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- 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  tilrettelegging 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 

PRODUSENTSAMARBEID: 
 
 
Kompani13 har inngått langsiktig 
samarbeid med 
produsentselskapet 
SYV MIL v/Hjørdis Steinsvik 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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Internasjonalt samarbeid og gjestespill /Kompani13 i 2019: 

 

 

▪ PIYL fase 1. Workshop I Budapest, januar 2019 
 

▪ Deltok på festivalen: “Dive into the theatre”, Kaunas National Drama 
Theatre. Litauen. 
Mars 2019. ( SVEV og Romeo og Julie) 

 
▪ Reykjavik Fringe Festival, Juli 2019. (Romeo og Julie) 

 
▪ Forprosjekt: Kan du plystre Johanna? med Lasse Åkerlund Sverige. Bergen 

juni 2019 
 

▪ PIYL fase 2. Workshop på Island, November 2019. 
 

▪ Scenografi og dukkeutvikling med Linas Zaubé, Litauen. Bergen Desember 
2019. 

 
 

 

 
 

Dukkene til Kan du plystre Johanna? Under utarbeiding hos Dukkemaker Linas Zaubé i Litauen 
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SVEV  

GJESTESPILL I KAUNAS LITAUEN, 

MARS 2019 
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ROMEO OG JULIE 
Romeo og Julie av Kompani13 er en forestilling som med enkle virkemidler engasjerer publikum. Romeo og 
Julie er historiens mest kjente teaterstykke og den sterkeste kjærlighetshistorien vi kjenner. Stykket 
problematiserer hvor dumt og unødvendig krig er, når kjærlighet, forståelse og vennskap faktisk alltid er en 
mulighet. Med sin kjærlighet og død, skaper Romeo og Julie endring. 
 
Medvirkende i Romeo & Julie 
Ideutvikling:    Kompani 13 
Regi:     Lasse Åkerlund 
Tilrettelegging av manus:   Steinar Thorsen/ Jorunn Lullau/ Lasse Åkerlund 
Tilrettelegging interaktivitet:  Steinar Thorsen/ Jorunn Lullau/ Lasse Åkerlund 
Skuespillere/dukkespillere:  Jorunn Lullau, Steinar Thorsen 

 
Forestillingen vant pris for «mest inspirerende forestilling!!» Norway Fringe Festival Bergen 
i september 2018. 
 
FORESTILLINGENN FIKK NORDIC FRINGE NETWORK AWARD UNDER REYKJAVIK FRINGE 
FESTIVAL 2019. 
 

FORESTILLJNGEN GJESTET FESTIVALEN DIVE INTO THE THEATRE I KANUAS LITAUEN MARS 
2019. 

 
Forestillinger med Romeo og Julie 2019 

To forestillinger Kaunas National Drama Theatre 15. mars 2019. 
5 forestillinger Reykjavik Fringe festival 2019. 
DKS turne Bergen, september. 14 skoleforestillinger 
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Fem kunstnergrupper fra fem land etablerte i  2018 nettverket "Participate in your life" for å utforske 
interaktivitet og deltakelse i teater for barn og unge.  

 
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 (Karlskrona, 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: Starte 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. 

 

 

 

PARTICIPATE IN YOUR LIFE     (PIYL) 

ISLAND NOV. 2019 



 

 

 

  

FASE 2:  

 

Workshop  i Reykjavik, november 2019 med Bird & Bat som vertskap.  
Varighet 2 dager.  

Kava holdt en workshop med fokus på den teoretiske bakgrunnen for metoden Theatre of the Participant. 
Teater Allena holdt en workshop om fortellerteknikk og samhandling med publikum.  

 

Workshop i Budapest i januar 2020, 5 dager. Káva Kulturális Műhely. 

Káva ga en praktisk innføring til metoden Theatre of the Participant.  

 
Konferanse i Mars 2021 i Bergen 
Vi avslutter vi fase 2 i prosjektet med en konferanse i Bergen om interaktivitet/deltakelse i teater for barn og 
ungdom. Konferansen vil være åpen for andre profesjonelle kunstnere, både for å delta og bidra. Vi inviterer 
deltakere fra flere europeiske land. Høgskolen på Vestlandet, som for tiden har en linje av teater-i-
utdanning, vil også bidra til konferansen.  
 
Konferansen vil består av to dager med åpne workshops og to dager med  
forelesninger/debatter/diskusjoner, inkludert vsininger av forestillinger fra alle deltagerlandene. Målet er å 
presentere ulike perspektiv i arbeidet med teater for barn og ungdom, med særlig vekt på å engasjere 
publikum ytterligere. Vi vil også inkludere forestillinger med interaktive elementer. 

 

 
 



 

 

 

  
 

 

 
SVEV     90 

      
TREET     141 

      
ROMEO OG 
JULIE     830 

      
 

 
 

Vi i har i 2019 mottatt  
støtte fra: 

 Kompani13 
        Østre Murallmenning 2   5012 Bergen 

        teater@kompani13.no   www.kompani13.no 
        Org nr. 914242444    -   Kto. 3624.30.6793 

        Kompani13 er organisert som et selskap med delt ansvar/DA 
 
 

Vi har spilt på disse stedene i 2019: 
 
Kaunas National Drama Theatre, 
Litauen 
Nordic House, Reykjavik 
Troms DKS, Rica Ishavshotell Tromsø 
Barnas Kulturhus 
Diverse skoler i Bergen (12 STK) 

Antall forestillinger: 39
 publikum: 1061 
 

Publikumsstatistikk 2017: 
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