
 

Årsberetning for 
Musikkteaterforum 2018

Drift
Musikkteaterforum har gjennom hele 2018 drevet virksomhet som medlemsbasert lag/forening 
rettet mot musikkteater/scenekunst. MTF fokuserer på kunstfaglig og entreprenøriell 
kompetanseheving for scenekunstutøvere, samarbeid med scenekunstaktører og 
utdanningsinstitusjoner på kunstfeltet, kulturpolitisk arbeid, samt utvikling av ny norsk  
musikkdramatikk. 

MTF har adresse Trosterudveien 33b 0778 Oslo, men leier kontor i Sørkedalsveien 10A 0360 Oslo 2 
dager i uken. 

Musikkteaterforums visjon og hovedmål 
Visjon
Musikkteaterforum (MTF) skal gjennom sin virksomhet styrke musikkteateret som kunstform, 
basert på kunstfaglig kompetanse, bærekraft, samt økonomisk og samfunnsmessig verdiskaping. 

Hovedmål
- Bidra til økt verdiskaping og bærekraft for utøvere innen musikkteater/scenekunst. 
- Arbeide for styrket samarbeid og dialog mellom relevante miljøer. 
- Arbeide for økt oppmerksomhet og kunnskap om musikkteater som kunstform. 
- Kommunisere musikkteaterets betydning både økonomisk og samfunnsmessig, og synliggjøre 

behov overfor det politiske miljø og bevilgende myndigheter. 

Personell og bemanning
Personalgruppen består pr 31.12.18 av: 

100% Henriette Myhre Daglig leder

20 % Lotta Rygg Prosjektarbeider

20 % Linda Fredriksen Prosjektarbeider - fra oktober 2018

5 % Benita C. Lambrechts Assistent/auditionansvarlig

5 % Stine Førland Assistent/auditionansvarlig

5 % Markus Bjørlykke / Henriette 
Lerstad / Bjørn Tore Grøntvedt

Assistenter
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Styret i MTF

Medlemmer
Antall registrerte medlemmer pr. 31.12.18:  

Medlemsundersøkelse.  
Som medlemsorganisasjon søker Musikkteaterforum kontinuerlig å yte det beste for sine 
medlemmer. Etter nærmere 7 års drift så vi et behov for en gjennomgang av våre aktiviteter, og 
å innhente kunnskap om våre medlemmers behov og ønsker av oss som organisasjon.   
Undersøkelsen gikk ut til alle betalende medlemmer i MTF i juni 2018. Ca 1/3 av medlemmene 
deltok i undersøkelsen.  

Som et direkte resultat av undersøkelsen ble det opprettet en arbeidsgruppe/utvalg bestående 
av medlemmer med oppgave å komme med forslag til kompetanseprogram for høst 2019. For 
2018/2019 besto gruppen av: Lotta Rygg (ansvarlig), Trine Bariås, Guro von Germeten, Trond 
Teigen, Lars Jacobsen, og Fride Snipsøyr Holøs.  

Funnene i medlemsundersøkelsen tas videre til etterretning i MTFs arbeid for våre medlemmer. 

Arrangementer
Det ble i 2018 gjennomført en rekke arrangementer. Disse samt andre arbeidsområder er 
beskrevet under følgende hovedkategorier: 

1. Kurs og workshops 
2. Mandagstreff 
3. Dansetrening 
4. En kveld med og Musikkteaterprisen 

Styreleder 
(Konstituert for 
2018/2019)

Jannike Kruse 2017 - 2019

Styremedlem Tomas Glans 2017 - 2019

Styremedlem Charlotte Brænna  2018 - 2020

Styremedlem Thomas Møller 2017 - 2019

Varamedlem Sindre Postholm 2018 - 2019

Ansatte-
representant

Henriette Myhre/daglig leder MTF 2013 - dd

Student 67

Proff 267

Fryst 3

Andre 34 (styremedlemmer, ressursgruppe, MTFs medarbeidere, juryer)

Totalt 371 derav 334 betalende medlemmer
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5. MTF Musikkteaterverksted 
6. Politisk arbeid 

1. Kurs og workshops
Det ble i 2018 gjennomført totalt 17 kunstfaglige og 
entreprenørielle kurs, workshops, foredrag og seminarer, med 
totalt 148 deltagere.  

Alle kompetansehevende tilbud ble gjennomført med profesjonelle 
norske og internasjonale pedagoger. 
Medlemmer av MTF hadde subsidiert pris på alle 
kompetansehevende tilbud.  
 
MTF samarbeidet med andre kompetansetilbydere som Norsk 
Skuespillersenter, Skuespiller- og Danseralliansen, samt Musikal-i-
teten, for å optimalisere tilbudet til scenekunstnerne. 

2. MTF Mandagstreff

MTF Mandagstreff er en møteplass/nettverksarena for utøvere, arbeids-/
oppdragsgivere og andre fagrepresentanter innen norsk scenekunst. Hvert 
Mandagstreff består av en fagdel, samt Åpen Mic. Under fagdelen møter 
utøverne arbeids-/oppdragsgiverne i bransjen gjennom kompetansehevende 
foredrag, samtaler og debatter. Under Åpen Mic får utøverne anledning til å 
vise seg frem gjennom sang, monolog, dans eller annet. MTF stiller med 
pianist. 

I 2018 ble det gjennomført 7 treff, der totalt 599 utøvere/arbeidsgivere 
deltok. 
I 2018 gjestet 63 utøvere Åpen Mic.  
Lokalitet: Bikuben/DNT, Folketeateret, Oslo Nye Teater, Dramatikkens Hus.  

Innhold:  
•5.02.2018: Lansering av rapporten: Økonomien i Musikkdramatisk 
Scenekunst. (Menon Economics etter bestilling fra NOPA, MTF og MTHS). 
Rapporten fikk tilskudd fra Produsentforeningen for privatteatre og Oslo 
Kommune. 
▪5.03.2019: Panelsamtale: Hvordan utvikle nytt musikkteater? Med 
arbeidsvisning MTF Musikkteaterverksted/Fanny&Alexander av Kverndokk/
Wiik. 
▪07.05.2018: Samtale: Produksjon av internasjonale musikaler i Norge, ved 
Scenekvelder 
•03.09.2018: Student Kick-Off. Panelsamtale: Arbeidslivets Muligheter.  
1.08.10.2018: Debatt: Et langt liv i scenekunsten-kompetanse og 
kunstnerskap. I samarbeid med SKUDA/PRODA/NSS/CODA. 
•5.11.2018: Foredrag Thomas Agerholm og Liv Stevns Petersen: Jukebox 
musikalen -   forskning fra Musikalakademiet i Fredericia Danmark 
•  3.12.2018: MTF JulejamMic med Petter Kragstad og venner. 
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Åpen Mic pianister/akkompagnatører: Bjørge Verbaan, Peder Varkøy, Carl Fredrik Falkenberg, 
Tove Kragstad og Petter Sørlie Kragstad. 
Musikere julejam: Petter Kragstad/Piano, Ellen Brekken/Bass, Sindre Kjosås/trommer. 

3. MTF Dansetrening

Et tilbud om ukentlig profesjonell dansetrening til utøvere innen 
scenekunst. 
I 2018 ble det over en periode på 24 uker avholdt 48 klasser 
fordelt på to klasser á 75 minutter. 
Etter en vår med lavere deltagelse enn forventet, fulgte et positivt 
oppsving høsten 2018. 

• Jazzdans for noe erfarne utøvere/dansere/skuespillere 
- Pedagoger: Lisbeth Espeland, Marianne Skovli Aamodt, Sarah Kitson, Jan Nicolai Wesnes 
og Marianne Skovli Aamodt. 

   
• Stepp for noe erfarne utøvere. 
 - Pedagoger: Janne Eraker, Iselin Jansen og Håkon Sigernes. 
  
Antall deltakere: 529 deltagere totalt (216/VÅR og 313/HØST) 

Sted: Musikkteaterhøyskolen.

Alle klasser ble ledet av profesjonelle pedagoger med god bransjetilhørighet. 
Alle klasser var åpne for alle utøvere uavhengig av tilhørighet i organisasjon eller fagforbund. 

Forhåndspåmelding til MTF Dansetrening: 
Klassene i 2018 kostet kr. 25,- for medlemmer av MTF, kr. 120,- for ikke medlemmer. 

Drop in priser: 
For medlemmer kr. 40,- pr. klasse. 
For ikke-medlemmer: kr. 150,- pr. klasse. 

4. En kveld med og Musikkteaterprisen 2018

En kveld med og Musikkteaterprisen er en feiring av Norsk Musikkteater 
og et nettverksarrangement for bransjen og dens publikum. Det er 
en festaften der musikkteateret feirer seg selv, fjorårets prestasjoner/
innsats, og ikke minst blir kjent med personligheter i bransjen gjennom 
intervju av årets hovedgjest.   
Ansvarlig arrangør for En kveld Med og Musikkteaterprisen er 
Musikkteaterforum. 

Arrangementet ble i 2018 muliggjort gjennom et godt samarbeid med 
Chat Noir teater i Oslo og økonomiske bidrag fra aktører innen Norsk 
scenekunstbransje, samt et stort frivillig arbeid fra alle medvirkende 
på og bak scenen. 
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Dato: 09. april 2018 kl. 19.00 - 22.00.  
Publikum: 471 
Antall solgte bill:
▪ Ordinære: 38 
▪ Studenter: 12   
▪ MTF Studenter: 108 
▪ MTF Proff: 43            
▪ Earlybird: 21   
▪ Inviterte: 249   

En Kveld Med:  
Årets hovedgjest:  Koreograf/danser Marianne Skovli Aamodt 
Sofa gjester:  Runar Borge, Svein Sturla Hungnes, Charlotte Øverland Våset 
Intervjuer:   Johan Osuldsen 

Hyllestnummer til Marianne Skovli Aamodt: 
Tekst/manus:   Johan Osuldsen 
Regi:    Johan Osuldsen 
Koreograf:   Tine E. Aspaas   
MD:    Hans Einar Apelland 
Utøvere:   Siren Hermansen, Lars Jacob Holm, Lisbeth Sandnes Espeland, 

Simen Gloppen, Eli Stålhand, Anette Boge, Caroline Navestad, Carl 
Martin Prebensen, Tine E. Aspaas, Sindre Høyang, Jonas Digerud, 
Anne Marit Tynes, og Charlotte Brænna. 

Musikkteaterprisen: 
Konferansier:  Bjarte Hjelmeland 
Prisutdelere:   Bjarte Hjelmeland, Jannike Kruse og Marit Moum Aune 
Komponist/MD: Hans Einar Apelland 
Tekstforfattere: Lars Jacobsen, Bjarte Hjelmeland,  
Av produsent:  Tore Myklebust/Starworks, Videodesign Mikkel Gytfeldt 
Utøvere:  Bjarte Hjelmeland, Guro Karijord, Kristoffer Solberg, Miguel Angel 

Fernandes, Katarina Lund, Håkon Sigernes, Anette Waaler, Alexander 
Langseth.  

Musikere:   Petter Kragstad, Javed Kurd, Ole Petter Hansen Chylie, Rhino Johannessen, 
   Jon Willy Rydningen. 

Inspisient:   Kjetil Falkum. Assistent Marthe Feiring. 
Filmdokumentasjon: Ave Granly Johnsen/Ave Productions 
Sponsorer:  Chat Noir Teater, 2Entertain, Starworks, Folketeatret, Scenekvelder, 

Dyreparken, Green Apple, Galleri Nobel, Oslo Nye Teater, Taran, Det 
Norske Teatret, Norske Dansekunstnere, Komponistforeningen, Teater 
Innlandet, Hålogaland Teater, Hellstrøm flygel og piano, Gythfeldt Foto. 

Musikkteaterpris- 
kunstner:  Alberto Sanchez/Galleri Nobel.   

Jury: Cynthia Kai (leder), Ola B. Johannessen, Gisle Kverndokk, Borghild M. Eberson, Ole A. 
Thomassen. 

Vinner Årets Musikalartist 2018: Kristoffer Olsen for rollen som Arnold Cunningham i The Book 
of Mormon/DNT. 
  
Vinner Årets forestilling 2018: The Book of Mormon/Det Norske Teatret.  

Årets Ærespris gikk til: Britt Langlie, Skuespiller. 
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5. MTF Musikkteaterverksted
Musikkteaterforum ser det som en viktig oppgave å stimulere til nyskaping og vekst innen det 
musikkdramatiske felt. Gjennom vårt MTF Musikkteaterverksted gis norske skapende kunstnere 
et fora for utprøving og utvikling av komposisjon og dramatikk for det musikkdramatiske felt, 
basert på kompetanse og kvalitet i alle ledd. Verkstedet legger til rette for videreutvikling og 
utprøving av verket, og prosjekter som tas opp i ordningen tilbys ved opptak 1. stk. verksted 
over materiale. Avhengig av verkets behov hentes de rette mentorer og de 
nødvendige resurser inn. Ordningen er et ledd i å styrke utviklingen av norske librettister, 
komponister, manusforfattere og andre skapende/opphavere innen kunstformen 
musikkdramatikk, og på samme tid legge til rette for arbeidsplasser og genuine kunstneriske 
utfordringer for utøvende scenekunstnere ved gjennomføring av verksted. 

For å ivareta både rekruttering og videreutvikling av kompetanse på feltet ble 
Musikkteaterverkstedet i 2018 utvidet til 2 kategorier: 
MTV TALENT: For skapende kunstnere opp til 25 år. 
MTV PROFF: For skapende kunstnere fra 25 år og oppover. 

MTFs målsetting er å løfte ordningen til å bli et nasjonalt senter for utvikling av 
musikkdramatiske verk. Vårt mål for verkstedet er å kunne tilby et 3 årig utviklingsløp for alle 
antatte verk, hvor hvert prosjekt får minimum to verksteder pr. år. Forløpet vil gavne hele feltet 
fra innholdsleverandør til kunstnerisk utøvende, til produsent og teater, og vil være en arena for 
nettverksbygging og verdiskaping nasjonalt og internasjonalt. 

Fra 2018 etablerte Musikkteaterforum et pilot-samarbeid med Musikkteaterhøyskolen for MTV 
PROFF. Samarbeidet består i: MTHS bidrar med aktive scenekunstnere i utviklingsverksted ved 
MTV PROFF i tidsrommet Januar - februar hvert år. 
MTHS og MTF ser muligheten som utviklende for begge parter og det til enhver tid gjeldende 
prosjekt, med mentoring, gode synergieffekter, og erfaringsbasert læring som prioritet. 
Samarbeidet gir samtidig positiv og tidlig nettverksbygging på tvers av fagkrefter, opphavere og 
utøvere, og er med på å redusere deltagelse av studenter i profesjonelle 
scenekunstproduksjoner.   

Utlysning: 
Ordningen ble utlyst høst 2017 og vår 2018. 

Aktivitet: 
1 verk ble tatt opp i verkstedet høst 2017 for verksted i 2018. 
2 verk ble tatt opp i verkstedet høst 2018 for verksted i 2019. 

Det ble januar/februar 2018 gjennomført 1 stk verksted: 
  
•Fanny&Alexander 
Manus, libretto: Øystein Wiik (etter manus av Ingmar Bergman) 
Komposisjon: Gisle Kverndokk 
Regissør: Aksel-Otto Bull 
Team Landesteater Linz: Matthias Davids/teatersjef, Tom 
Bitterlich/MD, Arne Beeker og Elke Ranzinger/dramaturg/
oversetter. 
Utøvere Proff: Trond Teigen, Eli Kristin Hansveen, Erik W. Jacobsen, 
Ann Chr. Elverum, Trine W. Svensen, Teodor Janson, Knut Skram, 
Guri Egge, Lasse Vermeli. 
Utøvere MTHS: Ragnhild Josefin Tønnessen, Anna Amalie Kjelstad, 
Henriette Refsnes Lerstad, Cristina Sparre Sole, Håkon Liknes 
Askheim, Jannicke Berg de Flon, Torgeir Aase Løseth, Amalie Jensen 
Tolo, Andrea Rymoen, Dyveke Sæther, Christoffer Mæland, Kornelia 
Sletten Haugen, Jan Gunnar Garlid, Hannah Therese Linge Engen, 
Johannes Nikolai Aas, Kent Andreas Sæterøy.  
Pianist: Tove Kragseth. 
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Verksted: 1 - 5 mars 2018 på MTHS 
Arbeidsvisning: 5. mars på Dramatikkens hus 
Lenke til video av arbeidsvisning:  https://
musikkteaterforum.no/page-1726082  

I tilknytning til arbeidsvisningen på Dramatikkens Hus ble det 
gjennomført en panelsamtale med tema Hvordan utvikle ny 
musikkdramatisk scenekunst?  
Panelleder: Johan Osuldsen. 
Panel: Gisle Kverndokk/komponist Norge, Øystein Wiik/manus 
og tekstforfatter Norge, Staffan Aspegren/regissør og 
kunstnerisk leder Spira kulturhus Jönköping Sverige, Matthias 
Davids/regissør og kunstnerisk leder Landestheater Linz 
Østerrike, Rob Hartmann/produsent Fredericia Teater 

Danmark,               og Line 
Rosvoll, leder Dramatikkens hus Norge. 

Høst 2018 ble 2 verk tatt opp i MTF Musikkteaterverksted for verksted i 2019: 

MTV PROFF: 
• «FOR FJERNT FOR FJERNSYN» 
Komponist/Libretto: Thomas Gunnari Røtting 
Manus: Tobias Løyning 
Mentor: Johan Osuldsen 

MTV TALENT: 
• «HJERTEKAPTEIN» 
Manus: Elisabeth Tjøsvoll-Eriksson 
Komponist/librettist: Lars Bremnes 
Mentor: Erik Schøyen 

Jury for inntak av verk høst 2018: 
Karoline Krüger   artist, komponist og skuespiller/NOR 
Erik Schøyen   regissør og dramaturg/NOR 
Jonathan Flom regissør og pedagog/USA 

Henriette Myhre juryens sekretær/ Daglig leder i MTF 
Lotta Rygg  observatør/Dramaturg/prosjektarbeider MTF. 

6. Politisk arbeid, samarbeid og dialog. 
MTF arbeider for å fremme og synliggjøre norsk musikkteater og har en god dialog og et godt 
samarbeid med kunstnerorganisasjonene. MTF arbeider også aktiv opp mot de kulturpolitiske 
institusjoner for å fremme interesser for Norsk Musikkteater.

I 2018 ble dette gjennomført ved bla.:
• Møter med Kulturrådet/Norsk Kulturfond - avdeling scenekunst. 
• Møter og samarbeid med Skuespiller- og Danseralliansen, Norsk Skuespillersenter, Proda 

Profesjonell dansetrening, Coda Festivalen og Praxis Oslo. 
• Møter og samtaler med Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, CREO(MFO), 

GramArt. 
• Møte med Danse & Teatersentrum - Tove Bratten og Geir Lindahl 
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• Samarbeid med Oslo Kommune vedr. undersøkelsen kartlegging av kulturell infrastruktur - 
Scenekunst.  

• Invitasjoner av politikere (stat/kommune/fylke) og kunstnerorganisasjoner til 
arrangementer i MTFs regi. 

• Samtaler med relevante politiske personligheter. 
• Henvendelser og innspill til kulturkomiteen på stortinget vedr. div. høringer. 

Norsk Scenekunstbransje 
MTF arbeider for å synliggjøre kompetansen innen norsk musikkteater ved å initiere til samtaler 
og samarbeide med bransjeaktører i inn og utland. 

I 2018 er dette gjennomført og synliggjort ved bla. 
• Nettverksmøter: MTF Mandagstreff, Åpen Mic, En kveld med og Musikkteaterprisen. 
• Workshops/kurs med internasjonale og nasjonale pedagoger. 
• Samarbeid med internasjonale aktører.  
• Jevnlige møter/samtaler med kunstnerorganisasjonene.  
• Deltagelse på relevante arrangementer. 

Økonomien i Musikkdramatisk scenekunst 

Høsten 2016 tok MTF initiativet til en analyse av verdiskaping, 
sysselsetting og ringvirkninger av norsk musikkteater. Samarbeidende 
org. i prosjektet var MTF, NOPA, og Musikkteaterhøyskolen (MTHS). 
Prosjektet mottok tilskudd fra Produsentforeningen for Privatteatre og 
Oslo Kommune. 
Arbeidet med rapporten «Økonomien i Musikkdramatisk Scenekunst» 
ble igangsatt høsten 2017. Det ble holdt jevnlige møter mellom de 
aktive samarbeidspartnerne NOPA v/styremedlem Karoline Krüger, 
MTHS v/prorektor Linda Stol Strigsve, MTF v/daglig leder Henriette 
Myhre, og Utreder Menon Economics AS v/Markus Gjems Theie og Tori 
H. Løge. 

Rapporten ble lansert 5. februar 2018 på Bikuben/DNT. 
I tilknytning til lansering ble det gjennomført en panelsamtale hvor rapportens tema ble 
debattert. Panel 1 - om arbeidet med rapporten: Henriette Myhre/MTF, Erik Schøyen/MTHS, 
Kjetil Bjerkestrand/NOPA, Markus G. Theie/Menon. Panel 2 - ringvirkninger: Erik Ulfsby/DNT, 
Marianne Borgen/ordfører Oslo, Atle Halstensen/Scenekvelder. Samtaleleder: Morten Hagevik.  
Les rapporten og se opptak av panelsamtaler samt rapportlanseringen her: https://
musikkteaterforum.no/page-1515313  

KORT OPPSUMMERING AV FUNN 
Menon har gjennomført en analyse av økonomien i det musikkdramatiske scenekunstfeltet. 
Musikkdramatisk scenekunst skiller seg fra tradisjonelt teater og annen scenekunst ved at 
musikken er drivende for handlingen i stykket.  
Analysen viser at musikkdramatisk scenekunst er en viktig bidragsyter til scenekunstfeltet. En 
tredjedel av de samlede billettinntektene til scenekunstfeltet kommer fra musikkdramatiske 
oppsetninger. Samtidig ser vi at musikkdramatiske oppsettinger er svært populære og at disse i 
gjennomsnitt genererer mer billettsalg enn andre oppsetninger. Samlet omsatte musikkdramatisk 
scenekunst for 1,4 milliarder kroner i 2016 – av dette utjorde billettinntektene om lag 340 
millioner kroner.  
I tillegg til billettsalg og omsetning ved scenene finner vi at det er betydelige ringvirkninger til 
det lokale næringslivet der musikkdramatiske forestiller settes opp. I Oslo anslås ringvirkningene 
til å gi en tilleggsomsetning i øvrig lokalt næringsliv på mellom 25 og 40 prosent utover 
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billettinntektene.  
Analysen viser at det er relativt få som kan livnære seg på musikkdramatisk scenekunst alene. I 
en spørreundersøkelse til de som arbeider med å skape musikkdramatisk scenekunst ser vi at det 
kun er 13 prosent av respondentene som har en inntekt fra musikkdramatisk scenekunst som kan 
sies å ha en inntekt som er høy nok til at de kan leve av den.  
For de øvrige respondentene i spørreundersøkelsen ser vi to tydelige tendenser: En enkelte 
sikrer seg en inntjening man kan leve av gjennom andre kanaler innenfor (scene)kunstfeltet. De 
øvrige har en og er nødt til å sikre ekstra inntjening utenfor kunstfeltet. 

Nedenfor følger oversikt over samarbeidspartnere, finansiering, tilskuddsgivere, og 
leverandører: 

Nettverk: Et Langt Liv i Scenekunsten 

Flere av landets kompetansesentre for scenekunst dannet et 
nettverk våren 2018. Nettverket består av Norsk 
Skuespillersenter, Musikkteaterforum, Skuespiller- og 
danseralliansen (SKUDA), PRODA profesjonell dansetrening, 
PRAXIS Oslo og CODA Oslo International Dance Festival. 
Formålet med nettverket er å få nærmere innsikt i hvordan 
scenekunstutdannede og kunstnerskap ivaretas og utvikles mht 
stadig høyere kompetansekrav, ha erfaringsutveksling og 
samarbeid om kompetansehevende tilbud på tvers av kunstfelt. 
Nettverket  arrangerte dialogmøte for skuespillere, dansere og 
musikalartister 8. okt. I desember 2018 hadde nettverket et                            

møte med Kulturrådet for å informere om sine virksomheter og gi  
        innspill til Kulturrådets støtteordning for Kompetansehevende   
        tiltak/scenekunst. 

1. Tittel Rapport: Økonomien i Musikkdramatisk Scenekunst

2. Bestiller Musikkteaterforum, org nr. 997 915 828 ved daglig leder Henriette 
Myhre

4. Partnere NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere 
Musikkteaterhøgskolen  
Produsentforeningen for privatteatre (økonomisk bidrag)

5. Utredere Og Menon Economics v/ seniorøkonom Marcus Gjems Theie 
(fagansvarlig) og Tori H. Løge. 

6. Kostnad Totalbudsjett: NOK 255 000

7. Finansering Musikkteaterforum: NOK 40 000 (bevilget) 
NOPA: NOK 40 000 (bevilget) 
Produsentforeningen for privatteatre: NOK 50 000 (bevilget) 
Musikkteaterhøyskolen: NOK 25 000 (bevilget) 
Oslo kommune til ringvirkningsanalyse: NOK 100 000 (bevilget) 
Kulturdepartementet: NOK 160 000 (avslått)

8. Tidsplan Oppstart: oktober 2017 
Levering: februar 2018  

9. Lansering 5. februar 2018
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Internasjonalt samarbeid 

Musikkteaterforum søker kontinuerlig samarbeid av internasjonal karakter som på kort eller lang 
sikt kan styrke norsk musikkteater, samt kompetanse og arbeidsvilkår for våre medlemmer. 

MTF Musikkteaterverksted 
Samarbeid med Landesteater Linz i Østerrike vedr. verksted av musikalen Fanny & Alexander av 
Kverndokk/Wiik. Musikalen har premiere på teatret i 2020, og hele det kunstneriske teamet var 
på plass til workshop og arbeidsvisning i Oslo i februar 2018. 

Jury MTF Musikkteaterverksted: Amerikanske Jonathan Flom/regissør og pedagog. 

Nordisk Samarbeid 
Med tilskudd fra Nordisk kulturkontakt ble det i 2018 startet et nordisk samarbeid med fokus på 
utvikling av ny musikkdramatikk. Målet med samarbeidet er å styrke den helhetlige 
musikkdramatiske kompetansen i det nordiske scenekunstfeltet, samt å løfte frem nye nordiske 
fortellinger i et musikkdramatisk uttrykk.   
Nettverket består av: 

• Fredericia Teater, Fredericia, Danmark  
• Smålands Musik & Teater, Jönköping, Sverige 
• Musikkteaterhøyskolen, Oslo, Norge  
• Scenkonst öst, Norrköping/Linköping, Sverige  
• Musikkteaterforum/Oslo, Norge  

I 2018 møttes nettverket til 4 møter (Oslo, Jönköping, Fredericia) for å utveksle erfaringer og 
kunnskaper, samt gå i dybden på hva som skal til for å utvikle flere nyskrevne verk. 

Lena Ulander fra TYP Kulturkapital/SE bistår nettverket. 

Musikalsymposium 
I 2016 og 2018 ble det gjennomført et Musikalsymposium på Smålands Musik & Teater i 
Jönköping, Sverige. Høsten 2018 ble det besluttet at MTF i samarbeid med MTHS ønsker å ta 
over stafettpinnen i 2019. 
Symposiet vil ha en Nordisk profil og gjennomføres i juni 2019. 

Synlighet
Musikkteaterforum har gjennom hele 2018 arbeidet for en tydeligere synliggjøring av alle MTFs 
tilbud, og organisasjonens arbeid som helhet. 
Utfordringen har hele tiden vært kostnadseffektiv synliggjøring. I dette arbeidet er Facebook og 
Instagram tatt aktivt i bruk. Gjennom bla. video markedsføring ved pedagoger til kurs, 
workshop, verksteder og dansetreninger, samt jevnlig Instagram innlegg og insta-overtakelse av 
medlemmer, ser vi en markant økning i følgere og at vi med det når ut til et bredt publikum. 
Arbeidet videreføres i 2019. 

Styret
Styret hadde i 2018 8. møter.   
Styret har dette året hatt fokus på effektivisering av drift, og utvikling av organisasjonen.    

Honorering av styret ble i 2018 gjort ved at styrets medlemmer hadde 1 sosial samling med mat 
og drikke, der utgiftene ble dekket av MTF. Styret honoreres ikke utover dette. 
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Økonomi
Organisasjonen videreførte i 2018 arbeidet med rutiner for medlemskap, aktiviteter og 
fakturering/regnskap, med mål om å kvalitetssikre arbeidet.  
Regnskapsfører Anne Naper Andersen videreførte sitt arbeide for foreningen. 

Kontingent 
Det ble besluttet å øke medlemskontingenten fra høst 2018 med 100 kroner per år for 
studentmedlemmer og 200 kroner per år for ordinære medlemmer. Dette er første 
kontingentøkning siden foreningen ble startet i 2011. Gjeldende satser er pr. 1. august 2018: 
Proff medlem: kr. 1400,- pr. år 
Student medlem: kr. 700,- pr. år 

Tilskudd 
MTF mottok pr. 31.12.2018 ikke tilskudd til drift av organisasjonen.  
Innkomne medlemsinntekter gikk i 2018 uavkortet videre til kompetansehevende tilbud til 
scenekunstnere. Midler fra eksterne tilskudd og samarbeidspartnere bidro til at det omfattende 
programmet kunne gjennomføres. 

MTF ble innvilget tilskudd på kr. 40.000,- fra FFUK for program Høst 2017.  
MTF ble innvilget tilskudd fra Norsk Komponistforening på kr. 12.000,- til MTF 
Musikkteaterverksted/Fanny&Alexander vår 2018. 
MTF ble innvilget tilskudd fra Landestheater Linz på kr. 20.000,- til MTF Musikkteaterverksted/
Fanny&Alexander vår 2018. 
MTF ble innvilget tilskudd fra Kverndokk/Wiik på tilsammen kr. 10.000,- til MTF 
Musikkteaterverksted/Fanny&Alexander vår 2018. 
MTF ble innvilget tilskudd fra NOPA på kr. 30.000,- til MTF Musikkteaterverksted høst 2018/vår 
2019. Tilskuddet ble overført i sin helhet til vår 2019.  

Økonomiske bidragsytere En Kveld Med og Musikkteaterprisen 
11 økonomiske bidragsytere bidro med totalt kr. 77000,-  
I tillegg kommer Chat Noir teater ved lån av sal til en verdi ca kr. 35000,- 

Honorar/lønn 
I 2018 ble det lagt ned ca 1950 arbeidstimer i administrativt og aktivitetsrelatert arbeid ved 
daglig leder. For arbeidet ble det utbetalt totalt kr 30 000,- i honorar. 
Prosjektarbeider Lotta Rygg ble hentet inn som frivillig vinteren 2018 i 20% stilling. For arbeidet 
ble det utbetalt totalt kr 10 000,- som lønn. 

MTF assistenter arbeidet nærmere 300 frivillige timer i 2018. 

Styrets sluttord: 
Musikkteaterforum har hatt et svært aktivt år i 2018, og styret er stolt over det organisasjonen 
har fått til innenfor de svært begrensede rammene som vi har til rådighet.  

Gjennom året har MTF også blitt mer synlig, og styret ønsker å spesielt nevne det gode 
samarbeidet med en rekke organisasjoner og Menon Economics om rapporten «Økonomien i 
musikkdramatisk scenekunst», med oppstart høsten 2017 og lansering februar 2018. Denne typen 
synliggjøring av musikkteaterbransjens verdiskaping, sysselsetting og ringvirkninger er svært 
viktig, og vi håper at både samarbeidspartnere og offentlig myndigheter vil være med på 
ytterligere analyse av dette viktige feltet.  

Våre medlemmer nyter godt av organisasjonens tilbud: MTF kurs og workshops, MTF 
Mandagstreff, MTF Dansetrening, MTF Musikkteaterverksted,- og ikke minst ”En kveld med” og 
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”Musikkteaterprisen” har som vanlig vært svært godt mottatt. Også innenfor politisk arbeid og 
samarbeid med andre organisasjoner og utvikling av nettverk har det vært gjort et godt arbeid. 

Med all denne aktiviteten, har styret et stort håp om at ulike offentlige myndigheter ser nytten 
av organisasjonens virksomhet. Sammenlignbare organisasjoner med ulike nedslagsfelt blir i dag 
støttet, og det vil være god kulturpolitikk for det offentlige på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå 
å benytte den kompetansen som MTF har på sitt område. 

Til sist vil vi rette en stor takk til organisasjonens daglige leder og øvrige frivillige stab.  All 
aktivitet og utvikling har vært mulig først fremst takket være enestående kompetanse og innsats 
fra dere! 

Musikkteaterforum 
v/Henriette Myhre 
Daglig Leder
 
Telefon: +47 908 67 877  
Epost: henriette@musikkteaterforum.no  
Postadresse: Trosterudveien 33 B | 0778 Oslo
Web: www.musikkteaterforum.no 
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