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Høringsuttalelse - Evaluering av Den kulturelle skolesekken

_ Den kulturelle skolesekken (heretter DKS) er et viktig kulturpolitisk instrument for å utvikle
forståelse for et bredt spekter av kunst- og kulturformer blant barn og unge. Det er også et
viktig tiltak for å sikre at et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet når ut til  alle  barn og unge,
uavhengig av geografisk, sosial og kulturell bakgrunn.

For Nationaltheatret gir formiddagsforestillinger gjennom DKS  mulighet til å nå ut til et svært
viktig publikum,  nemlig barn og unge i sin alminnelighet .  Nationaltheatret vurderer dessuten
DKS som en  særlig velegnet arena for  rekruttering av publikum  med minoritetsbakgrunn.

Nationaltheatret ser det som svært positivt at DKS stimulerer til et mangfold av
scenekunstprosjekter uten institusjonstilknytning,  og som er designet for oppsøkende
virksomhet.  Nationaltheatret har hittil,  og vil i fortsettelsen,  tilby scenekunstprosjekter som
inngår som en del av det ordinære repertoaret.  Vårt viktigste bidrag til DKS vil derfor være å
gjøre utvalgte deler av repertoaret tilgjengelig for barn og unge gjennom å tilby forestillinger i
skoletiden .  I tillegg vil vi også i fortsettelsen tilby formidlingsopplegg av varierende omfang,
knyttet til den enkelte forestilling.

Vi har gjennomført tre formidlingsopplegg for DKS siden 2002, myntet på både lærere og
elever. Vår erfaring er at arbeidet direkte med elevene er mest stimulerende, men også mest
ressurskrevende. Gode formidlingsopplegg fundert i skolens læreplaner og elevenes interesse
bør i fremtiden understøttes ved at det gis midler til selve formidlingsoppgaven, ikke kun
forestillingen som opplegget knyttes til.
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