
Workshop:

«Auditionteknikk og mental trening for musikalartister »                     
med regissør, kognitiv veileder og fagbokforfatter Johan 
Osuldsen.
DATO: 05 - 06.09.2015                                                                                                         
KL:  Dag 1: 10.00 - 15.00  /  Dag 2: 10.00 - 16.30.                                                                                
STED: Musikkteaterhøyskolen, Trondheimsveien 137, 0570 Oslo.                       
PRIS MTF Medl.: kr. 650,-                                                                           
PRIS ANDRE: kr 850,-                                                     
PÅMELDING: henriette@musikkteaterforum.no Max antall: 10 stk.                                                                       
KRITERIER: sisteårs studenter og Ung proff.                                                                            
ANNET: CV dokumenteres ved påmelding.

Kursinfo: 
Mål: Kurset har som mål å spesialisere musikalartister for profesjonelle auditions.

Dag 1: 
• Sangaudition. Tilbakemeldinger individuelt og i gruppe.
• Foredrag og workshop: Ferdig utdannet hva nå? Foredrag om auditionteknikk og mental trening.
• Øvelser i stressmestring og utnyttelse av egne ressurser. 
• Tilbakemeldinger individuelt og i gruppe. 
• Forberedelser til dag 2.

Del 1 av kurset arrangeres som en profesjonell sangaudition med jury og pianist. Etter endt audition 
får hver deltager tilbakemeldinger og innspill til hva deltageren kan justere for å fremstå best mulig: 
Presentasjon, sangteknikk, skuespillerteknikk, fusjon av sang-, skuespillerteknikk og kroppsspråk, 
valg av sang, tilstedeværelse osv. Tilbakemelding blir gitt individuelt og i gruppe. 
Kurset fortsetter med et foredrag om auditionteknikk og mental trening basert på Johan Osuldsens 
bok ”Musikalartist  - entertainer eller rolleformidler” - som bla. er pensum på Bårdar Akademiet - 
og på Osuldsens utdannelse og praksis som kognitiv veileder. Deltagerne lærer ulike teknikker for å 
få tilgang til egne ressurser samt å  mestre stress i auditionsituasjoner. Øvelser og tilbakemeldinger.

Dag 2: 
• Tekstaudition/talescene fra en musikal. 
• Tilbakemeldinger individuelt og i plenum. 
• ”Call back” med ny auditionrunde i sang og talescene. 
• Oppsummering, tilbakemelding/evaluering en til en i etterkant.
 
Del 2 av kurset er arbeid med auditiontekst- og scener for musikalartister. Deltagerne får tildelt en 
scene fra en gitt musikal en uke før kursstart iht. profesjonell auditionpraksis. Deltagerne deles inn i 
grupper og det jobbes under instruksjon fra kursholder - som under en reel audition - og deltagerne 
får tilbakemeldinger i plenum. Deltagerne får så en ”call back”, og testes igjen i sang og talescene 
etter halvgått dag av del 2, for å sjekke om det har vært en utvikling, samt for å sikre 
mestringsfølelse hos deltagerne.

Forberedelser: 2 sanger og 1 monolog fra musikal. 
Ta med: Noe å skrive på og med, samt noter til pianist.
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Om kursholder: Johan Osuldsen har etablert seg som en av våre fremste 
regissører og koreografer av musikaler og show både for scene og TV. 
For scene har han koreografert forestillinger som Annie get your gun for 
Riksteatret og Peer Gynt for Agder Teater, og hatt både regi og koreografi 
for blant annet publikums- og kritikersuksessen, Hellemyrsfolket på Den 
Nationale Scene, hvor han også skrev sangtekster, Company på den 
Nationale scene,  Mamma Mia! og We will rock you på Folketeatret, It´s 
Showtime, Showgirls, ABBA – Thank You For The Music, Chess in 
Concert under OL i sjakk, The Last Five Years, Edderkoppen, og TV-
produksjoner som Gullruten, Gullfisken, Amandaprisen, 
Spellemannsprisen, Mine damer og herrer, Ingrid Bjørnovs Piano Piano 
og Cheezy Keys’ populære serie Skrimmel-Skrammel for NRK Barne-TV, 
hvor han også skrev manus og bidro med nyskrevet musikk og 
sangtekster, samt boken Bråkeboka, gitt ut av NRK Aktivum. Johan er 
mye brukt som manusforfatter til programledere, bl.a. NRK’s Verdens 
miljøverndag med Dennis Storhøi og Ingrid Bjørnov og den 
interskandinaviske sendingen Nordic Music Awards  - en samproduksjon 
mellom TV2, Svensk TV4 og Dansk TV2.

Johan har pianoutdannelse fra Barratt Due Musikkinstitutt, danseutdannelse fra Greta Dahl Ballettskole og 
fra 1990-tallet ble han tatt under vingene til sin teatermentor Alexandra Myskova som lærte ham opp i 
skuespiller- og regifag. Han har også mellomfag i landskapsarkitektur fra Universitetet for miljø- og 
biovitenskap samt 3-åring utdannelse som kognitiv veileder/coach fra Iliana Akademiet i Oslo. De siste årene 
har han vært styremedlem i Norsk Sceneinstruktørforening. Fra 80-tallet til midten av 90-tallet var han 
danser/musikalartist mens han parallelt regisserte, koreograferte, skrev musikk og tekst til frie grupper og 
større oppsetninger. I samarbeid med Bårdar Akademiet startet han Musikkteaterlinjen i 1996, var 
kunstnerisk leder i fem år og har senere vært leder av fagrådet og ansvarlig for fagplaner på 
musikkteaterlinjen. Han har nylig gitt ut Skandinavias første fagbok i musikkteater Musikalartist! 
Entertainer eller Rolleformidler. 


