Halvå rsrapport
Vår 2012
Sceneinstruktøren i Indre Helgeland
En oppsummering av prosjekter fra
Januar-juni 2012

Halsøy Sangkor
«Those were the days»

Halsøy sangkor satset denne våren med en forestilling spekket med gamle
slagere, både på norsk og engelsk. Gymsalen på Mosjøen Videregående skole
ble innredet med sceneområde fylt med gamle tekstiler i kjente og fargerike
mønstre (her gikk med en del gardiner hentet fra loft og kjeller).
Rundt publikumsområdet var det tombola, kaffesalg og god, gammeldags
basar-stemning som publikum kunne kose seg med før forestilling og i pausen.
Forestillingen hadde premiere fredag 20.april og spilte også lørdag 21.april.
Både fredag og lørdag var det nesten fulle hus og publikum så ut til å trives med
det de fikk servert. Kor og orkester åpnet med "Those were the days" og "Du
ska itte trø i graset". Deretter mimret Øystein Thrana og Åge Ystad som var
kveldens konferansierer mellom sangene. Etter et demonstrasjonstog fortsatte
koret med "Vømmøldalens siste vår" og "Landevei" . "Sjømannen og
vannsenga" ble fremført av dirigenten støttet av tenorene og bassene før koret
avsluttet med "Fru Johnsen" før pausen.

Etter pausen kom hippietida og Aquarius fulgt av låter av Simon and Garfunkel,
Carole King, Bee Gees, Cat Stevens og Elvis før koret avsluttet med "All that
Jazz".
Sceneinstruktøren var involvert som instruktør.
Deltagere: 40
Publikum: ca.190

Teatersport i Mosjøen
Kursrekke for å starte et teatersportmiljø
Sceneinstruktøren ønsket å bidra til å starte et
teatersportmiljø i Vefsn, og søkte derfor om å få Vefsn
inn som deltagerkommune i det nasjonale prosjektet
«Teater Liksom, Impro og Norge». Prosjektet var
støttet av Norsk Teaterråd og gikk ut på at Teater
Liksom sendte profesjonelle teatersport-instruktører
ut i forskjellige regioner i hele Norge for å lære bort
og spre teatersport-gleden.
Regioner hvor det ikke allerede eksisterte et miljø for teatersport ble prioritert.
Våren 2012 ble det arrangert to kurshelger i Mosjøen 23.-25.mars, disse skal
følges opp med en kurshelg på høsten 2012.
Instruktøren deltok som lokal arrangør/tilrettelegger.
Deltagere: 20

Prosjekter med premiere juli 2012, som sceneinstruktøren har
startet arbeidet med våren 2012:
Vefsn teaterlag, «Mord over en lav sko»
Galleria kunstfestival, åpningsshow
For mer informasjon om disse prosjektene, se halvårsrapport for
juli-desember 2012.

