
 

 

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende 
teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker 

og objekter. 
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Kompani13 bruker 
Dukkenikkernes 
Teaterverksted  som 
produksjonssted. Vi leier 
kunsthuset Wrap til å øve 
opp forestillingene og 
spiller våre forestillinge på 
Cornerteateret, skoler i 
Bergen eller andre  steder 
på gjestespill. 
 

Kompani13 
Etablert 13.09.2013 

Visjon: 

• 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 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 ensemblet på høyt 

kunstnerisk nivå og drive nyskapende og seriøs 
figurteaterformidling. Vi ønsker å bruke figurteateret til 
også å formidle både filosofiske og politiske 
samfunnstemaer.  

Svev 2013 

Kompani13 har som mål 
å produsere en til to 
figurteaterforestillinger 
hvert år. Kompaniet vil 
bl.a formidle prosjekter 
gjennom Den kulturelle 
skolesekken og Den 
Kulturelle Bæremeisen, 
turnere både i Bergen, 
Hordaland og nasjonalt.   

Kompani13 ønsker å 
etablere et ensemblet på 
høyt kunstnerisk nivå og 
drive nyskapende og 
seriøs 
figurteaterformidling, 
legge vekt på flere og nye 
formidlingsformer og 
temavalg og  produsere 
forestillinger med nye 
virkemidler, som: film, 
animasjon, samt ny 
teknologi på flere plan. 
 

 
Kompaniet består av Jan Holden, Steinar Thorsen og Jorunn Lullau 
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Mathias Grønsdal 
Sadik Aziz Bawan 

 
I 2015 innngikk vi 
samarbeid med 
produsent  
Hjørdis Steinsvik. 
”Prodis” 

Hun skal være produsent 
for forestillingen Treet , 
med premiere under 
festspillene 2016. 

Årets drift: 

Høsten 2014 produserte vi 
forestillingen Potetens 
parademarsj!  

Den ble spilt på Ny-
Krohnborg kultursenter og 
på Barnas Kulturhus våren 
2015. 

 

I april samarbeidet vi med 
Speilbilder Teater  og Zadik 
Aziz Bawan om 
produksjonen: Nokon kjem 
til å komme. Jan Holden og 
Steinar Thorsen medvirket 
som skuespillere og Jorunn 
Lullau bidro med film og 
foto til produksjonen. 

  

 

Vi har samarbeidet med 
disse frilans kunstnerne i 
Bergen: 

Høsten 2015 ble litt spesiell for 
kompaniet, da alle medlemmene 
fikk tilbud om engasjement  hos 
andre. Det var spennende tilbud 
som vi var nødt til å takke ja til. 
 
Jan Holden ble engasjert på 
Nordland teater som Ruffen, i 
forestillingen:  Ruffen og 
Drageslottet. 
 
Jorunn Lullau fikk engasjement på 
Den Nationale scene i En 
Julefortelling. 
 
Steinar Thorsen fikk ansvar for 
manus og regi ved en stor oppsetning 
i forbindelse med Olso Sporveiers 
100 årsjubileum. 
 



 

 

 Potetens parademarsj! 

Om brudd på 
menneskerettighetene i dette 
landet før og nå. En kritisk 
forestilling for barn fortalt 
gjennom ventebarnet ”Lisa”. 
 

I forbindelse med feiring av 
grunnloven i 2014, tok vi tak i 
spørsmålet: 
Tar grunnloven vare på oss 
alle? 
 
Svaret vi fikk var at mange 
grupper i befolkningen har 
vært undertrykt og 
diskriminert oppgjennom 
disse 200 årene. 
 
Dette laget vi teater om!! 
 
Forestillingen kan spilles for 
alle, og treffer på ulike måter 
de ulike aldergruppene. 
 
 
Forestillingen har til nå vært 
spilt for barn fra 3 år og opp til 
6. Klasse + for voksne. 

 

Forestillingen ble produsert 
med støtte fra Bergen 
Kommunes tildelinger i 
forbindelse med 
Grunnlovsjubileet.  

Statistikk: 

Vi i har i 2015  mottatt støtte fra: 

 Kompani13 
        Østre Murallmenning 2   5012 Bergen 
        teater@kompani13.no   www.kompani13.no 
        Org nr. 914242444    -   Kto. 3624.30.67930 

 

           I forestillingen møter 
du Lisa. Hun er ventebarn 
og sitter på 7 året i 
asylmottak. Lisa finner en 
bok!! Det er grunnloven - 
og den passes på av en 
potet? Ja, for grunnloven 
er som en potet! Poteten 
tar henne med på en reise 
gjennom grunnlovens 
historie, hvor vi får bli kjent 
med ulike grupper som har 
vært diskriminert opp 
gjennom årene.  

Forestillinger: 
POTETENS PARADEMARSJ! 
Ny-Krohnborg kultursal. 7. Februar.  
 
Barnas Kulturhus : 24,25,26, 27 og 28 februar. 8 forestillinger 
 
Publikumsbesøk: 
Ny-Krohnborg  22 stk 
Barnas Kulturhus  248 stk 

SUM publikummere     270            


