2016 er beslutningen om utfasing fra 
01.01.2017 en kjensgjerning. I kroner og øre 
betyr at for 2017 mister vi 254.500,- av de 
1.018.000,- kr vi hadde i 2016. Nedtrapping av 
tilskuddet tilsier at vi i 2018 vil motta 267.225,- i 
driftstilskudd fra NKR. 01.01.2019 opphører 
tilskuddet i sin helhet. I praksis betyr dette 
kroken på døren for SA fra 01.01.2018 om ikke 
noe annet inntreffer. 

I slutten av 2016 ble det klart at i samme året 
som SAs virksomhet er skyggelagt av utfasing 
og Fredrikstad by feirer 450 år, dvs 2017, er 
ensemblets kunstneriske arbeid høyt verdsatt 
og etterspurt for bidrag til feiringen av byen og 
videreutvikling av regionen. Dette gir håp om 
en lysere fremtid. 

�8

S
t

u
d

i
u

m
 

A
c

t
o

r
i

s



�9

KONKLUSJON 

Økonomisk har SA følgende 3 prekære hovedutfordringer: 
1) Sikre husleie til egne arbeidslokaler. Ombyggingstilskuddet fra Rom for Kunst i 2012, ga SA lokaler som er 
tilrettelagt behovet og en god lokalisering. 
Her ønsker Studium Actoris å bli værende. Lokalene har økt mulighetene for ferdigstilling av produksjonene og 
dermed inntjening på sikt. Ovennevnte tilskudd er oppbrukt til sitt formål. Situasjonen er nå kritisk. Å tilføye 
friske midler for å dekke husleiekostnader er derfor helt avgjørende om ensemblet skal overleve. 
2) Øke kapasiteten i administrasjonen av ensemblets produkter og satsingsstrategier. Mer tid og ressurser til 
salg. For å kunne garantere profesjonalitet i markedsføring, planlegging av strategier og opprettholde gamle, 
eller etablere nye, kontakter med kulturoperarører / institusjoner, trenger ensemblet umiddelbart en 
administrator i 100 % stilling. For å øke egen inntjening og 'erobre' nye markeder, trenger ensemblet 
umiddelbart en selger i 50 % stilling. Oppnåelse av begge mål er helt avgjørende for å garantere ensemblet en 
fremtid. 
3) Sikre friske midler øremerket kunstnerisk produksjon. For å realisere SAs produksjoner, må kostnadene pr. i 
dag spres over flere budsjettår. En nødvendig, men fordyrende strategi. Dersom SAs 3 avdelinger skal kunne 
oppnå sine grunnleggende målsettinger, må produksjonsmidlene være sikret gjennom det faste driftstilskuddet.  

Å stå uten administrator er et alvorlig tilbakeslag for SA. Selv om SA er en liten virksomhet så generes mye 
administrasjon, ikke minst i forhold til offentlige etater som Norsk kulturråd. Det legges mye arbeid i søknader 
om tilskudd, skriving av rapporter, organisere og opprettholde kontakt med samarbeidspartnere, 
kontraktadministrasjon, holde orden på bilag og fakturaer, produsere salgsmateriell og selge forestillinger, 
markedsføring via sosiale kanaler og hjemmesider, arkivering og mye annet kontoradministrativt. Kulturrådets 
krav i «kontrakten» om at ‘virksomheten skal kunne vise til at faglig og administrativ profesjonalitet og 
kontinuitet er sikret, uavhengig av enkeltpersoner’, virker urimelig i mangel av en 100% stilling i 
administrasjonen til SA. Manglende midler til å dekke husleie, til å produsere ny scenekunst over 
driftsbudsjettet samt til ansettelse av en selger har også katastrofale konsekvenser for virksomhetens fremtid. 
Tiltakene som ble igangsatt (i samarbeid med Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune i begynnelsen 
av 2016) for å imøtekomme kravene er nytteløse dersom det ønskede økonomiske løftet lagt frem av SA til 
Kulturrådet i søknaden for 2017 ikke imøtekommes. Fra 14.12.2016 er SAs utfasing vedtatt av Norsk kulturråd. 
Dette innebærer at tilskuddet over post 55 reduseres progressivt ned til kr 267.225,- fra 01.01.2018. Dette vil 
bety kroken på døren for SA fra samme dato.
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Siden årets driftstilskudd i hovedsak kun dekket 
driftskostnader, var det lite igjen til prod. og turnering.
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Forestillingen vekket i 2016 interesse 
hos Den Kulturelle Skolesekken i 

Østfold og måtte derfor gjenopptas med 
hele ensemblet etter ett års opphold.

H A R D  A N D  
F R A G I L E  L I K E  A  
D I A M O N D   
En guidet tur i tortur. 

FOR UNGDOM OG VOKSNE	  
“Hard and fragile like a diamond” ble den 
sentrale egenproduksjon for Studium Actoris 
ferdigstilt i 2015. Stykket hadde premiere i 
oktober og ble spilt til sammen 6 ganger for 83 
tilskuere. Under premieren på St.Croix-huset i 
Fredrikstad var Amnesty International til stede 
for å opplyse om sitt arbeid. 

Stykket er inspirert av Amnesty Internationals 
rapport "Take a step to stamp out torture".  

Nylige rapporter forteller om tortur og 
mishandling i mer enn 150 land. Ofrene 
inkluderer vanskeligstilte, dissidenter, mistenkte 
kriminelle og politiske fanger. Kvinner og barn 

rammes også av tortur. Det samme gjør 
mennesker med "feil" identitet eller tro.  
Hvordan tar vi imot denne virkeligheten, i våre 
hjem, fra sofakroken? 

INNHOLD 
"Hard and fragile like a diamond" ble en intim 
fysisk forestilling bestående av en fotograf, en 
musiker, en videokunstner og en skuespiller. 

Stykket omfattet det helt personlige, en 
berettelse fra skuespillerens barndom til en 
form for lovteknisk beskrivelse og til en 
journalistisk gjengivelse. 

Regissør Rudi Skotheim Jensen med bosted 
Fredrikstad, utdannet ved Akademi for 
scenekunst og den nasjonale sirkushøgskolen i 
Brüssel E.S.A.C., hadde forestillingen “Be good 
to the always” i SAFT 2011. 

MEDVIRKENDE 

Skuespiller: Paolo Martini 
Musiker: Tim Hodgkinson (UK) 
Videokunstner: Jan Hajdelak Husták (Cz) 
Regissør: Rudi Skotheim Jensen 
Scenograf og fotograf: Stefano Lanzardo (It) 
Lysdesigner: Jokke Johansen 
Aldersgruppe: 12+ 

Produsert med tilskudd fra Norsk kulturråd, 
Fredrikstad kommune og Østfold 
fylkeskommune. 
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:SA - GJENOPPTAGELSE



L A  D A N Z A  D E  L A  
V I D A .  
Munch - universal artist 

FOR ALLE	  
Utendørs teaterforestilling inspirert av E. 
Munchs verker. Forestillingen ble produsert i 
2013 i Bayamo, Cuba, som en del av 
Fredrikstad Kommunes feiring av malerens 150 
års jubileum og Bayamos 500 års jubileum som 
by. Forestillingen ble gjenopptatt og bearbeidet 
til en innendørs versjon, som turnerte i år i 
Granma Fylke. 

INNHOLD 

Munchs kunstneriske verden plasserte ham 
allerede i sin tid i sentrum av nyskapende 
kunstbevegelser i Europa og resten av verden. 
Hans poetiske men råe syn på menneskelige 
relasjoner, forbundet med naturens kraftfulle 
fargerike virvler, står sentralt i denne 
forestilling. På scenen åpenbarer norske og 
cubanske scenekunstnere, cubanske musikere 
og malere, Munchs poetiske kvaliteter for 
mannen i gata i et fremmed land. 

MEDVIRKENDE 

Skuespillere: 
Paolo Martini, Jannicke 
Stensnes, Heidy Beatrice 
Torres Padilla, Daniel 
Carrazana Rosales, Luisa 
Dalita González Suárez. 
Maler: Yoel Quezada 
Rodriguez. 
Malerstudenter: Alipson 
Verdecia Boza, Reydel 
Diaz Vireiies, Juan 
Antonio Ramos Fonseca 
Regi: J. Stensnes og P. 
Martini 
Musikere: Ana María 
Estrada, Claudia Gallardo 
Produsent Cuba: Vivian 
Maria Milan Perez 
Produksjonskoordinator 
Cuba: Pavel Reyes 
Produsent: Studium 
Actoris 

Produsert med tilskudd 
fra: Fredrikstad 
Kommune, Østfold 
fylkeskommune, Norsk kulturråd og 
Kulturkontoret i Granma.
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SA / DKM - NY PRODUKSJON



SAFT arrangeres av Studium 
Actoris i samarbeid med 

Kulturseksjonen i Fredrikstad 
kommune, Kulturhuset Blå 
Grotte og St. Croix huset. 

Studium Actoris er ansvarlig 
for programmet og er 

arrangør av gjestespillene.
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På grunn av skral økonomi i «kriseåret» bestemte vi, i samråd med Kulturkontoret i Fredrikstad, å la 
SAFT få hvile et år. Det første hvileåret siden oppstarten i 1999.

S A F T  2 0 1 6  
Siden oppstarten i 1999 og inntil starten av 
2016 har SAFT hatt 131 arrangementer i form 
av konserter, forestillinger, utstillinger, kurs og 
workshops og vist 352 forestillinger for barn, 
ungdom og voksne, utført av profesjonelle 
artister fra hele verden. Studium Actoris tilbyr 
gjennom SAFT sitt internasjonale nettverk i det 
f r i e p r o f e s j o n e l l e t e a t e r m i l j ø , e t i k k e -
k o m m e r s i e l t k u l t u r t i l b u d s o m b y r p å 
forestillinger, performances og konserter av høy 
kunstnerisk kvalitet, av det l i t t annerledes 
slaget.

SA - GJESTESPILL
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BYT(E): møtet mellom 
scenekunstnere og teknologer ga 

liv til prototypen «give & get»  

B Y T ( E )  -  B U I L D  Y O U R  
T O W N  

I dette prosjektet det skal utarbeides en verktøykasse 
med metodikk og tekniske hjelpemidler som kombinerer 
scenekunst og teknologi for å involvere publikum, 
organisasjoner og andre samfunnsaktører i tidlige faser 
av byutviklingsprosesser.

SA - INNOVASJON OG BYUTVIKLING - HØST ’16, VÅR ‘17

BVD 2016:  Studium Actoris ble 
spurt om å lede paraden for 

arrangementet. Roman Konk 
tok jobben

B A R N A S  
V E R D E N S D A G E R  2 0 1 6  
Barnas verdensdager er en gratis, fargerik familiefestival 
hvor barn får oppleve kulturuttrykk fra hele verden og 
kan   delta på alt fra kreative verksteder, danse, synge, 
høre eventyr og oppleve konserter og teater. De gode 
luktene fra det internasjonale matmarked forsterker 
opplevelsen av å være på reise. Fredrikstad er verden 
for en dag.

ØKU/SA - TEATERPARADE / 28.MAI 2016

ARRANGERT AV: ØSTFOLD KULTURUTVIKLING 
OG KULTURSKOLEN I FREDRIKSTAD

SAMARBEID MELLOM: STUDIUM ACTORIS, 
NXTECH OG HØYSKOLEN I ØSTFOLD
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Studium Actoris: total publikum 1989-idag
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S T U D I U M  A C T O R I S  A S  

Dokka 1 C,  
1671 Kråkerøy, Norge 
+47 69322510 

office@studiumactoris.no 
www.studiumactoris.no
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