Publikumstall scenekunst 2017
Haugesund Teater
Status: Sendt inn per: 20.04.2019 00:26

* = Må fylles ut
? = Klikk for retningslinjer/hjelpetekst

Utfylt av
Navn *
Hanne Eidsvåg Andersen

E-post *
hea@haugesund-teater.no

Telefon *
52743723

Registrer produksjonen/aktiviteten
Registrer hver enkelt produksjon/aktivitet under enten egenproduksjoner, samproduksjoner eller gjestespill ved å skrive
inn tittel på produksjonen/aktiviteten og klikke på «Legg til produksjon/aktivitet». Du får da opp et delskjema, der du
legger inn produksjons/aktivitetstallene.
NB! Alle formidlingsaktivitetene samles og registreres som én aktivitet med tittel «Formidlingsaktiviteter» under
Egenproduksjoner. Dvs. at fremfor å føre opp f.eks. «Debatter», «Skoleverksteder» og «Bak notene» som tre separate
formidlingsaktiviteter, føres disse opp som én aktivitet og registreres med et tilhørende antall arrangement og publikum
i delskjemaet.

Egenproduksjoner/aktiviteter
Tittel

Forestillinger/arrangement

Publikum

Sånne som oss

24

2377

Pietà

6

271

Peter Pan

24

7680

Jesus Christ Superstar

17

7442

TEDDYBJØRNKONSERT

2

153

Sum

73

17923

Se vedlegg 1 for detaljer

Samproduksjoner/aktiviteter (formidlet av egen virksomhet)

Samproduksjoner/aktiviteter formidlet av samarbeidspartner
Tittel

Forestillinger/arrangement

Publikum

En million sommerfugler

24

2126

Sum

24

2126

Se vedlegg 2 for detaljer

Mottatte gjestespill
Tittel

Forestillinger/arrangement

Publikum

Isshun Boshi

2

158

Larven aldri mett

2

242

Hvorfor er det sommer og vinter

2

99

Askeladden og de gode hjelperne

2

200

Dukkespilleren forteller

2

122

Ut i det blå

2

167

Det er sant at jeg fant

2

86

Prinsesse Kathinka og dragen

2

152

Trufilotten

2

67

Hans og Grethe

2

92

Jacky

2

82

Geitekillingen

2

148

Klovnen Koko tramper i klaveret

2

181

Hva er det for no mon tro

2

147

Miljødetektiven Smartine

2

94

Magiske Fredrik

2

126

To gode naboer

2

79

Bestevenner

2

105

Sum

36

2347

Se vedlegg 3 for detaljer

NB! Fyll ut institusjonens samlede antall publikum på billetterte arrangement:
Antall publikum på billetterte arrangement:
14818

Herav med sponsorbilletter:
905

Herav med fribilletter:
1700

Kommentarer

Last opp årsmelding

Vedlegg: Årsberetning 2017 signert.pdf

Summering publikums- og aktivitetstall 2017

1. Produksjoner/aktiviteter

1.1: Totalt antall produksjoner/aktiviteter (ikke medregnet samprod. formidlet av samarbeidspartner)
23

1.2: Totalt antall produksjoner/aktiviteter (inkludert samprod. formidlet av samarbeidspartner)
24

1.3: Ant. produksjoner/kunstneriske aktiviteter
23

1.4: Ant. formidlingsaktiviteter
0

1.5: Antall egne produksjoner/aktiviteter
5

1.6: Antall mottatte gjestespill/aktiviteter
18

1.7: Antall samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet
0

1.8: Ant. samproduksjoner formidlet av samarbeidspartner
1

1.9: Antall produksjoner/aktiviteter rettet mot barn og unge
19

1.10: Antall uroppføringer
2

1.11: Antall produksjoner av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater skrevet i løpet av de siste 15 år
2

1.12: Antall produksjoner av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater skrevet i løpet av de siste 15 år
1

1.13: Antall produksjoner med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge
1

1.14: Antall produksjoner av ny norsk koreografi
1

1.15: Antall produksjoner av ny utenlandsk koreografi
0

2. Forestillinger/arrangement

2.1: Totalt ant. forestillinger/arrangement (ikke medregnet samprod. formidlet av samarbeidspartner)
109

2.2: Totalt ant. forestillinger/arrangement (inkludert samprod. formidlet av samarbeidspartner)

133

2.3: Ant. forestillinger/kunstneriske arrangement
109

2.4: Ant. formidlingsarrangement
0

2.5: Ant. forestillinger/arrangement på egenproduksjoner/aktiviteter
73

2.6: Ant. forestillinger/arrangement på mottatte gjestespill/aktiviteter
36

2.7: Ant. forestillinger/arrangement på samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet
0

2.8: Antall forestillinger/arrangement på samproduksjoner formidlet av samarbeidspartner
24

2.9: Antall forestillinger/arrangement rettet mot barn og unge
60

2.10.1: Antall forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS
15

2.10.2: Antall forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS – grunnskole
3

2.10.3: Antall forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS – vgs.
12

2.11: Antall forestillinger/arrangement på egen scene/fast arena/i egen kommune
106

2.12: Antall forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
3

2.13: Antall forestillinger/arrangement i utlandet
0

2.14: Antall transmisjoner
0

3. Publikum

3.1: Totalt antall publikum (ikke medregnet samprod. formidlet av samarbeidspartner)
20270

3.2: Totalt antall publikum (inkludert samprod. formidlet av samarbeidspartner)
22396

3.3: Ant. publikum på kunstneriske aktiviteter
20270

3.4: Ant. publikum på formidlingsaktiviteter
0

3.5: Antall publikum på egenproduksjoner/aktiviteter
17923

3.6: Antall publikum på mottatte gjestespill/aktiviteter
2347

3.7: Antall publikum på samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet
0

3.8: Antall publikum på samproduksjoner formidlet av samarbeidspartner
2126

3.9: Antall publikum på produksjoner/aktiviteter rettet mot barn og unge
10022

3.10.1: Antall publikum på forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS
3789

3.10.2: Antall publikum på forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS - grunnskole
1205

3.10.3: Antall publikum på forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS - videregående skole
2584

3.11: Antall publikum på egen scene/fast arena/i egen kommune
20061

3.12: Antall publikum i Norge utenfor egen kommune
209

3.13: Antall publikum i utlandet
0

3.14: Ant. publikum på billetterte arrangement
14818

3.15: Herav med sponsorbilletter
905

3.16: Herav med fribilletter
1700

Vedlegg 1
Navn på produksjon/aktivitet: *
Sånne som oss

A. Forestillinger/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
24

Publ. *
2377

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Ant. forestillinger/arrangement i utlandet
Forest.arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum:

Tot. ant. forest./arr.
24

Tot. ant. publ.
2377

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
9

Publ.
1404

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner:
0

Navn på produksjon/aktivitet: *
Pietà

A. Forestillinger/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
3

Publ. *
62

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune

Forest./arr.
3

Publ.
209

Ant. forestillinger/arrangement i utlandet
Forest.arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum:

Tot. ant. forest./arr.
6

Tot. ant. publ.
271

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi

ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner:

Navn på produksjon/aktivitet: *
Peter Pan

A. Forestillinger/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
24

Publ. *
7680

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Ant. forestillinger/arrangement i utlandet
Forest.arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum:

Tot. ant. forest./arr.
24

Tot. ant. publ.
7680

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
3

Publ.
1205

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner:

Navn på produksjon/aktivitet: *
Jesus Christ Superstar

A. Forestillinger/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)

Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
17

Publ. *
7442

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Ant. forestillinger/arrangement i utlandet
Forest.arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum:

Tot. ant. forest./arr.
17

Tot. ant. publ.
7442

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
3

Publ.
1180

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:

en formidlingsaktivitet
en uroppføring
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner:

Navn på produksjon/aktivitet: *
TEDDYBJØRNKONSERT

A. Forestillinger/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangent på fast arena/i egen kommune:
Forest./arr. *
2

Publ. *
153

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Ant. forestillinger/arrangement i utlandet
Forest.arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum:

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
153

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner:

Vedlegg 2
Navn på produksjon/aktivitet: *
En million sommerfugler

Samprod. formidlet av samarbeidspartner

Forest./arr *
24

Publ. *
2126

Samarbeidspartnere *
Dybwikdans

Denne produsenten er medlem i NTO.

Vedlegg 3
Navn på produksjon/aktivitet: *
Isshun Boshi

A. Forestilling/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
2

Publ. *
158

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
158

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Karin Stautland

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Larven aldri mett

A. Forestilling/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
2

Publ. *
242

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
242

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Sigrun Arnesdotter

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Hvorfor er det sommer og vinter

A. Forestilling/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
2

Publ. *
99

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
99

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Tralala Produksjoner

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Askeladden og de gode hjelperne

A. Forestilling/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
2

Publ. *
200

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
200

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Torunn Tusj

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Dukkespilleren forteller

A. Forestilling/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
2

Publ. *
122

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
122

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Ragni Halle

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Ut i det blå

A. Forestilling/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
2

Publ. *
167

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
167

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Konstellasjonen

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Det er sant at jeg fant

A. Forestilling/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
2

Publ. *
86

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
86

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Tinken Laurantzon

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Prinsesse Kathinka og dragen

A. Forestilling/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
2

Publ. *
152

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
152

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Vibeckes Marionetteteater

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Trufilotten

A. Forestilling/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
2

Publ. *
67

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
67

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Akershus Teater

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Hans og Grethe

A. Forestilling/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
2

Publ. *
92

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
92

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
HAugesundsscenen

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Jacky

A. Forestilling/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
2

Publ. *
82

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
82

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Fjørtoft Kulturproduksjoner

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Geitekillingen

A. Forestilling/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
2

Publ. *
148

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
148

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Akershus teater

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Klovnen Koko tramper i klaveret

A. Forestilling/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
2

Publ. *
181

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
181

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Teater Avvik

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Hva er det for no mon tro

A. Forestilling/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
2

Publ. *
147

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
147

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Lisa Uhlen

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Miljødetektiven Smartine

A. Forestilling/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
2

Publ. *
94

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
94

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Scenegal

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Magiske Fredrik

A. Forestilling/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
2

Publ. *
126

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
126

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Akershus Teater

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
To gode naboer

A. Forestilling/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
2

Publ. *
79

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
79

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Nina Sele

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Bestevenner

A. Forestilling/konsert/arrangement
Hvor har forest./arr. funnet sted?
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
2

Publ. *
105

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
Publ.

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
2

Tot. ant. publ.
105

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
Publ.

Herav innenfor DKS vgs.
Forest./arr.
Publ.

C. Huk av for om produksjonen/aktiviteten er:
en formidlingsaktivitet
en uroppføring (uroppført på vår institusjon)
rettet mot barn og unge
basert på norsk samtidsdramatikk
utenlandsk samtidsdramatikk
basert på norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge
basert på ny norsk koreografi
ny utenlandsk koreografi

D. Antall transmisjoner

Produsent *
Teater avvik

Denne produsenten er medlem i NTO.

