Halvå rsrapport
Høst 2012
Sceneinstruktøren i Indre Helgeland
En oppsummering av prosjekter fra
juli-desember 2012

Vefsn kommune
Vefsn Teaterlag
«Mord over en lav sko»

Vefsn teaterlag har i år fortsatt
samarbeidet med Galleria
Kunstfestival, denne gangen i
Mjaavatn-brygga. Teaterlaget fikk
disponere et rom som tidligere
har vært trelast-lager, og måtte
«bygge scenerommet» fra tomt
lokale. Dette bød på mange
spennende utfordringer for både
instruktør og skuespillere.
Dette stykket er noe annerledes
enn tidligere produksjoner Vefsn
Teaterlag har gjort, men ble veldig
godt mottatt av publikum.
Teaterlaget spilte for fulle hus tre
dager på rad, og hadde det ikke
vært for at lokalet skulle brukes til
andre formål, kunne de nok ha
spilt i tre dager til.

Sceneinstruktøren var involvert som regissør
Deltagere: 13
Publikum: ca.220

Galleria Kunstfestival
Åpningsshow m/parade

Galleria Kunstfestival satset i
2012 større enn tidligere år.
Dette gjennom flere
konserter og arrangementer
i tillegg til alle utstillingene.
I år samarbeidet de også tett
med Toppen internasjonale
sommerfestival, med felles
konserter på programmet.
Det ble også arrangert
Utflytterstevne i forbindelse
med festivalen. Dette gav
Mosjøens befolkning en uke
spekket med aktiviteter,
utstillinger, forestillinger og
konserter.

I forbindelse med åpningen av festivalen søkte Galleria Kunstfestival hjelp fra
sceneinstruktøren, som deltok som instruktør.
Deltagere: 45
Publikum: ca. 250

Granmoen oppvekstsenter
«Egner-prosjektet»

Granmoen oppvekstsenter feiret sitt nye skolebygg og Egner-jubileet
med en cabaret-forestilling med utdrag fra forskjellige kjente og
kjære Egner-historier. Hele skolen og deler av barnehagen var
involvert i prosjektet, som ble jobbet fram gjennom høst-semesteret
og hadde premiere onsdag 7.november. Det ble spilt to DKSforestillinger og tre kveldsforestillinger.
Sceneinstruktøren var involvert som instruktør for elevene og
veileder for det pedagogiske personalet.
Deltagere: 266
Publikum: ca.1250

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 og 1113.mai. Disse ble fulgt opp med en kurshelg på høsten 2012: 9.-11.november.
Antall deltagere minsket noe fra vår til høst, dette fordi ca halvparten av
deltagerne på vår-kursene var elever ved Toppen Folkehøgskole, disse var
flyttet fra Mosjøen når den siste kurshelga kom.
Instruktøren deltok som lokal arrangør/tilrettelegger.
Deltagere: 10

