Norske Historiske Spel ,Viken Teaterråd og
Buskerud Teater
inviterer til nasjonalt fagseminar og årsmøte (NHS)
Radisson Blu Airport Hotel - Gardermoen

05.-06. september 2020

Veien etter korona?
Lørdag 05. september:
08.30-09.00

Innsjekking
- kaffe og frukt

09.00-09.15

Åpning
Konferanselederne Laila Skaret, Tone Runsjø og Hanne Brincker ønsker
velkommen. En presentasjonsrunde av deltagere. Informasjon om
konferansen og praktiske ting.

09.15-10.00

Kulturrådet
Rådgiver Vilde Sparre er ansatt i seksjon for scenekunst. Sammen med
Marit Grimsted Eggen har hun ansvar for tre tilskuddsordninger innen vårt
felt: Driftstilskudd til nasjonale aktører innen amatørteater, prosjektstøtte
til historiske spel (Historiske spel) og aktivitetstilskudd til amatørgrupper
(Amatørteateraktivitet i grupper). Hvordan har Kulturrådet tatt høyde for
avlysninger eller videre usikkerhet for søkere på ordningene i 2020 og
2021?
Krisepakke
Vi forteller om krisepakker gjennom Lotteri- og Stiftelsestilsynet i
forbindelse med covid- 19. Vi vil også informere om momsrefusjon for
amatørteatre og spel som har blitt gitt gjennom flere år.

10.00-11.30

Arbeidsrett og kontrakter tilpassest vårt felt
Usikre tider kan gjøre kontraktskriving vanskelig.
Advokat Thomas Braut Svendsen fra SBDL har spesialisert seg i å føre
saker om arbeidsrett og vil snakke om valg av kontrakterinnhold og
verdien av innholdet.

11.30- 11.45

PAUSE

11.45-12.15

Kultur vs idrett og vår organisering
- ved kulturrådgiver i Innherred, Mariann Lyngsaunet.
Hva kan vi lære av idrettens organisering?

12.15-13.00

Kulturpolitisk innlegg
Drammen er kåret til Norges nasjonale kulturby i 2019. Herman Ekle Lund
er nestleder i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet. Han vil fortelle
om kultursatsingen i Drammen, og veien videre.

13.00-14.00

LUNSJ

14.00-

TEATERTINGET: Er du for eller imot?
Åpen diskusjon med inspriasjon fra Vikingenes Tingstadr arrangeres en
domstol ledet av skuespillerene Anders og Jonas Kippersund fra Hamar
Teater.
Salen deles i to - for og imot. Dermed starter argumentasjonsrunden fra
hver kant. Talerstolen er åpen for alle. Du kan delta aktiv ved å be om
ordet, eller du kan heie på din side, og bue på de andre.
Det tas utgangspunkt i reelle spørsmål og problemstillinger fra teaterfeltet
blandet med en god porsjon humor og godt humør.

19.00

Middag
- med underholdning/utdrag fra spelet «Bronsebukkene» på Hadeland.

Søndag 06.september:
08.30- 10.00

Årsmøte i Norske Historiske spel (NHS).
Styremøte i Nettverk for regionale teaterråd (NRT).

10.00-11.00

Produsentrollen i krisetid
- ved daglig leder og instruktør i Nesodden Teaterfabrikk, Margrete
Bratberg
Historie fra en utøver
- ved daglig leder, utøver og instruktør i Nittedal Teater, Lene Hagen.

11.00-11.45

--

Faginnlegg
- ved den prisbelønte kulturjounalisten IdaLou Larsen, dramatiker,
kulturjounalist og tidligere kultursjef i NRK; Carl Henrik Grøndahl, og
professor i teater og tidligere instituttleder på Teatervitenskap UiO, samt
forsker på Ibseninstistuttet; Jon Nygaard. Vi møter tre bautaene i norsk
teaterliv som vil snakke om koronatiden og veien videre for teaterfeltet.

11.45-12.00

PAUSE

12.00-12.45

Sofaprat
Tidligere sjefredaktør for Adresseavisen Gunnar Flikke vil føre en samtale
mellom IdaLou Larsen, Jon Nygaard og Carl Henrik Grøndahl. Disse tre
har i 50 år vært kjent for sine sterke meninger og motmeninger om teater
i Norge, og har i flere anledninger blitt oppfattet som «djevelens
advokat». De besitter en skremmende faglig tyngde og innsikt.

12.45-13.00

Praktisk tilrettelegging, covid-19
- ved Tone Runsjø. En kort presentasjon av flere Covid 19 veiledere som er
gitt ut av Nettverk for regionale teaterråd, Viken Teaterråd og andre.

13.00-13.45

Streaming
Lys-, lyd- og prosjekteringsdesigner Eirik Ingebricson har lang erfaring
innen teater og film. Han streamer i disse dager forestillinger fra Det
Norske Teatret og vil dele sine erfaringer.

13.45- 14.15

Oppsummering. Avslutning av seminar.
- ved konferanselederne Laila Skaret, Tone Runsjø og Hanne Brincker.

14.15-

LUNSJ

Med forbehold om endringer i programmet.

VEL MØTT!

