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Halvårs rapport for 2012 del 2
Liste over sceneinstruktørens premierer i Sør-Helgeland regionen i
perioden fra 1.1 . 2012 til 30.6. 2012.06.21
”Lirium” -

Kunst i Kit

”Cabaret” -

Brønnøysund Amatørteaterlag, Brønnøy Kommune

-

Brønnøy Kommune

”Tibetanske Dødens Book” - Salhus skole, Brønnøy Kommune
”Torghatten” - Vevelstad Central Skolen i Vevelstad Kommune
”Slender ” -

Vik skole, Sømna Kommune

”Revy” -

Cameleon teater, Sømna kommune

”Horror show”- Kviin sanggruppe, Bindal Kommune
” Den spanske fluen” - Saft krukka Ungdomsteater, Brønnøy
kommune
”Krittringen” - Brønnøysund Barneteater, Brønnøy kommune
”Julerevy 2012” – UL Fønix (Horsfjord), Bindal Kommune

Prosjekter avsluttet i 2012

Et veldig ambisiøst prosjekt ”Tibetanske Dødens Booka Thangka”
hadde premiere på Salhus skole (Brønnøy Kommune) kl 17.00 den 8.
november 2012. Thangka betyr på Tibetansk – Gudebilder.
Til sammen hadde 141 ungdommer bidratt til en uforglemmelig og
poetisk danseforestillingen. Forestillingen er produsert av elever på
ungdomstrinnet. Vi spilte 3 forestillinger med fult hus. Bakgrunn for
dette er at årets OD-dag gikk til kasteløse ungdommer i Nepal. I
forbindelse med dette var det fint å få arbeide med litteratur , musikk
og dans fra områder hvor disse ungdommene bor.
Det var et samarbeidsprosjekt mellom Musikkskolen i Brønnøysund,
Salhus Skole og sceneinstruktøren i Nordland Cezary Szewczyk (Sør
Helgeland). Sceneinstruktøren var ansvarlig for instruksjon, manus,
koreografi, kostymer og lys.
Vi var inspirert av musikk, dans og mytologi fra den Tibetanske
kulturen. Forestillingen har elementer fra både hinduismen,
buddhismen og lamaismen og den handle om kampen mellom gode og
onde krefter. Naturelementer har en viktig rolle i alle religioner og i
den forestilling også. Gudene og mytologiske skikkelser vi brukte i
forestillingen representerer vann, jord, ild og luft.
Skal sende video opptak og bilder fra forestillingen som vedlegg.

”Lirium” - Et arbeid under utvikling
Med utgangspunkt i en høyst oppdatert og aktuell
Levekårsundersøkelse for Nordland, utforsker, kommenterer og
visualiserer vi forskningsresultatene – som må anses som ultimate
sannheter om Nordlendingen. I prosessen – som med alt annet som
kommenteres eller visualiseres her i verden, kan konklusjonene i
rapporten presenteres ordrett og objektivt, for mest mulig rett og riktig
framstilling. Eller ved å se på enkeltpåstander, gjerne tatt ut av
kontekst, vil sannhetene om Nordlendingen kanskje få en litt annen
mening, en hva forskerne forsøkte oppnå. Vår ”lesning” og
kommentar til Levekårsundersøkelse, blir presentert med elementer
fra ”Kunst i Kit pakken”. I Oslo , Stavanger , Bergen og Trondheim
viser vi en instalasjønforestillingen produsert i Brønnøysund av Trine
Saltermark. Sceneinstruktøren i Nordland vær
meddinstruktør/konsulent i denne produksjon. Forestillingen har et
oppent form og utvikler seg underveis i møtene med publikum også
andre steder i landet. Møtet i Oslo vær veldig spesielt siden det faktisk
bor flere Nordlendinger i Oslo , en i Nordland.

Aktører : Kristoff Siem, Trine Saltermark
Musikk/Lyd : Kristoff Siem
Stemme: Nicolai Siem
Videokamera: Harald Warholm , Trine Saltermark
Redigering: Trine Saltermark
Meddinstruktør/Konsulent: Cezary Szewczyk
Forestillingen var produsert i Brønnøy Kommune.
4 forestillinger ble vist i perioden september- november i Trondheim,
Oslo, Stavanger og Bergen.

.

”Julerevy 2013” i Horsfjord (Bindal Kommune) . Hadde premiere
den 28. desember 2012. Sceneinstruktøren i Nordland, Cezary
Szewczyk, arbeidet i denne produksjonen med tekstutvikling og regi.
Medlemmer av UL Fønix har en lang tradisjon med å framføre
julerevyen hvert år 28. desember for både lokal og ikke lokal
befolkning. UL Fønix sine forestillinger tiltrekker revyinteresserte fra
Å bygda, Terråk, Bindalseidet og fra nabokommuner Sømna, Leka og
Nærøy, år etter år. Årets Revy ble beskrevet i Namdals Avisa som
”Genial latterbombe”. De skriver videre :” Publikum fikk virkelig
trimmet lattermusklene under årets julerevy på Sør Horsfjord.”

Prosjekter som skal avsluttes i 2013
Vi begynte å produsere ”Trollfjell” på Vevelstad skolen i Vevelstad
kommune. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Vevelstad Sentral
Skole i Vevelstad kommune, Kulturskolen i Brønnøy Kommune og
Sceneinstruktøren i Sør Helgeland. Sceneinstruktøren har ansvar for
scenografi , regi, koreografi og adaptasjon av manus.
Musikkansvarlig og arrangering av musikk : Geir A. Reitan.
26 barn og voksne vær med på dette prosjektet.
Premiere skal være den 7 februar 2013.

Kultur skolen i Sømna har 10 års jubileum i 2013 .
Jubileumsforestillingen skal spilles 6 februar 2013 på Berg i Sømna.
Cameleon teater har i år ansvar for ”Revy” underholdning i
Jubileumsforestillinger. Derfor fra høst 2012 arbeider vi med diverse
revysketcher , sang og dans.

”Slender” – En film produsert av sal og scene valgfag ved Vik
skolen i Sømna Kommune. Sceneinstruktøren er ansvarlig for :
- manus utviklingen
- instruksjon
- redigering
Premiere vår 2013
”Kabaret”. I 2013 satser Brønnøy Amatørteaterlag på revy. Premiere
–høst 2013.
”Krittringen” produseres av Brønnøysund Barneteater. Det er ny
startet teaterlag for de minste teaterinteresserte i Brønnøy Kommune.
Mellom 28 og 30 barn er medlem av Brønnøy Barneteater. Pga. store
interesse delte vi gruppen til 2 mindre grupper: yngre barn og eldre
barn. Vi har øvelse på onsdager fra kl 17.00 til kl. 20.15. Premiere til
”Krittringen” skal være i vår 2013. Vi arrangerte i november 2013
”halloween sminke kurs”.
Saftkrukka produsere ny ”Den spanske fluen”
Saftkrukka er et ungdomsteater i Brønnøy men medlemmer kommer
fra Brønnøy, Vega , Bindal og Sømna. Ungdommen velger selv
stykker og er veldig innovative i arbeidsprosessen. Jeg er ansvarlig for
regi og scenografi. Premiere til årets forestillingen – vår 2013. Vi har i
år mange nye medlemmer.
”Horror Show”. Kviin skal spile i høst 2013 konsert forestillingen
basert på sanger og musikk fra horror musikaler, filmer og
forestillinger. Sceneinstruktøren har ansvar for manus, koreografi regi
og scenografi til denne forestilling. Premiere : Terråk, Halloween
2013

Med vennlig hilsen
Cezary Szewczyk
Sceneinstruktøren i Sør Helgeland

