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Innledning

Bakgrunnen for å søke Sunnivastipendet for 2007 var mitt frivillige arbeid med

drama for barn og unge gjennom 50 år. Arbeidet har vært knyttet til skoler jeg

har jobbet ved, barne- og ungdomsteatre og enkelte framsyninger i kirker.

Jeg har vært lærer ved følgende skoler: Bøler skole, Oslo, Aspåsen skole, Bodø,

Tveiten og Høgås skole på Notodden. Det har derfor vært naturlig å arbeide

med barneteater med elever fra disse skolene. Største delen av min erfaring

har jeg tilegnet meg gjennom arbeid med barne- og ungdomsteatre, hvor også

voksne har deltatt, og hvor alt arbeid er bundet sammen ved hjelp av foreldre i

ledergrupper. Bibelpantomimer og kirkespill har vært framført i Bodø

domkirke, Trefoldighetskirken i Oslo og Notodden kirke.

Jeg ønsket å overføre dette arbeidet til kirkeaktiviteter, og kaller derfor

prosjektoppgaven min for: "Drama. Hele menigheten i aktivitet".

Målet var i følge stipendoppgaven, å engasjere menighetsmedlemmer i alle

aldre til et fellesskapsarbeid i kirken, og gjennomføre et prosjekt sammen med

barn, unge og voksne. Dette mener jeg å ha klart i 2008 og 2009 ved å

gjennomføre to større musikalprosjekter i Notodden kirke.

Målet mitt var:

- å skape engasjement i menigheten, slik at dramaaktiviteter blir en del av

kirkens hverdag.

- formidle kirkens budskap

- å se hverandre (diakoni)

- å ta vare på hverandre (diakoni)

- å aktivisere hele menigheten

- å skape samarbeid på tvers av ulike menigheter

Prosjektet mitt var å legge til rette for framføring av to musikaler i Notodden

kirke: Påskemusikalen "En åpen himmel", 2008, og miljømusikalen "Liv og

fred", 2009.
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"En åpen himmel" er skrevet av Torhild Moen, etter en ide fra St.Clemens kirke

i Randers, musikken er ved Andreas Soltvedt

"Liv og fred" er skrevet av den svenske presten og dikteren Per Harling, og

omarbeidet til norsk ved Torhild Moen og Anne Kristin Aasmundtveit.

Halvparten av sangene er tatt med fra en tidligere oversettelse, og musikk til

disse sangene er ved Andreas Soltvedt. Nye sanger er valgt ut av Anne Kristin

Aasmundtveit, forfatter og konsulent i Verbum forlag

Om lag 120 mennesker var med i hver av musikalene:
- voksne, ungdommer og barn fra Notodden menighet
- hele staben ved Notodden menighets kirkekontor
- barnekoret (Joyful Noize) i Notodden menighet
- medlemmer fra:

• Kantoriet i Notodden menighet
• Heddal kirkes låvekor
• Visekoret i Notodden

- medlemmer av ulike kirkesamfunn og foreninger
- flere som ikke er knyttet til kirken eller andre kristne organisasjoner.

Visjonen

To artikler fra boka "Kunsten å være kirke", Verbum forlag skrevet av Erik

Hillestad og Henrik Ødegaard har inspirert meg i arbeidet mitt

I tillegg føyer jeg til mitt eget dikt "Min kirke".

Erik Hillestad:

"Jeg har en drøm om at Gud skal vende tilbake til kirken. At han skal komme til

syne midt mellom de mange urolige, lengtende som uavlatelig hvisker navnene

hans. At han plutselig en søndag dukker opp sammen med alle de latterlige,

skandaliserte menneskene vi liker å betrakte på avstand. At han stiger ut av

bybildet, ned fra filmlerretet, teaterscenen og ut av TV-skjermen hvor vi daglig

ser ham, men hvor han er nesten utilgjengelig for alle som prøver å innrette

livet fornuftig. At han flerrer forhenget av halvsanne forenklinger og toger inn i

kirken som en mor med alle sine snørrete, skeive og ulydige barn. At en

mangedoblet menighet reiser seg og jubler over at kirken igjen er blitt en favn

og et nødvendig sted.... Tenk om noen tok grep! Tenk om vi fikk en invasjon i

kirken. Et mytteri. Tenk om en gerilja bevæpnet med det stygge, det uhørte og
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usagte så sitt ansvar! Tenk om de forbarmet seg over alle steder som smykker

seg med Den unevneliges navn, med ordløst sinne, ustyrlig glede og dirrende

spørsmåll Jeg ber ikke om mer".

Henrik Ødegaard:

"Som kirkemusiker har jeg jo en drøm om alt kirkerommet skal fylles med. For

det forblir et dødt rom hvis det ikke brukes og fornyes. Jeg vil gjerne fylle det

med: farger, hardingfeler, abstrakte fargede tekstiler, løpende kvinner som på

påskemorgen, korpsmusikere, talekor, dansende barn i familiemessen,

rockeband, dramatisering, gammeldans, stillhet, latinamerikanske rytmer,

lyrikk, røkelse, Bach-kantater, rop om nåde, sekkepiper, polert gråstein,

hundrer av fioliner og middelaldersang. Jeg ønsker å fylle det med liv, og se

livet leve der!"

Min kirke

"Min kirke er full av smil og lys og varme.

Menneskene hilser på hverandre,

og sitter tett sammen i kirkebenkene.

Min kirke er åpen for alle mennesker.

De gamle, som ikke hører så godt;

lukker øynene og hviler.

De travle glemmer tiden og lytter.

Unge mennesker danser i min kirke.

Og barna ler høyt.

Min kirke er full av Gud.

Og Gud er hos menneskene

gjennom smilene,

lysene, varmen og ORDET.

Det er godt å være i min kirke,

og derfor kommer menneskene dit".
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Min bakgrunn for arbeidet med drama i kirken

Førstvil jeg kort beskrive hvordan dramaarbeidet begynte og hvilke erfaringer

jeg har gjort.

Før og under min lærerutdanning tok jeg kurs i opplesing og stemmebruk Etter

endt lærerutdanning i 1961 deltok jeg på diverse kurs om drama overfor barn

og tok ettårig utdanning i drama ved Høgskolen i Bergen. Min interesse for

dette førte til at jeg i mange år jobbet med drama for barn på fritida etter at jeg

hadde begynt i lærerjobb.

Første sted med barneteater var Bøler skole, Oslo.

Jeg fikk satt opp "Snøhvit og de syv dvergene" og "Peer Gynt" (til og med mor

Aases død). Det var en fin liten scene i gymsalen, hvor vi framførte vi stykkene.

Elever fra min egen klasse var skuespillere, noen andre elever fikk også være

med. Foreldrene lagde kostymer og vaktmester snekret kulisser.

Vurdering: Interessen for teater var stor, og antallet måtte begrenses fra

starten. Slik kan man starte opp i dag, med hjelp av medlærere, foreldre og

andre frivillige. Publikum var elever og deres foreldre fra alle klasser

Andre sted var Aspåsen skole i Bodø.

Det ble naturlig for meg å videreføre dramaarbeidet ved siden av skolejobben.

Aspåsen skole var nettopp bygget, der var en stor kultursal. Vi opptrådte med

noen små arrangementer der, men valgte etter hvert Fram kino, som hadde en

mer intim teatersal, godt lys- og lydutstyr. Bodø orkesterforening spilte inn

musikk på bånd, dermed var vi ikke avhengig av levende musikk.

Vurdering: Fordi skolen inneholdt over 1000 elever, og det var stor interesse

for teater, fikk den enkelte lærer i oppgave å plukke ut spesielle elever som var

egnet for teaterspill. Det kom fram ønske om å ta inn elever med spesielle

behov, men vi hadde ikke mulighet for å legge til rette for dette da. Dette fikk vi

overskudd til senere.

Jeg satte bort oppgavene som søm og snekring og sminke, og tok mange

småjobber selv i tillegg til ledelse og instruksjon.
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Jeg samlet inn penger, gikk fra butikk til butikk og tigget penger, laget program

og skaffet sponsorer, ordnet med presseomtaler og var på jakt etter frivillige

medhjelpere.

Jeg lærte at det må være en mentor, en instruktør, men ellers må alle andre

oppgaver delegeres. Et medlem fra hver gruppe er med i en styringsgruppe.

Tredje sted var Tveiten skole, Notodden.

Familien min flyttet til Notodden og Tveiten skoles barneteater ble startet opp i

1976.

Elever ble valgt ut fra alle klasser, spilte i en liten gymsal, og hadde foreldre og

lærere med på laget. Det ble dannet foreldregrupper som snekret, lagde

kostymer, sminket og hjalp til under øvelser og framsyninger. Jeg hadde med

lydbandet som Bodø orkesterforening hadde spilt inn, og dette ble brukt i flere

omganger.

Stykker som ble spilt inn var: Kardemommeby, Dyrene i Hakkebakkeskogen og

Snøhvit og de syv dvergene.

Vurdering: Vi var amatører som klarte å skape engasjement over hele byen. Vi

fikk støtte på ulik vis, og billettinntektene var store.

Foreldrene var med som støttespillere, en gruppe under øvelsene, en annen

under framføringene.

Etter hvert fikk vi et problem: Hva med de andre skolene? Her var mange barn

og unge som gjerne ville være med. For å begrense, måtte vi bare ha våre egne

elever med.

Notodden Barne- og ungdomsteater:

Dermed åpnet vi for flere skuespillere, flyttet teateret til Notodden teater

(kinoen) som har en flott Riksteaterscene B, og inviterte barn fra hele byen. Det

var mange som ville være med på dette nystartede teateret og det ble en lang

venteliste. Medlemsantallet vokste og vi hadde grupper fra 50 til 100. En gang

hadde vi audition. Aldri mer. Det å se skuffede barn som ikke ble med fordi de

ikke oppfylte alle krav, var trist.

Vi valgte etter dette å la hver enkelt klassestyrer hjelpe oss med opptak. Og tok

fortløpende inn barn og unge som trengte å være med i et godt sosialt miljø.
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Vi måtte ha spesielt dyktige elever som "trakk lasset", men gav også plass til

elever som trengte en plass pga. ADHD, autisme, noen var knyttet til barne-

vernet, og flere ganger hadde vi med en gruppe psykisk utviklingshemmede.

Oppsummering av erfaringene med barneteaterarbeid

Det første jeg vil framheve er at jeg hadde den aller beste støtte av medlærere

og foreldre, og ikke minst av de tre rektorene jeg arbeidet med den gang: Arne

øvergaard, Bøler, Anton Hauglid, Aspåsen, Arne Frantzen, Tveiten, og senere

Berit Moe-Gumø rektor ved Høgås skole.

I denne tiden hvor dramaarbeidet mitt var knyttet til skolene, fungerte jeg som

leder og instruktør. Vurdering av dette sier meg at instruktøren bør være en, så

kan en annen ta seg av lederansvaret.

Barna knytter seg lett til en person som instruerer, det kan lett bli kaos om flere

styrer arbeidet på scenen. Jeg vet mange klarer å dele dette ansvaret på en god

måte, ved å dele på instruksjonsoppgavene, for meg fungerte det best å være

alene.

For å få dette frivillige arbeidet til å fungere, var vi avhengig av foreldrenes

hjelp. En eller to stilte opp for hvert barn. De som hadde vanskelighet med å få

foreldre til å stille opp for seg, fikk hjelp av andre foreldre, som tok et ekstra

barn på sin arbeidsliste.

I dag hadde det kanskje vært hatt vanskeligere med denne slags hjelp, siden de

fleste foreldre er utearbeidende, med et er i stedet kanskje mulig å bruke en

besteforeldregruppe og andre pensjonister som gjerne tar i et tak!

Foreldre ble delt inn i følgende grupper, med en leder i hver gruppe: Kostymer,

Kulisser, Rekvisitter, Sminke, Program, Kasserer, Turnegruppe, - PR-gruppe,

Loddsalg med mer, Scenearbeidere, Hjelpere under forstilling og siste øvelser.

(Denne siste gruppen var viktig. Skuespillerne skulle komme inn på scenen til

rett tid, og det var nødvendig med ro i de tilstøtende rom hvor aktørene

oppholdt seg under framføringene)

Målet mitt var at alle skulle føle seg verdifulle og ønsket. Den minste

rolleinnehaveren var like mye verdt som den største. Alle ledd i ringen holdt

ringen sammen. Alle skulle prøve og SE hverandre og hjelpe til når noe buttet

imot. Det beste virkemiddelet vi hadde var realistisk ros. Alle trenger ros for å



lykkes. Påpeke feil kan gjøres på en skånsom måte. Lederen, instruktøren må

være tydelig! For meg har det vært godt å være på lag med en stor, glad flokk

barn, hvor ikke alle nødvendigvis har "skuespillertalent, men er glad for å få

være med i en sosial sammenheng.

Vi var så heldige å få jobbe med en gruppe psykisk utviklingshemmede voksne

flere ganger. Et år satte vi opp "Folk og røvere i Kardemommeby". Et band,

knyttet til Voksenopplæringa i Notodden kommune, under ledelse av Andreas

Soltvedt, var med og spilte til sangene. Andre var "folk i byen", som var med og

danset. En voksen, stor kar var politimester Bastian. Vi valgte å ha med to

politimestre, en av våre vanlige skuespillere og en psykisk utviklingshemmet.

Dette fungerte meget bra. En av gruppene spilte også trikkefører Syversen.

Vurdering av dette "samspillet":

Skulle vi gjort dette om igjen, hadde det vært en fordel å ha en leder som tok

seg av" samkjøringen". Det skulle organiseres kjøring, foreldre og

støttekontakter for den enkelte skulle informeres og være villig til å stille opp.

Her kunne vi ha deltatt med hjelp til skyss. Likevel fungerte det bra, men vi

lærte at man kan aldri samarbeide godt nok. Under øvelsene opprettet vi små

støttegrupper av skuespillerne, som skulle se etter at alle hadde det bra, og

flere fra hjelpeapparatet til de psykisk utviklingshemmede var med som

"skuespillere". Vi lærte noe om glede og om å være inkluderende Vi lærte å
høre og se på en "ualminnelig" måte.

Noen viktige visjoner, uansett hva slags gruppe skuespillere en jobber med, er å

se, å høre og føle trygghet.

- Du er nødvendig
- Du klarer den oppgaven

- Jeg har tro på deg

I en av Mumibøkene advarer vesle Homsen: "Du blir nok snart voksen hvis du

fortsetter sånn. Du blir som mamma og pappa og det har du godt av. Da

kommer du til å se og høre på en alminnelig måte, det vil si at du verken ser

eller hører, og så er du ferdig".



Dramaarbeidet overført til kirken
Som det framgår av innledningen ville jeg gjerne åpne dører, bygge broer, fylle
kirkerommet med alle som ønsker et slikt fellesskap og si: Kom og vær med, jeg

har tro på deg, jeg vet du kan, du er verdifull.

På et år som jeg hadde til disposisjon for å legge fram min erfaring med drama i

kirken, fikk jeg ikke tid til å danne små grupper som skulle arbeide med øvelser.

Kirken har et lite barnekor "Joyful Noize", øvelsen kunne passe godt for disse.

Kirken vår fikk ny prest, res.kap., og konfirmantarbeidet ble endret, derfor var

det ikke gunstig å begynne med slike smågrupper akkurat da.

Når man skal gå videre med drama i kirken, ville det være en fordel å ha noen

minutter med øvelser hver gang man er sammen. Jfr. vedlegg 9. Man får

anledning til å bli godt kjent med hverandre og det er ingen form for

konkurranse. Man blir vant med å bruke sansene sine, bli trygg i gruppen, og

kan bli vant med å uttrykke seg muntlig og med kroppene. Vi startet opp med

kirkedrama uten slike grunnleggende dramaøvelser, men det fungerte likevel

bra med voksne skuespillere med god og variert bakgrunn fra før. Jeg visste at i

Notodden og Heddal menigheter fantes mange gode sangere og "skuespillere",

derfor var jeg ganske sikker på at dette ville være et gjennomførbart prosjekt.

Prosjektet gikk ut på å framføre to store musikaler i Notodden kirke. Begge

stykkene var satt opp som kirkemusikaler med barn før. Det forelå derfor et
godt utgangspunkt for arbeidet, men begge musikalene måtte bearbeides på

nytt for dette prosjektet.

Hva må ligge til rette før en starter opp?

Menighetsrådet og prestene ble først kontaktet. Var menigheten villig til å

satse på to store prosjekter?Jeg stod alene som ansvarlig, men hadde allerede

fått kasserer og en liten ledergruppe med på laget. Musikalene skulle være

selvfinansierende, men vi søkte menighetsrådet om kr. 10 000,- (dette ble

innvilget)

Staben på menighetskontoret måtte si seg villig til å gjøre en innsats.

Kirketjener skulle få alle beskjeder, det er viktig å følge brannreglene når kirken

fylles opp med kulisser og publikum. Vi fikk det aller beste samarbeid med

kirketjener Espen Høgseth.
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Kirkevergen ble også kontaktet om prosjektet.

Kantor Sylke Feldhusen og musikkleder Gunhild Vignes var begge villig til å stille

opp. Gunhild ledet et band med ungdommer fra menigheten vår og fra andre

menigheter.

Noe av det første vi gjorde, var å bestille kirken og menighetshus til de datoen

vi ønsket øvelser og framføringer.

For 20 år siden fikk vi spesiallaget trabulanter, trapper på begge sider av

alteret. Nopro, Notodden laget disse til oss. Det gjorde at vi så bedre. Denne

scenen ble forbedret i 2009, det ble bygget ut et platå mellom trabulantene, og

dermed kom skuespillerne enda bedre fram.

Notodden menighet hadde ingen oppbevaringsplass for trabulantene, men

etter hvert fikk vi lagerplass på Tinfos AS, i lagerlokalene deres.

Det måtte traktor, tilhengere og 10 mann for å få disse trabulantene på plass,

og det tok flere timers arbeid.

Men scenen har holdt i 20 år, og er enda klar for 20 år til. Problemene vi hadde,

var å få dem transportert og båret inn i kirken, det var ca 2 cm klaring til

kirkedøra.

Økonomisk ansvarlig var Odd Erik Johansen, medlem av Notodden

menighetsråd og leder av fellesrådet i Notodden kommune.

Ellers delte vi menighetens frivillige i følgende grupper:

Kulissegruppe, Kostymegruppe, scenearbeidere, matserveringsgruppe. Det ble

planlagt servering av middag gratis til alle lørdag og søndag i øvehelgen og på

premierefesten. En gruppe, under ledelse av Else Ma Vassli holdt til på

menighetshuset, dekket border, bestilte mat og ryddet opp etterpå. Det var en

stor hjelp for alle.

Lydhjelper ble bestilt til begge musikalene, Vegard Finnekaasa Lydstudio.

Steinar Kjosavik hadde ansvaret for lyset ved første musikal, frivillig arbeid,

Bjørn Borgen var lønnet lysmester ved andre musikal.
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Vi var tre instruktører til "En åpen himmel": Ingrid Skjerve Røed, Kristin Sukke

Gautestad (dans)og Torhild Moen, og vi var tre instruktører til "Liv og Fred":

Ingrid Skjerve Røed, Line Camilla Lyngvær Tranvåg og Torhild Moen. Ingrid

fungerte som nestleder for "Liv og Fred".

Diakoni

Et av målene med arbeidet var å integrere ulike typer mennesker med ulike

forutsetninger i arbeidet. I "Plan for diakoni i Den norske kirke" Kirkerådet 2008

leser vi: "Inkluderende fellesskap er et viktig uttrykk for kirkens menneskelige

omsorg" s.7

"Diakonien gir seg også uttrykk i det organiserte arbeid slik denne kommer til

uttrykk i de mange situasjoner i hverdags- og menighetslivet. Den enkelte og

fellesskapet utfordres når mennesker møter små og store kriser og gjennom

livet vil komme i situasjoner der de trenger andre". S.7. Det skrives også hvor

viktig det er med frivillige og ansatte som sammen gjør fellesskap, omsorg og

solidaritet levende.

Når to musikaler skal framføres i Notodden kirke, og medlemstallet er ca 120,

så var det ut fra dette formålstjenlig å bygge opp en diakonal gruppe.

En gruppe der medlemmene er til stede for utøverne, noen som SER, LYTTER og

FORSTAR. Det er mange som ikke kjenner hverandre fra starten, og man kan

lett føle seg utenfor.

Toril Edøy skriver i sin bok "En kirke for alle": La mennesker få oppleve at kirken

bryr seg — slik kirken selv lever av at Jesus brydde seg", s228.

For første gang valgte jeg ut en diakonigruppe som skulle delta på helgeøvelsen

og ved gjennomføringen av musikalen. (Else Ma Vassli, Agnes Kidholm, Marita

Vik og Marit Suhrke). Disse fikk i oppdrag å være til stede i kirken og i

menighetshuset under øvelsene og i pausene. De fikk i oppgave å se at alle

hadde det bra, at alle var inkludert i bordfellesskapet, og ev tre til om noen ble

syke eller trengte hjelp. Jeg fikk tilbakemeldinger hele tiden om at alt gikk bra

og at alle fant seg vel til rette. Jeg mener en slik gruppe er nødvendig når man
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er så mange som 120 mennesker. Hovedmålet med denne gruppen var likevel

å ta vare på de funksjonshemmede som var med.

To hadde av ulike årsaker vansker med å lære utenat. Den ene hadde med seg

ark med replikkene på, det gikk greit ved hjelp av sokneprest Ravn som hadde

plass ved siden av. Alle oppmuntret hverandre, det var en god stemning og

godt humør.

økonomi

Jeg søkte om ulike typer støtte til prosjektene et år i forkant av oppstart Vi fikk

tilskudd fra kommunen, fylket, banker og næringslivet på Notodden. Kirkens

Nord-sør-informasjon støttet oss også. I tillegg hadde vi lotteri i forbindelse

begge musikaler.

For å skaffe penger til "En åpen himmel" hadde vi også et kunstlotteri.

Kunstnere fra distriktet og andre steder ble bedt om å gi gaver, og vi fikk mange

flotte malerier og keramikk. Vi fikk selge lodder i et supermarket, Tuven

storsenter. Til å skaffe penger til "Liv og fred", fikk vi i gave en dokkestue fra

Byggmaker, Evensen. Begge ganger fikk vi inn ca. 30 000 kr. Til sammen med

støtte som nevnt tidligere, lotteri og billettinntekter, gikk vi med overskudd

begge ganger.

Skuespillere og andre medvirkende

Hvem ble spurt om å være med? Vi trengte sangere og musikere til begge

musikaler. Menighetsmusiker Gunhild Vignes samlet ungdommer fra forskjellig

lag i Notodden til å være med i et band. Nun skrev ut noter og la alt til rette for

dem. I tillegg til piano, som Gunhild selv spilte på, hadde vi musikere som spilte

på orgel, fiolin, bass, trompet, klarinett og fløyte.

Til musikalen "En åpen himmel" engasjerte vi Sverre Døvre Bang til å spille

orgel, til musikalen "Liv og fred" spilte kantor Sylke Feldhusenorgel.

Ellers inviterte vi folk fra alle grupper og menigheter. Låvekoret fra Heddal

menighet var med, noen fra Notodden Visekor var med, skuespillere som vi

hentet inn fra menigheten vår og fra andre menigheter.
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Til sammen ble vi ca 120 skuespillere, musikere og hjelpere ved begge

musikaler. Skuespillerne var i alle aldersgrupper: Barn, unge, voksne og

pensjonister. Aldersspennet var fra 5 år til 82 år.

Samarbeid mellom frivillige og kirkens ansatte

Samarbeidet var hele tiden det aller beste. Men vi var tydelige og informerte

hele tiden om hva vi gjorde og hva slags hjelp vi trengte.

Menighetsrådet: menighetsrådsformann Narve Furnes var med som disippel i

"En åpen himmel", tre andre medlemmer av rådet engasjerte seg som

instruktør og medhjelper: Ingrid Skjerve Røed, Else Ma Vassli og Odd Erik

Johansen. Res.kap. Frode Granerud spilte Jesusrollen i påskemusikalen,

sokneprest Ravn Karsrud og Frode Granerud var begge med i miljømusikalen.

Kontormedhjelper Bjørg 0. Karlsen var skuespiller, ungdomsarbeider Line

Camilla lyngvær Tranvåg var medhjelper og instruktør og Silje Sturød Dahle var

skuespiller. Hele staben stilte opp. Samarbeidet gled knirkefritt hele vegen.

Kirkevergen, Mette Lehmann, ble hele tiden orientert om arbeidsgangen.

Mette Lehmann hjalp til med programmet, og dette ble trykket på

kirkekontoret i Heddal.

Det trengtes også mange andre medarbeidere og noen eksterne konsulenter til

hjelp med dramainstruksjon, noteskriving, og data- og bildebehandling til

rapporten:

Karin Bjerkestrand, dramalærer ved Universitetet i Stavanger

Andreas Soltvedt, journalist i Varden og musiker

Else Ma Vassli, medlem av menighetsrådet og leder for tjenestesektoren i

Notodden menighet

Idar Vassli, aktiv i Notodden menighet og høgskolelektor

Kari Sortland, illustratør, har laget forsidebildet til rapporten

Ansvarlige for begge programmer var Else Ma Vassli og Ingrid Skjerve Røed.

Håvard Russnes var leder for kulissegruppen og en av skuespillerne.

Marianne Tovsrud Knutsen fra Notodden musikkskole stilte frivillig opp som

dirigent, musiker og sanger på Liv og Fred- musikalen.

Venke Midtlien var leder av kostymegruppa ved begge framføringer. Hun ledet
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en stor gruppe når det gjaldt kostymer til påskemusikalen, se vedlagte skisser

laget av Anne Bakke. Venke jobbet sammen med frivillige, de fleste var

pensjonister. Til Liv og fred var de tre i gruppa, som laget flotte kostymer av

gamle klær og ved gjenkjøp. Dette kostet lite, dyrene i arken var i

menneskeklær med enkle rekvisitter som fremhevet hvert dyr.

Mer om organiseringen

Det ble trykket opp manuskript og kopiert CD med sanger, så alle kunne øve

hjemme. Vi delte ut roller som vi mente passet for den enkelte. Dette ble delt

ut mange måneder før framføringene, så alle hadde god tid til å øve.

Vi valgte å ha en øvingshelg i kirken, da de aller fleste var i full jobb. Dette viste

seg å være meget bra. Vi startet tidlig lørdag morgen og øvde hele lørdagen og

søndagen. Generalprøven var begge ganger på tirsdagen.

"En åpen himmel" som ble framført en gang i kirken, kunne med fordel ha vært

spilt over to dager. Kirken var så godt som full, men mange hadde ikke

anledning å komme den dagen, og flere ville ha sette stykket en gang til. "Liv og

fred" ble spilt over to kvelder, det var en fordel. Kirka ble da ikke full, men alle

tilhørere kunne se og høre godt.

Oppsummering og noen vurderinger

At det var så mange med, var en fordel. Dette spredte interesse i hele
Notodden. Hadde vi hatt plass til flere, hadde vi kunnet doble antallet aktive.

Aldersspennet var stort, og vi merket at dette var bra på alle måter. Vi ble som

en familie. Alle tok seg av hverandre.

Vi kunne godt hatt to øvingshelger, men da er jeg redd mange måtte trekke

seg. Vinterstid er ferietid og turliv her i Telemark, og de fleste var i full jobb.

Som instruktør og leder valgte jeg å trekke i de fleste trådene selv. Jeg ser i

ettertid at det hadde vært bedre med enda tydeligere grupperinger, hvor hver

leder hadde det fulle ansvaret.
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økonomien var så bra at vi valgte å servere gratis middag tre dager, som

beskrevet tidligere i oppgaven. Hadde vi hatt en stram økonomi, kunne alle

hatt med sin egen mat.

Vi opplevde at de felles måltidene skapte både gode avslapningspauser og godt

sosialt samvær.

Kostymene var takket være gode medarbeidere svært vellykkede i arbeidet

med begge musikalen. Det er viktig å bygge opp et lite lager kostymer og

rekvisitter. Mange forretninger som selger ut klær eller har opphørssalg er villig

til å gi bort sekkevis av tøy.

Vedlegg

I heftet:

1 Noen dramaøvelser
2 Manuskript til "En åpen himmel"
3 Manuskript til "Liv og fred"

Ved siden av:
1. Program til begge musikaler

2. CD'er med bilder fra begge musikaler.

3. Videofilm, DVD, av "En åpen himmel"

4. Videofilm, DVD, av "Liv og fred"

5. CD med musikk til sangene

Kommentar til billeddelen

Bildene er ment som inspirasjon og skal dokumentere ulike sider av arbeidet

med å sette opp et teaterstykke.

Bildene tatt, redigert og satt inn av Else Ma Bye Vassli, med noen unntak som

er angitt.
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