
Svar på bestilling av innspill til ”Om kunsten og kulturens kraft i hverdagsintegreringen” 

1. Igangsatte tiltak som bidrar til økt mangfold og integrering

Brageteatrets faste oppdrag med levering av DKS-forestillinger til hele grunnskolen i 

Buskerud er en av våre største og viktigste aktiviteter. Gjennom denne virksomheten 
når vi ut til alle elever i grunnskolen i hele fylket, og presenterer scenekunst på et 

høyt nivå til alle barn og unge. Gjennom våre tematikkvalg synliggjør Brageteatret 
andre kulturer og tematiserer f.eks. hverdagsrasisme og fordommer. 
(Folkedypet/2013, The Events/2014, Pavlovs tispe/2015, Nå løper vi/2016 m.fl.)  
I flere passende tilfeller har vi spilt prøveforestillinger for flyktninger og 
fremmedspråklige.  
Når det gjelder ansettelser så har Brageteatret som mål å ansette skuespillere med 
ikke-norsk etnisk bakgrunn i våre produksjoner med en jevn frekvens, både for å 
bidra til mangfold, og ikke minst for å bidra til å skape forbilder for barn og unge med 
en annen etnisk bakgrunn. (5boys.com/2014, Pavlovs tispe/2015, JEG!/2016, Nå 

løper vi/2016 m.fl.) 

2. Planlagte tiltak som kan bidra til integrering og inkludering

I 2016/2017 starter Brageteatret opp et eget prosjekt, med integrering og 

forebygging av polarisering som spesifikt formål. Prosjektet er tenkt som et 
samarbeid med Interkultur/Drammen kommune som vi tidligere har samarbeidet 

med når det gjelder det flerkulturelle Drammen. Prosjektet skal involvere og spilles 
for ungdom i Drammen som Brageteatrets DKS-produksjon til ungdomstrinnet i 

kommunen høsten 2017. Formen blir dokumentarisk og skal ta utgangspunkt i de 
involverte ungdommene. Historier fra et ungt multikulturelt Drammen skal 

presenteres på teaterscenen, med mål om å inspirere og kunne fungere som 
forbilder for yngre ungdommer. Prosjektet er inspirert av det danske prosjektet 

Contact, og det norske prosjektet Fuck my life. Brageteatret bruker en av skaperne av 
Fuck my life, Linn Olsen, som prosjektleder og instruktør. Drammen kommune har 
ambisjoner om at dette teaterprosjektet kan være starten på et flerårig prosjekt.  

Innspill fra Brageteateret


