Publikumstall scenekunst 2017
Oslo Nye Teater
Status: Sendt inn per: 20.04.2019 00:55

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

Utfylt av
Navn *
Silje Buraas

E-post *
silje.buraas@oslonye.no

Telefon *
40246330

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

Cabaret

64

25858

En tjener for to herrer

44

12248

Karius og Baktus

6

2519

Jul i Blåfjell

33

20072

Hvem har æren

30

4205

Vepsen

17

2420

Karius og Baktus

14

2709

Den lille muldvarpen

57

8237

Fravær

20

1689

Snekker Andersen

53

11401

Julegrantenning Trikkestallen

1

1800

Musikalt Nachspiel

2

200

Formidlingsaktiviteter

32

2553

Sum

373

95911

Se vedlegg 1 for detaljer

Samproduksjoner/aktiviteter (formidlet av egen virksomhet)

Tittel

Forestillinger/arrangement

Publikum

Heddaprisen

1

522

En Mann ved navn Ove

86

30449

Closer

14

2394

Krimfestivalen

3

900

Oslo Kulturskole, elevforestillinger

3

400

Bukkene Bruse på Badeland

62

15600

Sum

169

50265

Se vedlegg 2 for detaljer

Samproduksjoner/aktiviteter formidlet av samarbeidspartner
Tittel

Forestillinger/arrangement

Publikum

Tigerstadskids, Oslo Rådhus

10

3125

Den lille Muldvarpen

1

200

Sum

11

3325

Se vedlegg 3 for detaljer

Mottatte gjestespill
Tittel

Forestillinger/arrangement

Publikum

Terje Sporsem-Religion

7

1940

Førstereis

4

845

Thank you for the musicals

1

241

Oslo Teaterfest

1

573

Shakespeare og ondskapen

2

84

Solveigs 2. sang

4

97

Benny - da og nå

5

1088

Min pappas porno

4

1405

Gjenklang

3

156

Farlig minne

6

570

Varig vind

6

703

Eventyret Evert

6

594

Lev sjøl

4

238

Og de imiterte er

4

384

Ulv og engel

4

102

Maskeradeballets hemmelighet

17

1104

1950-Spionen

10

1508

Forestilling Sagene Bydel

1

250

Oslo Freedom Forum

1

950

Sum

90

12832

Se vedlegg 4 for detaljer

NB! Fyll ut institusjonens samlede antall publikum på billetterte arrangement:
Antall publikum på billetterte arrangement:
122485

Herav med sponsorbilletter:

1243

Herav med fribilletter:
13825

Kommentarer
Navn på
produksjon/aktivitet

Produksjonen/aktiviteten/Samarbeidets art

Formidlingsaktiviteter for barn 20 av arrangementene under "Formidlingsaktiviteter" er
og unge
for barn og unge

Evt.
Navn på
publikumstall samarbeidspartner(e)
1273

Last opp årsmelding

Intet vedlegg lastet opp

Summering publikums- og aktivitetstall 2017
1. Produksjoner/aktiviteter

1.1: Totalt antall produksjoner/aktiviteter (ikke medregnet samprod. formidlet av samarbeidspartner)
38

1.2: Totalt antall produksjoner/aktiviteter (inkludert samprod. formidlet av samarbeidspartner)
40

1.3: Ant. produksjoner/kunstneriske aktiviteter
38

1.4: Ant. formidlingsaktiviteter
0

1.5: Antall egne produksjoner/aktiviteter
13

1.6: Antall mottatte gjestespill/aktiviteter
19

1.7: Antall samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet
6

1.8: Ant. samproduksjoner formidlet av samarbeidspartner
2

1.9: Antall produksjoner/aktiviteter rettet mot barn og unge
9

1.10: Antall uroppføringer
1

1.11: Antall produksjoner av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater skrevet i løpet av de siste 15 år
5

1.12: Antall produksjoner av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater skrevet i løpet av de siste 15 år
6

1.13: Antall produksjoner med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge
3

1.14: Antall produksjoner av ny norsk koreografi
0

1.15: Antall produksjoner av ny utenlandsk koreografi
0

2. Forestillinger/arrangement

2.1: Totalt ant. forestillinger/arrangement (ikke medregnet samprod. formidlet av samarbeidspartner)
632

2.2: Totalt ant. forestillinger/arrangement (inkludert samprod. formidlet av samarbeidspartner)
643

2.3: Ant. forestillinger/kunstneriske arrangement
632

2.4: Ant. formidlingsarrangement
0

2.5: Ant. forestillinger/arrangement på egenproduksjoner/aktiviteter
373

2.6: Ant. forestillinger/arrangement på mottatte gjestespill/aktiviteter
90

2.7: Ant. forestillinger/arrangement på samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet
169

2.8: Antall forestillinger/arrangement på samproduksjoner formidlet av samarbeidspartner
11

2.9: Antall forestillinger/arrangement rettet mot barn og unge
230

2.10.1: Antall forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS
1

2.10.2: Antall forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS – grunnskole
1

2.10.3: Antall forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS – vgs.
0

2.11: Antall forestillinger/arrangement på egen scene/fast arena/i egen kommune
557

2.12: Antall forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
75

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)
159008

3.2: Totalt antall publikum (inkludert samprod. formidlet av samarbeidspartner)
162333

3.3: Ant. publikum på kunstneriske aktiviteter
159008

3.4: Ant. publikum på formidlingsaktiviteter
0

3.5: Antall publikum på egenproduksjoner/aktiviteter
95911

3.6: Antall publikum på mottatte gjestespill/aktiviteter
12832

3.7: Antall publikum på samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet
50265

3.8: Antall publikum på samproduksjoner formidlet av samarbeidspartner
3325

3.9: Antall publikum på produksjoner/aktiviteter rettet mot barn og unge
62988

3.10.1: Antall publikum på forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS
531

3.10.2: Antall publikum på forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS - grunnskole
531

3.10.3: Antall publikum på forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS - videregående skole
0

3.11: Antall publikum på egen scene/fast arena/i egen kommune
129538

3.12: Antall publikum i Norge utenfor egen kommune
29470

3.13: Antall publikum i utlandet
0

3.14: Ant. publikum på billetterte arrangement
122485

3.15: Herav med sponsorbilletter
1243

3.16: Herav med fribilletter
13825

Vedlegg 1
Navn på produksjon/aktivitet: *
Cabaret

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. *
64

Publ. *
25858

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.
64

Tot. ant. publ.
25858

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: *
En tjener for to herrer

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. *
44

Publ. *
12248

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.
44

Tot. ant. publ.
12248

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: *
Karius og Baktus

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. *
6

Publ. *
2519

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.
6

Tot. ant. publ.
2519

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: *
Jul i Blåfjell

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. *
33

Publ. *
20072

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.
33

Tot. ant. publ.
20072

B. Den kulturelle skolesekken
Herav innenfor DKS grunnskole
Forest./arr.
1

Publ.
531

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: *
Hvem har æren

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. *
30

Publ. *
4205

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.
30

Tot. ant. publ.
4205

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: *
Vepsen

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. *
2420

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.
2420

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: *
Karius og Baktus

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. *
14

Publ. *
2709

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.
14

Tot. ant. publ.

2709

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: *
Den lille muldvarpen

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. *
57

Publ. *
8237

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.
57

Tot. ant. publ.
8237

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: *
Fravær

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. *
20

Publ. *
1689

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.
20

Tot. ant. publ.
1689

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: *
Snekker Andersen

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. *
53

Publ. *
11401

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.
53

Tot. ant. publ.
11401

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: *
Julegrantenning Trikkestallen

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. *
1

Publ. *
1800

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.
1

Tot. ant. publ.
1800

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: *
Musikalt Nachspiel

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. *
200

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.
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
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: *
Formidlingsaktiviteter

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. *
32

Publ. *
2553

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.
32

Tot. ant. publ.
2553

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: *
Heddaprisen

A. Forestilling/konsert/arrangement
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
1

Publ. *
522

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

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

Totalt antall forest./arr og publikum

Tot. ant. forest./arr.
1

Tot. ant. publ.
522

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:

Samarbeidspartnere *
Heddaprisen

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
En Mann ved navn Ove

A. Forestilling/konsert/arrangement
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
38

Publ. *
11313

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
48

Publ.
19136

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

Totalt antall forest./arr og publikum

Tot. ant. forest./arr.
86

Tot. ant. publ.
30449

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:

Samarbeidspartnere *
Bjarni Thorsson, Riksteatret

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Closer

A. Forestilling/konsert/arrangement
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
14

Publ. *
2394

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

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

Totalt antall forest./arr og publikum

Tot. ant. forest./arr.
14

Tot. ant. publ.
2394

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:

Samarbeidspartnere *
POS Theatre Company, Østfold kulturutvikling

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Krimfestivalen

A. Forestilling/konsert/arrangement
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
3

Publ. *
900

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

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

Totalt antall forest./arr og publikum

Tot. ant. forest./arr.
3

Tot. ant. publ.
900

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:

Samarbeidspartnere *
Cappelen Damm

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Oslo Kulturskole, elevforestillinger

A. Forestilling/konsert/arrangement
(summeres til totaltall under)
Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
3

Publ. *
400

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

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

Totalt antall forest./arr og publikum

Tot. ant. forest./arr.
3

Tot. ant. publ.
400

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:

Samarbeidspartnere *
Oslo Kulturskole

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Bukkene Bruse på Badeland

A. Forestilling/konsert/arrangement
(summeres til totaltall under)

Ant. forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune
Forest./arr. *
35

Publ. *
5266

Ant. forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Forest./arr.
27

Publ.
10334

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

Totalt antall forest./arr og publikum

Tot. ant. forest./arr.
62

Tot. ant. publ.
15600

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:

Samarbeidspartnere *
Riksteatret

Denne produsenten er medlem i NTO.

Vedlegg 3
Navn på produksjon/aktivitet: *
Tigerstadskids, Oslo Rådhus

Samprod. formidlet av samarbeidspartner

Forest./arr *
10

Publ. *
3125

Samarbeidspartnere *
Tigerstadsteatret

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Den lille Muldvarpen

Samprod. formidlet av samarbeidspartner

Forest./arr *
1

Publ. *
200

Samarbeidspartnere *
Deichmanske Bibliotek

Denne produsenten er medlem i NTO.

Vedlegg 4
Navn på produksjon/aktivitet: *
Terje Sporsem-Religion

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. *
7

Publ. *
1940

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

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
7

Tot. ant. publ.
1940

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 *
Istage

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Førstereis

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. *
4

Publ. *
845

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

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
4

Tot. ant. publ.
845

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 *
HiHat Management

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Thank you for the musicals

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. *
1

Publ. *
241

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

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
1

Tot. ant. publ.
241

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 *
Petter Vermeli

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Oslo Teaterfest

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. *
1

Publ. *
573

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

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
1

Tot. ant. publ.
573

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 *
Oslo Musikk og Kulturskole

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Shakespeare og ondskapen

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. *
84

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.
84

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 *
Nordland Teater

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Solveigs 2. sang

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. *
4

Publ. *
97

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

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
4

Tot. ant. publ.
97

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 Innlandet

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Benny - da og nå

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. *
5

Publ. *
1088

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

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
5

Tot. ant. publ.
1088

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 *
Nama Management

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Min pappas porno

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. *
4

Publ. *
1405

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

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
4

Tot. ant. publ.
1405

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 *
Alma Prosjekt

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Gjenklang

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. *
3

Publ. *
156

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

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
3

Tot. ant. publ.
156

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 *
Liv-Ellen Kahrs

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Farlig minne

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. *
6

Publ. *
570

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

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
6

Tot. ant. publ.
570

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 *
Detekteamet

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Varig vind

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. *
6

Publ. *
703

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

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
6

Tot. ant. publ.
703

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 *
AdLibithum

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Eventyret Evert

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. *
6

Publ. *
594

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

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
6

Tot. ant. publ.
594

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 *
Benny Borg

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Lev sjøl

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. *
4

Publ. *
238

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

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
4

Tot. ant. publ.
238

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 *
Julie Støp Husby

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Og de imiterte er

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. *
4

Publ. *
384

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

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
4

Tot. ant. publ.
384

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 *
Rigmor Galtung

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Ulv og engel

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. *
4

Publ. *
102

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

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
4

Tot. ant. publ.
102

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 *
Nicolai Lange-Nielsen

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Maskeradeballets hemmelighet

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. *
17

Publ. *
1104

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

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
17

Tot. ant. publ.
1104

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 *
Detekteamet

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
1950-Spionen

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. *
10

Publ. *
1508

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

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
10

Tot. ant. publ.
1508

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 *
Statsteatret, Rogaland Teater, Teatret Vårt, Hordaland Teater

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Forestilling Sagene Bydel

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. *
1

Publ. *
250

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

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
1

Tot. ant. publ.
250

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 *
Bydel Sagene

Denne produsenten er medlem i NTO.

Navn på produksjon/aktivitet: *
Oslo Freedom Forum

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. *
1

Publ. *
950

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

Totalt antall forestillinger/arrangement og publikum

Tot. ant. forest./arr.
1

Tot. ant. publ.
950

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 *
Oslo Freedom Forum

Denne produsenten er medlem i NTO.

