
(H.C. Østerby, borgemester i Holstebro)

“ Vi vil ha 
en dråpe av kultur 

i alt det vi foretar oss.”

Invitasjon til Nordisk kulturpolitisk konferanse 29. april 2016 på Det Norske Teatret

- Kan scenekunst forandre en by?

Hvilke potensialer  nnes det ved å bruke teatret i 
stedsutviklingsprosesser? Hvilke synergieffekter

kan et samarbeid mellom byplanleggere, 
politikere og det lokale kulturliv gi? 

Konferansen arrangeres i forbindelse med at
Odin Teatret gjester Det Norske Teatret

26. - 30. april 2016.26. - 30. april 2016.



08.30 - 09.00 Kaffe og registrering

09.00 - 10.00 Velkommen! Erik Ulfsby - teatersjef Det Norske Teatret
  Hilsen fra Oslo kommune - ordfører Marianne Borgen
  Innledning - Vibeke Lie, Teater Prospero
  Visning - utdrag fra “Vilde og gale nordmænd” Alert Film. Introduksjon Elsa Kvamme

Fire nordiske case - studies:
10.00 - 11.00  Odin Teatret (DK) -  kunstnerisk leder Eugenio Barba og H. C. Østerbye 
  borgemester i Holstebro kommune

11.00 - 11.15 Kaffepause i foaje

11.15 - 12.15 Cirkus Cirkör (SE) -  Anders Frennberg VD og Pernilla Hellmann,
  kultur og fritidsjef i Botkyrka kommun (60min)

12.15 - 13.00 Lunsj

13.00 - 13.30 Teater NOR (NO) - kunstnerisk leder Torbjørn Gabrielsen og 
  Anniken Greve, stedsfilosof fra Universitetet fra Tromsø

13.30 - 14.00 Grenland Friteater (NO) - Geddy Aniksdal, skuespiller, regissør og eier av GF og
  Lene Hennum, areal og transport Telemark Fylkeskommune

14.00 - 14.15 Benstrekk

14.15 - 14.45 “Kulturens plass i byutvikling” - Erling Dokk Holm

14.45 - 15.00 “Hausmann City” - utdrag ved Vega Scene. En stedspesifikk forestilling basert på arkivmateriale, 
  intervjuer med mennesker som har bodd eller bor og arbeider i Hauskvartalet i Oslo. 

15.00 - 16.30 Debatt: Framtidsvisjoner om teatrets rolle i samfunnet

Til slutt følger vi opp med en paneldebatt ledet av Ole Torp. Hensikten med debatten er å se på hvilke potensialer som finnes ved å bruke kunstnere i 
stedsutvikling. Kan teatret forandre en bygd, en bydel, en by - et sted? Hvilke synergieffekter kan et samarbeid mellom byplanleggere, politikere og 
det lokale kulturliv gi?
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PROGRAM Konferansier: Ole Torp
29.april på Det Norske Teatret



ODIN TEATRET har påvirket og inspirert byutviklingen i den danske provinsbyen Holstebro. Odin Teatret er i dag verdens eldste gruppeteater. 
I 1965, da Holstebro inviterte Odin Teatret til å slå seg ned i byen, var det massive protester fra Holstebros innbyggere. Hvorfor satse på det 
fremmede, det ukjente som hadde hemmelige ambisjoner, og svært kostbare og uforutsigbare planer?
www.odinteatret.dk

CIRKUS CIRKöR forteller sin historie fra Alby, Stockholm, der de gjennom sin kunst samarbeider med kommunen og har snudd opp ned på en 
bydel med ekstreme sosiale utfordringer. Circus Cirkör har siden år 2000  hatt tilhold i Alby, Botkyrka kommune sør for Stockholm. En drabantby 
som med sine 80% fremmedspråklige innvandrerbefolkning har hatt store sosiale spenninger.
www.cirkor.se

TEATER NOR er en konstellasjon i det lille fiskeværet Stamsund i Lofoten (ca.1200 innbyggere) som har eksistert siden 1990, først som 
utdanningsprosjekt og sosialt tiltak, og fra 1996 som profesjonelt produksjonsselskap.
www.teaternor.com

GRENLAND FRITEATER ble startet i Porsgrunn 1976 og er en av Norges eldste frie teatergrupper. Ved siden av å produsere forestillinger arrangerer 
GF Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival hvert år, og har gjennom byutviklingsprosjektet Stedsans mye erfaring med stedsutvikling og kultur, 
nasjonalt og internasjonalt.
www.grenlandfriteater.com

ERLING DOKK HOLM 1. amanuensis og dekan ved Markedshøyskolen. Han er en av Norges fremste eksperter på byutvikling og en aktiv 
samfunnsdebattant og kommentator.
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“ I Holstebro kommune er det en målsetning av at vi har en dråpe av kultur i alt det vi foretar oss. 
Det sier vi alle steder, på våre nettsider og når det utlyses stillinger, at du er kommet til en kommune som satser på kultur. At vi vil ha en dråpe 

av kultur i alt det vi foretar oss. Kultur er på mange nivåer, det er dine øyne, det er når alle sansene som blir berørt. Det er noe som ikke kan 
berøre våre sanser som kultur kan det og det er andre måter vi kan vise vår forskjellighet på. Det tror jeg faktisk er viktig.”

(H.C. Østerby, borgemester i Holstebro i et intervju med Elsa Kvamme)
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Påmelding Det Norske Teatret www.detnorsketeatret.no
Pris kr. 950,- inkl. lunsj
Billettluka: +47 22 42 43 44 Sentralbord: +47 22 47 38 00

Ta gjerne kontakt med produsent Vibeke Lie
for mer informasjon: vibeke@teaterprospero.no

eller på telefon: 900 92 739


