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«Forandring frydar» - Mosjøen Ungdomsteater
• Mosjøen Ungdomsteater deltar også denne runden i det
landsdekkende prosjektet DUS.
• Forestillingen skal ha premiere i Mosjøen 8.april 2015 og deltar i
den regionale DUS-festivalen på Nordland Teater 10.-12.april
2015.
• Deltagere: 8

«På samme scene» - Vefsn Kulturskole
• Vefsn kulturskole ønsket med denne forestillingen å vise fram
bredden i sitt fagtilbud.
• Prosjektet hadde fokus på samspill og tverrfaglig samarbeid.
• Sceneinstruktøren bidro som konsulent i prosjektgruppa og bisto
kulturskolens personale med å utarbeide maler og rutiner som
kulturskolen kan bruke til lignende produksjoner i framtiden.
• Sceneinstruktøren hadde også regi på forestillingen.
• Deltagere: 183
• Publikum: 396

«Evig ung» - seniorcabaret
• Vefsn Folkehøgskole Toppen startet i høst arbeidet med å
produsere en seniorcabaret med hjemmeboende pensjonister
som aktører.
• Arbeidet med å sette sammen gruppa ble satt i gang før jul og
produksjonen planlegger å ha premiere våren 2015.
• Sceneinstruktøren bidrar med regi og konsulenthjelp.

«Operafest i tiendebytte»
• Vefsnensemblets årlige operaproduksjon ble i år forsterket med
deltagelse fra Operakoret i Rana.
• Solistene var: Solveig Lagos Andersen, Helge Rønning og Tor
Petter Aanes. Dirigent: Nicholas Carthy.
• Forestillingen spilte både i Mosjøen og i Brønnøysund.
• Sceneinstruktøren bidro med regihjelp på forestillingen og
konsulenthjelp på scenografi/dekor.
• Deltagere: 34
• Publikum: 325

Storytelling – Vefsn Folkehøgskole Toppen
• Sceneinstruktøren holdt kurs i storytelling for en gruppe elever
ved Vefsn Folkehøgskole Toppen under høstens valgfag-uke.
• Kurset tok for seg ulike typer fortellinger og fortellertradisjoner
og elevene jobbet bl.a. med: bearbeiding av fortellinger, hvordan
lære utenat, spenningsoppbygging, teknikker for muntlig
fortelling og den sceniske framføringen.
• Fortellingene ble vist som en fortellerforestilling for alle elevene
ved skolen som avslutning på valgfag-uka fredag kveld.
• Deltagere: 8
• Publikum: 70

«Mot jul» - en julefortelling
• Distriktsmusikerne Ragni Einmo og Brith-Johanne Nikolaisen
produserte i november/desember fortellerforestillingen «Mot
jul».
• Forestillingen var basert på Einmos julekalenderfortellinger om
Liv-Mettes jul og var ute på turne i Vefsn Kommune.
Forestillingen ble spilt på: Olderskog skole, Fagertun
Barnehage, Bukkene Bruse Barnehage, Skaland Barnehage,
Mosjøen skole, Olderskog Barnehage, Regnbuen Barnehage,
Vefsn Landbruksskoles Barnehage.
• Sceneinstruktøren bidro som regikonsulent.
• Deltagere: 2
• Publikum: 175

