
 

- et profesjonelt teaterkompani som lager 
utforskende teater for barn og voksne ved 

bruk av figurer, dukker og objekter. 
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LOKALER OG VERKSTED:  
 
Kompani13  har ikke egne faste 
lokaler. Vi bruker Dukkenikkernes 
Teaterverksted  som 
produksjonssted. Vi leier 
kunsthuset Wrap til å øve, og 
spiller våre forestillinger på 
Cornerteateret, skoler, kulturhus, 
kultursaler eller andre  steder. 
 
JAN HOLDEN har ansvar for 
dukker/scenografi og teknikk. 
 

Kompani13 
Etablert 13.09.2013 

• Kompani13s visjon er å etablere et markant 
scenekunstensemble med kontinuerlig drift, som 
skal være med å utvikle og definere det frie 
scenekunstfeltet i Bergen og på Vestlandet. 

 
• Kompani13 vil være med som en aktiv pådriver 
for  tilretteleggingen av premisser og rammevilkår 
for den frie scenekunsten, herunder 
videreutvikling av Cornerteateret til en sentral 
scene i nasjonal og internasjonal sammenheng.  

 
• Kompani13 ønsker å være et ensemble på høyt 
kunstnerisk nivå og drive nyskapende og seriøs 
figurteaterformidling. Vi ønsker å bruke 
figurteateret også som en arena til å formidle både 
filosofiske og politiske samfunnstemaer.  

PRODUSENTSAMARBEID:  
 
 
Kompani13 har inngått langsiktig 
samarbeid med produsent Hjørdis 
Steinsvik/PRODIS, for å ta hånd om 
oppgaver rund administrasjon, salg og 
markedsføring. 
 
 
 
JORUNN LULLAU har ansvar for 
søknader, administrasjon, økonomi og 
regnskap. 
 
 

 

 
Kompaniet består av 

 Jan Holden,  
Steinar Thorsen og  

Jorunn Lullau 

MEDLEMSSKAP I  FAGLIGE 
ORGANISASJONER:  
 

• PROSCEN 
• Danse og Teatersentrum 
• UNIMA Norge – forening for 

figurteater. 
 

STEINAR THORSEN har ansvar 
for manusutvikling, søknader og 
regi. 
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Ny versjon av:  
PEER GYNT – God’s Choice   
 
I  februar  2018 produserte vi en ny versjon av Peer Gynt God´s Choice, som ble vist for  
skoleelever gjennom DKS. Musikaljentene deltok som skuespi llere.  
 
Peer Gynt – God’s Choice – er en teaterforestilling som presenterer en rekke forskjellige virkemidler. Det 
veksler mellom skuespill, fortellerteater, dukketeater, maskespill, skyggeteater, film- og bildeinstallasjoner 
Forestillingen er et slags vandreteater. 
 
Peer Gynt drømte som ung om å bli keiser, og han blir til slutt «kronet» som keiseren av «seg selv». Vi ønsker å 
se på fenomenet med «å være seg selv nok», og de virkemidlene Peer Gynt brukte for å få de fordelene han 
ønsker i livet, plassert inn i den norske mentaliteten og retorikken rundt dagens migrasjonssituasjon i Europa. 
 
 

 

Peer Gynt Gods Choice, er et interaktivt stykke. Med det menes at både utformingen og avviklingen av 
forestillingen er gjort med grep der målgruppen, unge mennesker på ungdomstrinnet og i videregående skoler, 
tar del.  
 
Peer Gynt – God’s Choice ble først utviklet i samarbeid med Kava Kulturalis Muhely fra Budapest i Ungarn, og 
ble bearbeidet videre etter en ny rund workshops i Ungarn høsten 2017. 
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MUSIKALJENTENE 
 
Dette er 4 meget talentfulle unge scenekunst-spirer som har markert seg i Bergens kulturmiljø, først og fremst gjennom sang og 
musikk, men også gjennom teater. De har bla.a samarbeidet med Tore Vagn Lid og Transiteateret, og mottatt priser for dette. Sitt 
store gjennombrudd hadde disse jentene med forestillingen «Julens Magi», som er spilt med stor suksess de 5 siste julene i 
Bergen. De 4 jentene laget hele forestillingen selv, de skrev libretto og komponerte melodier. De har hatt har stor suksess med sin 
andre selvskrevne musikal : Marerittet, hvor hele komapni13 deltok som skuespillere, i tillegg til at Jan Holden hadde lysdesign og 
sceneutforming.  
 
I  fo rest i l l ingen Peer  Gynt –  Gods Cho ice , medv i rker de  f ir e ikke bare  som skuesp i l le re,  dukkespi l l ere  og 
sangere , men også som kontakt ledd t i l  de  ungdommene som kommer  for  å  se på  fores t i l l i ngen.   

 
§ Vi produserte Romeo og Julie i samarbeid med svenske Lasse Åkerlund 

 
§ Vi deltok på festivalen POPUP PUPPETS i stockholm 18. - 21. august 

 
§ Forprosjekt ”Kan du plystre Johanna?” I Karlskrona, Sverige 21. - 23. August. 

 
§ Besøkt hos dukkemaker Linas Zaube i Klaipeda i Litauen 24. august 

 
§ Åpningsseminar i PIYL prosjektet i Kaunas i Litauen fra 25. til 27. august. 
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ROMEO OG JULIE 

 
 
En Kompani13 produksjon i samarbeid med Festspillene i Bergen. Kompani 13s nye oppsetning av historien er 
skapt med tanke på unge i alderen 13–16 år, ungdommer som faktisk er like gamle som Romeo og Julie var. 
Kompani13 ønsker å utforske grensene for teateret ved å spille på en arena som ikke er tilrettelagt for teater – 
nemlig klasserommet! På ungdommenes egen hjemmebane blir det rom for å skape en annen og nærere 
kunstopplevelse, der samspillet med publikum blir en del av forestillingen. 
 
Forestillingen er i et grenseland mellom figur- og fortellerteater. Det er kun 2 skuespillere på scenen;  
 
Forestillingen ble plukket ut til å delta på Norway Fringe Festival Bergen i september 2018, og vant pris for 
festivalens ”mest  insp ire rende forest i l l i ng !!” 
 
Medvirkende i Romeo & Julie 
Regi:     Lasse Åkerlund 
Ideutvikling:    Kompani 13 
Tilrettelegging av manus:   Steinar Thorsen/ Jorunn Lullau/ Lasse Åkerlund 
Tilrettelegging interaktivitet:  Steinar Thorsen/ Jorunn Lullau/ Lasse Åkerlund 
Skuespillere/dukkespillere:  Jorunn Lullau  
    Steinar Thorsen 
Administrasjon og økonomi:  Jorunn Lullau 
Produsent:   Hjørdis Steinsvik 
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 Den Magiske 
Skogen 

 
Turné/gjestespil l  
 
I  2018 har vi  spilt  14 
foresti l l inger. 
 
 
“Bli med inn i den fantastiske 
skogen fylt med allslags 
skapninger, morsomme lyder og 
skiftende farger.  Figurer, former 
og forløp er skreddersydd for at 
de aller minste skal få en flott 
opplevelse.” 
 
Regi : Steinar  Thorsen 

Komponist :  Tar je i  Vatne   

Mus iker på scenen:  Robin Jacobsen 

Figursp i l le re:  Rob in Jacobsen,  Jan 

Ho lden og Jorunn Lul lau 

Scenograf i  og  dukker : Jan Holden 

Tekniker:  Ste inar Thorsen 

Produsent :  Hjørdis Steinsv ik 

Foto : Janneche Strønen 

 

Forestillingen ble produsert i samarbeid med Den 
Nationale Scene i 2017.  

Forestil l inger med Romeo og Julie:  
 
Premiere 4. Juni. 
 
Juni 2018. Festspillene i Bergen 9 forestillinger. 
 
8. september NORWAY Fringe Festival Bergen. 
 
4. oktober. Kvam ungdomsskule. To forestillinger ”Kvammaveko”. 
 
Oktober 2018. DKS turne Bergen. 10 skoleforestillinger 
 
8. desember Bergen off. Bibliotek. Åpen forestilling. 

G jennopptagelse  og 

bearbe id ing  for DKS 

turne   Romeo og Ju l i e.  

8. – 11. Oktober på 

Cornerteateret 
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Participate in your life 
 
Fem kunstnergrupper fra fem land (deriblant Norge, Sverige og Island) har i 2018/19 etablert 
nettverket "Participate in your life" for å utforske interaktivitet og deltakelse i teater for barn og unge.  
 
Bekreftede institusjoner/personer som er en del av nettverket: 

• Kompani13 (Bergen, Norge) 
• Káva Kulturális Műhely (Budapest, Ungarn) 
• Bird & Bat (Reykjavík, Island) 
• Teater Allena v / Lasse Åkerlund (Sverige) 
• Kaunas National Drama Teater, Litauen (Kaunas , Litauen) 

 

Prosjektbeskrivelse: 
Formålet med vårt samarbeid er å danne et levende nettverk som genererer ekte faglige 
forbindelser. Vi planlegger å samarbeide for å realisere våre ideer og visjoner gjennom tre 
hovedfaser:  
 

1. Fase 1 (allerede utført): Bli kjent med hverandre og metoden og legg ned grunnleggende 
grunnlaget for nettverket vårt.  
 

2. Fase 2: Start en faglig dialog mellom partene om begrepet samhandling / deltakelse og den 
teoretiske og praktiske forståelsen av den. Denne fasen består av 2 workshops for de 
opprinnelige partnerne, og deretter en konferanse om interaktivitet i teater for barn og unge, 
der vi inviterer andre profesjonelle artister. 

 
 

3. Fase 3 (som vi søker om finansiering når det andre er oppfylt): realisere konkrete samarbeid 
i teatralsk kreativt arbeid, gjennom forestillinger opprettet, workshops, prosjekter og 
opplæring - samt utvide nettverket til andre partnere. 

 
Når vi snakker om samhandling, mener vi først og fremst den såkalte open-ended interaksjonen, 
som gir mulighet for publikum til å ha en faktisk innvirkning på hendelsene, å kunne reflektere over 
hendelsene i forestillingen og å tenke på moralen / sosialt problem foreslått av forestillingen.  
 
Det er mange kunstnere, spesielt i Norden, med fokus på samspill med de unge publikum. Vi tror at 
ved å invitere profesjonelle kunstnere fra de europeiske landene til å komme sammen, kan vi 
begynne å bygge en enda større plattform for kunnskap og felles erfaringer. 
 
Nettverkets relevans: 
Vi lever i en tid med økende behov for kunstpedagogiske former som gir mulighet for deltakelse. 
Mange lever i en boble uten kunnskap om de menneskene og tradisjonene som finnes utenfor sitt 
umiddelbare sosiale nettverk. 
 
For mange er teatret utilgjengelig. Vi må nærme publikum på en måte de kan forholde seg til. Vårt 
mål er å åpne opp situasjoner for unge slik at de selv kan være med å bestemme hvilken verden de 
vil leve i. Roller og rammer i teater kan gi deltakerne et overblikk som gir resonans til deres egne liv. 
Forestillinger med elementer av interaktivitet og deltakelse gir mulighet til å manipulere tid og rom på 
nye måter. Hensikten er ikke bare å fremme forestillingenes budskap, men heller å gi deltakerne 
mulighet for å ta egne valg. Dette er en kunstnerisk, pedagogisk og politisk handling. 
 

Dette prosjektet er basert på intensjonen om å forstå begrepet deltakelse/interaktivitet i 
sammenheng med teater for både oss selv og publikum. Aktiv deltakelse, spesielt i ung alder, gir et 
stort potensial til å uttrykke en mening og holdning til et moralsk eller sosialt problem. Forestillinger 
som har deltakelse i fokus gir mulighet til å skape sosiale fora som åpner for både diskusjon og 
konfrontasjon gjennom kunstneriske verktøy for å gi rom for dialog. Denne typen kreativt arbeid kan 
være med å danne grunnlaget for en demokratisk læring og et mer aktivt og ansvarlig forhold til sin 
rolle i samfunnet og verden. 
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  Kompani13 
        Østre Murallmenning 2   5012 Bergen 
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        Kompani13 er organisert som et selskap med delt ansvar/DA 
 

Anta l l  fo rest i l l inger : 47     publ ikum: 1668 

 
Robin Jacobsen 
Pål  T . Nygård  
Janneche Strønen 
Marte  Synnevåg 
Mus ikal jentene : 
Cec i l ie  St rønen Damm,  Lovise  Moland Espe land,  
Math i lde Strønen Damm, Selma St rønen Damm 
 
PRODUSENT HJØRDIS STEINSVIK - PRODIS 
 

 

Publ ikumsstat is t ikk 
2017: 

Vi har sp i l t  på  d isse  s tedene :  
Barnas Kulturhus  

Cornerteateret  
Haugesund Teater  

Kultursalen Vannkanten 
Nyki rken/Barnas  Katedral  

Bergen Off .  B ib l iotek  
Kvam Ungdomsskole  

Hyss ingen produks jonssko le  
Røde Kors sentere t  

D iverse  sko le r i  Bergen (18 STK)  

  Foto: Janneche Strønen og Thor Brødreskift  
 


