
E-post fra Trøndelag Teater 26. august 2016

Hei! 

Vi viser til brev fra Det Kongelige Kulturdepartement datert 22 juli 2016 vedr: «Kunstens og kulturens 
innspill i hverdagsintegreringen», og tilbakemelder følgende fra Trøndelag Teater: 

1. Oversikt over tiltak vi allerede har igangsatt som bidrar til økt mangfold og integrering

 Samarbeid med Enhet for Voksenopplæring.
o Omvisning med elever, forestillinger og praksisplass
o Voksen iransk mann med teaterbakgrunn var på ca 3 mnd språkpraksis 2 ganger i uka i

2014/15, ansvarlig var EVO (Enhet for voksenopplæring)
o 18 år gammel tyrkisk/iransk jente daglig i perioden mars/april – juni 2016,  Enhet for

voksenopplæring; Ungdomsgruppa og Jobbsjansen var ansvarlig for henne

 Samarbeid med Kvalifiseringssenteret for innvandrere i Trondheim Kommune (INN)
o Vi har omvisninger, de får billetter til prøveforestillinger og vi har hatt folk på

praksisplass
o Høsten 2015 hadde vi med en person som jobbet med scenerigging
o I tillegg har vi en ansatt på markedsavdelingen, som distribuerer markedsmateriell for

oss, som kom fra INN. Han har nå jobbet hos oss i 3 år

 Samarbeid med Røde Kors
o Røde kors har en kvinnegruppe med innvandrere. De kommer til oss og ser

forestillinger. Dette er krevende i forhold til kulturforskjeller, men interessant

 Unge Dramatikere
o Dette er et manusprosjekt for ungdom som vil skrive for scenen. Her har vi hvert år med

deltagere med innvandrerbakgrunn. Disse har muligens fluktbakgrunn, men det vet vi
ikke sikkert.

 2012; 1 person  fra Irak
 2014; 1 person fra Afghanistan og en fra Irak
 2015; 1 person fra Ukraina
 2016; 1 fra Albania

2. Eventuelle planer for aktiviteter og tiltak som kan bidra til integrering og inkludering i tiden
framover

Vi holder fortsatt en hånd på de tiltakene som er listet opp over. I tillegg er vi veldig åpne for å være 
med på de integreringstiltak som det offentlige og interesseorganisasjoner kommer opp med. 

Håper tilbakemeldingen ligger innenfor det som ble etterspurt; i motsatt fall hører vi fra dere. 

Med vennlig hilsen 

Jon Kr. Stokkan
Direktør 
Trøndelag Teater  
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