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SCENEINSTRUKTØR ANN ELISE ALBERTSEN

REGION VEFSN/ VEFSN FOLKEHØGSKOLE ”TOPPEN”
Dette har vært et innholdsrikt og svært spennende år med større og mindre forestillinger, kurs
og engasjement. Jeg har jobbet med samtidsopera, samtidsmusikk, drama i kirken,
barneteater, ungdomsteater, monologer, kor, vandreforestilling i skogen og holdt kurs for kor
og på asylmottaket.
De mest omfangsrike prosjektene som sceneinstruktøren har vært involvert i dette året er
urfremføringen av samtidsoperaen ”Saturn Rings” skrevet av Michael Hall og med musikk av
Sigmund Lillebjerka, Den Unge Scene og ungdomsteaterfestivalen i Stamsund, Halsøy
Sangkors ”Snart gryr en dag” med musikk av Trygve Hoff, oppstarten av nytt teaterlag i
Ømmervatn og til sist; Vefsn Teaterlag med uteforestillingen ”Kjærlighetsstien”. Denne ble
satt opp i forbindelse med Kulturminneåret – 2009.
Jeg har jobbet en god del med å gjøre ordningen kjent for forskjellige institusjoner, lag og
foreninger som kan dra nytte av sceneinstruktøren. I om med at ordningen er relativt ny i dette
området, har det tatt noe tid å få bygd opp et søknadssystem. Dette er nå kommet godt i gang
ved hjelp av blant annet annonsering i Helgeland Arbeiderblad, epost og at ordningen rett og
slett er blitt bedre kjent.
Takk til alle involverte for godt samarbeid i 2009!
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Vefsn Ensemblet
”Saturn Rings”
Mosjøen Ungdomsteater
DUS ”Jeg vet hvorfor”
Halsøy sangkor
”Snart gryr en dag”
Hazel Eilertsen og
Eline Sundal
”Solegget”
Dolstad Kirke
Samtalegudstjenesten
Ømmervatn Teaterlag
”Nissen i Skapet”
”Luciadrømmen”
Mosjøen Forskjønnelse
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Jubileumsforestilling på
Teaterverkstedet Fyret
”Glade Jul”
Lydiadagen - 2009
”Jobbintervjuet”
Vefsn Teaterlag
”Kjærlighetsstien”
D Monrads
Formidling i sang
Asylmottaket
Forumspill
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