
 

Årsberetning for 
Musikkteaterforum 2019

Drift
Musikkteaterforum har gjennom hele 2019 drevet virksomhet som medlemsbasert lag/forening re;et mot 
musikkteater/scenekunst. MTF fokuserer på kunsBaglig og entreprenøriell kompetanseheving for 
scenekunstutøvere, samarbeid med scenekunstaktører og utdanningsinsEtusjoner på kunsBeltet, 
kulturpoliEsk arbeid, samt utvikling av ny norsk  musikkdramaEkk. 

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 kuns9orm, basert på 
kuns9aglig kompetanse, bærekra?, samt økonomisk og samfunnsmessig verdiskaping. 

Hovedmål
- Bidra Dl økt verdiskaping og bærekra? for utøvere innen musikkteater/scenekunst. 
- Arbeide for styrket samarbeid og dialog mellom relevante miljøer. 
- Arbeide for økt oppmerksomhet og kunnskap om musikkteater som kuns9orm. 
- Kommunisere musikkteaterets betydning både økonomisk og samfunnsmessig, og synliggjøre behov 

overfor det poliDske miljø og bevilgende myndigheter. 

Personell og bemanning
Personalgruppen består pr 31.12.19 av: 

100% Henrie;e Myhre Daglig leder

20 % Lo;a Rygg Prosjektarbeider

20 % SEne Førland Prosjektarbeider 

5 % Marthe T. Elgesem / Cassandra S. 
Simon

Assistenter og AudiEonansvarlige fra høst 2019

5 % Kaia Meløy / Ellen L. Nøsen / Bjørn 
Tore Grøntvedt / Christoffer 
Mæland.

Assistenter
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Styret i MTF

Medlemmer
Antall registrerte medlemmer pr. 31.12.19:  

Arrangementer
Det ble i 2019 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 
5. MTF Musikkteaterverksted 
6. PoliEsk arbeid 

Styreleder Pia Bergersen 2019 - høst 2019

Styremedlem / 
KonsEtuert 
styreleder

Jørn Knutsen 2019 - 2021                  
(KonsEtuert Styreleder for  høst 
2019/ vår 2020)

Styremedlem Jannike Kruse 2017 - 2021                                 
(vara 2016-2018,          
konst.leder 2018 -2019)

Styremedlem Tomas Glans 2017 - 2020

Styremedlem Charlo;e Brænna  2018 - 2020

Varamedlem Thomas Møller 2017 - 2020                        
(styremedl. 2017 - 2019)

Varamedlem Sindre Postholm 2018 - 2020

Ansa;e-
representant

Henrie;e Myhre/daglig leder MTF 2013 - dd

Student 77

Proff 288

Fryst 1

Andre 35 (styremedlemmer, ressursgruppe, MTFs medarbeidere, juryer)

Totalt 401 derav 365 betalende medlemmer
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1. Kurs og workshops
Det ble i 2019 gjennomført totalt 17 kunsBaglige og entreprenørielle kurs, workshops, foredrag og 
seminarer, med totalt 198 deltagere.  

Alle kompetansehevende Elbud ble gjennomført med profesjonelle norske og internasjonale pedagoger. 
Medlemmer av MTF ble Elbudt subsidiert pris på alle kompetansehevende Elbud.  
 
MTF samarbeidet med andre kompetanseElbydere som Norsk Skuespillersenter, Skuespiller- og 
Danseralliansen, CODA Oslo internaEonal dance fesEval, Praxis Oslo, og PRODA profesjonell dansetrening 
for å opEmalisere Elbudet El scenekunstnerne. 

2. MTF Mandagstreff

MTF Mandagstreff er en møteplass/ne;verksarena 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 deba;er. Under Åpen Mic får utøverne anledning El å vise seg frem gjennom sang, monolog, 
dans eller annet. MTF sEller med pianist. 

I 2019 ble det gjennomført 7 treff, der totalt 359 utøvere/arbeidsgivere deltok. 
I 2019 gjestet 39 utøvere Åpen Mic.  
Lokalitet: Bikuben/DNT og Oslo Nye Teater. 

Innhold:  
• 4.02.2019: Tema: Tilskudd, stø;e og sEpend. Innlegg, panelsamtale og stands: Larz Tvethaug/FFUK, 

Jørgen Knudsen/Kulturrådet, Ragnhild Tronstad/Kulturtanken, Ruth Hege Halstensen/Oslo Kommune 
Kulturetaten, ChrisEna Friis og Geir Lindahl/Danse og Teatersentrum. 

• 4.03.2019: Tema: Improvisasjon i Musikkteateret. Fagdel: Samtale og deba; rundt improvisasjon med 
fokus på musikkdramaEsk virksomhet. Panel: Solrun Tok Iversen/samtaleleder, Tony ToEno/skuespiller og 
pedagog, Peter Eriksson/skuespiller og pedagog MTHS, Simon Revholt/Musikalsk leder og komponist, 
Marit Moum Aune/regissør. 

• 6.05.2019: Fagdel: Tyskland som arbeidsmarked for norske scenekunstnere. I Panelet: Ann ChrisEn 
Elverum/skuespiller og musikalarEst, Liv Eirin Fransis/direktør Corporate Entertainment 2Entertain, Klaus 
Enger/MusikalarEst. Arbeidsvisning: Fra MTF Fordypning: Fokus Tyskland ved Tone Ollestad og Solveig 
Eliassen. Pianist: Bjørge Verbaan. 

• 02.09.2019: Tema: Kultur for læring. Fagdel: Vi samlet fagkreker El samtale og deba; om fokus og kultur 
for læring innen kunsBag og i det profesjonelle virket. Panel leder: Lisbeth Wathne Svinø/NMH Panel: 
Merete Lingjerde/KHIO dans,  Grethe Helle Rasmussen/Barrat-Due MusikkinsEtu;, David Fielder/
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Høyskolen KrisEanian avdeling Musikkteaterhøyskolen. Kunstnerisk innslag 
1: Norges Dansehøyskole m. introduksjon av koreograf Cynthia Kai 
Kunstnerisk innslag 2: Musikkteaterhøyskolen: Lars Stensvand Fiksen. ’I 
could be in love with someone like you’ av Jason R. Brown. 

•07.10.2019: Tema: Å skrive en musikal. Fagdel: Vi samlet fagkreker El 
samtale og deba; om å skrive ny norsk musikkdramaEkk. Panelleder: 
Karoline Krüger/NOPA. Panel: Gisle Kverndokk / Komponist, Julian 
Berntsen / Komponist,  Maria TryE Vennerød / dramaEker, Julian Skar/
Komponist (avlyste på dagen grunnet arbeid). Kunstnerisk innslag: Mari 
Lerberg Fossum, Karoline Krüger. Samarbeidspartner: NOPA 

•4.11.2019: Tema: Scenekunsthelse. Fagdel: Helsefokus i scenekunsten. 
Panelleder: Tone Øverbø Johannessen/SKUDA. Panel: Hans Marius Graasvold/Advokat,  ChrisEne 
Thomassen/CREO, Martha Færevaag Hjelle/Direktør NaEonaltheatret, Victoria Meirik/Dekan 
Teaterhøyskolen KHIO. Morten Gjelten /NTO og Haakon Hertzeberg/NAV meldte avbud grunner sykdom/
arbeid.   

• 3.12.2019: Tema: Julejammic. Fagdel: MTF arrangerte julejam for utøvende kunstnere. I bandet: Pe;er 
Kragstad/piano og arrangement, Sindre Kjosås/Trommer, Karl Erik Horndalsveen/Bass. 

Åpen Mic pianister/akkompagnatører: Bjørge Verbaan og Pe;er Sørlie Kragstad. 

3. MTF Dansetrening

Et Elbud om ukentlig profesjonell dansetrening El utøvere innen scenekunst. 
I 2019 ble det over en periode på 24 uker avholdt 48 klasser fordelt på to klasser á 75 minu;er. 

• Jazzdans for noe erfarne utøvere/dansere/skuespillere 
- Pedagoger: Jan Nicolai Wesnes, Charlo;e Våset og Lisbeth S. Espeland, Sarah Kitson 

   
• Stepp for noe erfarne utøvere. 
 - Pedagoger: Håkon Sigernes, Anneli Moe, Iselin Jansen og Sindre Postholm  

Antall deltakere: 485 deltagere totalt (259/VÅR og 226/HØST) 

Sted: Musikkteaterhøyskolen og Vinderen Dansestudio. 

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

Forhåndspåmelding El MTF Dansetrening: 
Klassene i 2019 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



4. En kveld med og Musikkteaterprisen  

En kveld med og Musikkteaterprisen er en feiring av Norsk Musikkteater og et ne;verksarrangement for 
bransjen og dens publikum. Det er en festaken der musikkteateret feirer seg selv, qorårets 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 2019 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. 

Dato: 08. april 2019 kl. 19.00 - 22.00.  
Publikum: 490 
Antall solgte bill: 
▪ Ordinære: 66 
▪ Studenter gruppe: 87   
▪ MTF Studenter: 42 
▪ MTF Proff: 64            
▪ Earlybird: 3   
▪ Inviterte: 228   

En Kveld Med:  
Årets hovedgjest:  Musikalsk leder ved NaEonaltheatret Per ChrisEan Revholt 
Sofa gjester:  Arild Stav og Lasse Lindtner  
Intervjuer:   Kåre Conradi 

Hyllestnummer Rl Per ChrisRan Revholt: 
Tekst/manus:   Simon Revholt/Eli Stålhand 
Regi:    Eli Stålhand 
Koreograf:   Eli Stålhand   
MD:    Simon Revholt 
Utøvere:   Andreas Hoff , Astrid Giske, Jannike Kruse, Øyvind Boye Løvold, Trine Bariås   
   Underholdningsvogna v/KjersE Ekman, Maiken Kroken, Ane;e L. Waaler, Lasse   
   Lindtner, Lasse Vermeli, Marit Adeleide Andreassen, Helene Wibrand, Mari   
   Lerberg Fossum, Anders Gjønnes, Benedicte Søreng, Sanne Caroline Kvitnes. 
Kor fra MTHS:   Andreas Mørland, Azra Nkucic, Haakon G. Lihaug, Ingeborg Karijord,    
   Johannes N. Aas, karoline Haavie Strømsrud, Sofie Huijs, Ørjan Rodahl, Synne   
   Ørsleie.   
Musikere:  Ket Iren Lødemel, Kai Hartvigsen, Erik Jøkling, Staffan W. Olsson, Lasse Rossing,   
   Dag Eriksen, Bjørg Bøe, Arild Stav, Morten Michelsen, Ingrid Holmen, Jan Clemens  
   Carlsen, Sidsel Scheen, Vebjørn Stuksrud og SEg-Ove Ose. 
Lyd:    Erik Valderhaug 
Lys:    Anders Busch 

Musikkteaterprisen: 
Konferansier:  Lena KrisEn Ellingsen 
Prisutdelere:    Charlo;e Brænna, Øystein Wiik og Gisle Kverndokk 

Åpningsnummer Musikkteaterprisen: 
Komponist/MD: Simon Revholt 
TeksWorfaXer:  Johan Osuldsen  
Koreograf:   Simen Gloppen   
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Utøvere:  Lena KrisEn Ellingsen, Carl MarEn Prebensen, Sivert Hauge, Mikkel Maanum, 
Miguel-Angel Fernandez, Sigurd Marthinussen, Håkon Sigernes.   

Musikere:   Ket Iren Lødemel, Kai Hartvigsen, Erik Jøkling, Staffan W. Olsson, Lasse Rossing,   
   Dag Eriksen, Bjørg Bøe, Arild Stav, Morten Michelsen, Ingrid Holmen, Jan Clemens  
   Carlsen, Sidsel Scheen, Vebjørn Stuksrud og SEg-Ove Ose. 
Lyd:    Erik Valderhaug 
Lys:    Anders Busch 

Inspisient:   Pia Gullichsen, Marthe Feiring. Lisa Whetmore/assistent. 
MTF Medarbeidere:  Lo;a Rygg, SEne Førland, Linda Fredriksen, Eivind Dundas, Ellen L. Nøsen,   
   Christoffer Mæland, Espen S. Larsen, Benita C. Lambrechts. 
Filmdokumentasjon: Ave Granly Johnsen/Ave ProducEons 
Grafisk design  
Program:   ChrisEan Ranke 
Sponsorer:  Chat Noir Teater, 2Entertain, Starworks, Folketeatret, Scenekvelder, Dyreparken, 

Green Apple, Galleri Nobel, Oslo Nye Teater, Taran, Det Norske Teatret, 
KomponisBoreningen, Teater Innlandet, CREO, Hellstrøm flygel og piano, 
NaEonatheatret. 

Musikkteaterpris- 
kunstner:   Elin B. Rossing og Stein Smaaskjær/Galleri Nobel.   

Jury:    Cynthia Kai (leder), Ola B. Johannessen, Gisle Kverndokk, Borghild M.    
   Eberson, Ole A. Thomassen. 
Vinner Årets  
MusikalarRst 2018:  Heidi Ruud Ellingsen for rollen som Alex Owens i Flashdance/ 
   Chateau Neuf. 
Vinner Årets  
ForesRlling 2018:  Billy Elliot / Sandnes Kunst og Kulturhus 
Årets Ærespris:   Per ChrisEan Revholt / Musikalsk leder 

5. MTF Musikkteaterverksted
Musikkteaterforum ser det som en vikEg oppgave å sEmulere El nyskaping og vekst innen det 
musikkdramaEske felt. Gjennom vårt MTF Musikkteaterverksted gis norske skapende kunstnere et fora for 
utprøving og utvikling av komposisjon og dramaEkk for det musikkdramaEske felt, basert på kompetanse og 
kvalitet i alle ledd. Verkstedet legger El re;e for videreutvikling og utprøving av verket, og prosjekter som 
tas opp i ordningen Elbys ved opptak 1. stk. verksted over materiale. Avhengig av verkets behov hentes de 
re;e mentorer og de nødvendige resurser inn. Ordningen er et ledd i å styrke utviklingen av norske 
libretster, komponister, manusforfa;ere og andre skapende/opphavere innen kunsBormen 
musikkdramaEkk, og på samme Ed legge El re;e for arbeidsplasser og genuine kunstneriske uBordringer for 
utøvende scenekunstnere ved gjennomføring av verksted. 

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

MTFs målsetng er å løke ordningen El å bli et nasjonalt senter for utvikling av musikkdramaEske verk. Vårt 
mål for verkstedet er å kunne Elby et 3 årig utviklingsløp for alle anta;e verk, hvor hvert prosjekt får 
minimum to verksteder pr. år. Forløpet vil gavne hele feltet fra innholdsleverandør El kunstnerisk utøvende, 
El produsent og teater, og vil være en arena for ne;verksbygging og verdiskaping nasjonalt og 
internasjonalt. 

 6



Fra 2018 etablerte Musikkteaterforum et pilot-samarbeid med Musikkteaterhøyskolen for MTV PROFF. 
Samarbeidet består i: MTHS bidrar med akEve scenekunstnere i utviklingsverksted ved MTV PROFF i 
Edsrommet Januar - februar hvert år. 
MTHS og MTF ser muligheten som utviklende for begge parter og det El enhver Ed gjeldende prosjekt, med 
mentoring, gode synergieffekter, og erfaringsbasert læring som prioritet. Samarbeidet gir samEdig posiEv 
og Edlig ne;verksbygging på tvers av fagkreker, opphavere og utøvere, og er med på å redusere deltagelse 
av studenter i profesjonelle scenekunstproduksjoner.   

Jury for inntak av verk høst 2018: 
Karoline Krüger   arEst, komponist og skuespiller/NOR 
Erik Schøyen   regissør og dramaturg/NOR 
Jonathan Flom  regissør og pedagog/USA    
Henrie;e Myhre juryens sekretær/ Daglig leder i MTF 
Lo;a Rygg     Observatør/Dramaturg/prosjektarbeider MTF. 

Utlysning: 
Ordningen ble utlyst vår 2018 og vår 2019. 

AkRvitet: 
2 verk ble ta; opp i verkstedet høst 2018, for verksted vår 2019. 
2 verk ble ta; opp i verkstedet vår 2019, for verksted høst/2019 og vår 2020. 

Det ble januar/februar 2019 gjennomført 1 stk verksted: 
  

MTF MUSIKKTEATERVERKSTED PROFF: 

AntaXe verk: For Fjernt For Fjernsyn 
Opphavere: 
Thomas G. Røtng/Komponist/manusforfa;er/libretst 
Tobias Løyning/Manusforfa;er 
Mentor: 
Johan Osuldsen - regissør/manusforfa;er/komponist/libretst 
Verksted:  
Manusutvikling: gjennomført høst 2018. Syv Emer manusutvikling 
med opphavere og mentor. 
Verksted: 10. - 18. januar 2019. 7 dager med 15 scenekunstnere, 
opphavere og mentor. 

Lokalitet: Musikkteaterhøyskolen 
Utøvere: 
MTHS: 
Bendik Hvoslef- Eide, Thea Sæther, Mona Bondhus, Andrea Rymoen , Guro Elverton, Kaspar Nilsson, Joakim 
Kuzarevski, Emmy W Wallace, Hanne Eidsli Solheim, Marte Haukenes- Malmedal, Charlo;e Baasland.  
MTF PROFF: 
Erik André Hvidsten, Øyvind Boye Løvold, Birgit Nerheim, Markus Bjørlykke. 

Scener og musikalsk utdrag ble vist på Musicalsymposiet i juni 2019. 
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MTF MUSIKKTEATERVERKSTED TALENT:  

AntaX verk: Hjertekaptein 
Opphavere: 
Elisabeth Tjøsvoll-Ericsson/Manusforfa;er 
Lars Bremnes/Komponist 
Mentor: Erik Schøyen - regissør/dramaturg 
 
Verksted: 
4. mars: Manusutvikling 4 Emer med mentor og opphaver 
19. mars: Manusutvikling 4 Emer med mentor og opphaver 
01. april: Manusutvikling 4 Emer med mentor og opphaver 

Lokalitet: MTF Kontoret/møterom 

Utlysning 2019: 
Mai 2019 ble det sendt ut ny utlysning for opptak av nye verk El MTF MUSIKKTEATERVERKSTED TALENT og 
PROFF, for verksted høst 2019/vår 2020. 

Jury for inntak av verk høst 2019:  
Simon Revholt:   Musikalsk leder, komponist, arrangør 
Guro von Germeten:  Sanger, musiker, skuespiller 
Njål Helge Mjøs:  Dramaturg NaEonaltheatret 
Linda Stol Strigsve:  Pro-rektor ved Musikkteaterhøyskolen/MusikalarEst 
LoXa Rygg:   Juryens sekretær, Dramaturg/prosjektarbeider MTF. 

Det ble høst 2019 antaX 2 nye verk: 
  
MTF MUSIKKTEATERVERKSTED PROFF 1: 

AntaXe verk: Stepp meg et dikt 
Opphavere: 
Håkon Sigernes/Steppdanser 
Janne Eraker/Steppdanser 
Hans MarEn Austestad/musiker 
Mentor: Dagfinn Tu;uren - Danser og koreograf 
Verksted: 5. og 6. desember 2019 med opphavere/scenekunstnere og mentor. 
Lokalitet: Oslo Teatersenter 
Prosjektet ble bevilget kr. 5000,- El mentor. 
  

 8



MTF MUSIKKTEATERVERKSTED PROFF 2: 

AntaXe verk: Dorwin a Robot Musical 
Opphavere: 
Åke Andersson/Komponist/manusforfa;er/libretst/SE 
Robert Söderström/Manusforfa;er/SE 
Mentor: Victoria Saxton/UK - Dramaturg/ teksBorfa;er/libretst 
Forberedelser Rl verksted: fasilitering og samtaler mentor/opphavere 
gjennomført oktober - desember 2019.   
Verksted: gjennomføres 27. - 31. januar og 10. - 14. februar 2020. 10 dager 
med 8 scenekunstnere, opphavere og mentor. 
Lokalitet: Høyskolen KrisEania, avd. Musikkteaterhøyskolen 
Utøvere: 8 utøvere, Høyskolen KrisEania, avd. Musikkteaterhøyskolen. 
Evaluering: God forberedelsesprosess med god kommunikasjon både med         

opphavere og mentor.  Opphavere erfarer godt utby;e av forberedende   
            samtaler med mentor iwm. avklaring av ønsker og innhold i verksted.  

Verkstedet gjennomføres i samarbeid med Høyskolen KrisEania, avd. Musikkteaterhøyskolen. 

6. MUSICALSYMPOSIUM 
13. og 14. juni 2019 inviterte Musikkteaterforum i samarbeid med Heddadagene og Musikkteaterhøyskolen 
den nordiske scenekunstbransjen El møte, samtale og deba; med fokus på uBordringer og muligheter i 
Nordisk Musikkteater. Symposiet virket som en kompetansehevende møteplass for alle som arbeider innen 
det musikkdramaEske scenekunsBeltet, og tok for seg alt fra rekru;ering og casEng El hvilken plass 
musikalen har i scenekunst, poliEkk og samfunn, samt hva fremEden vil bringe dem som arbeider innen det 
musikkdramaEske felt. 
 
Program: 
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Konferansier: Henrie;e Myhre/Daglig leder MTF 

Arrangementet var åpent for alle. 
Arrangementet ble streamet live i sin helhet, og opptakene kan sees på h;ps://musikkteaterforum.no/Q&A.   
Arrangementet mo;ok Elskudd fra FFUK, Norsk Kulturfond og Oslo Kommune Kulturetaten. 

Totalt antall betalende deltagere i sal 13.juni 2019: 37 
Totalt antall betalende deltagere i sal 14.juni 2019: 26 
Totalt antall unike seere ved streaming: 1359 
Totalt antall panelledere: 3 
Totalt antall deltagere i panel: 17 
Totalt antall foredragsholdere: 2 
Totalt antall innledere via video: 1   
Antall MTF medarbeidere: 5 
Antall MTHS medarbeidere: 1 

Kunstnerisk Innslag 1: Utdrag fra musikalen Dogfight av Pasek&Paul med Benedicte Søreng / sang, Pe;er 
Kragstad / Piano.  
Kunstnerisk innslag 2: Utdrag fra MTF Musikkteaterverksted «For Fjernt for Fjernsyn» av Thomas G. Røtng/
Komponist/manusforfa;er/libretst, og Tobias Løyning/Manusforfa;er. Utøvere: Trond Teigen, Øyvind Boye 
Løvold, Tone Oline Knivsflå og Markus Bjørlykke. Piano: Thomas G. Røtng. 

Tross færre påmeldte deltakere enn forventet hadde symposiet besøkende fra Norge, Danmark, Sverige og 
Finland. Deltakerne var både produsenter, teatersjefer, dramaEkere, pedagoger, regissører, skuespillere, 
musikalarEster, komponister, casEngansvarlige og rektorer/ansa;e ved utdannelsesinsEtusjoner. 
De;e sa;e en god dialog både under deba;er/samtaler og i pauser. 
Vi ser også at streaming av arrangementet har nådd ut El et stort antall personer i hele Norden, både under 
Musikalsymposiet, men også i avspilling av videofiler i e;erEd. De;e aspektet var spennende, og noe 
uBordrende da vi er vant med deltakelse i sal og ikke via teknologien, og gir grunn El å se med nye øyne på 
muligheter for deltakelse ved liknende arrangement i fremEden.  

Vi evaluerer Musikalsymposiet 2019 El et godt gjennomført arrangement som vil få betydning for det videre 
Nordiske samarbeidet innen det MusikkdramaEske felt. 
Symposiet har også synliggjort vikEge definisjons og meningsforskjeller rundt musikkteater i Norge, basert 
på u;alelser, innhold og meningsutveksling i deba;er og samtaler, og har med det tydeliggjort grunnlag for 
vårt videre arbeid med å styrke musikkteateret og musikkdramaEkken i Norge.  
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7. 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 akEv opp mot de kulturpoliEske insEtusjoner for å 
fremme interesser for Norsk Musikkteater. 

I 2019 ble de;e gjennomført ved bla.: 
• Samtaler med bla. FFUK, Kulturrådet/Norsk Kulturfond - avdeling scenekunst, samt andre 

Elskuddsgivere.  
• Møter og samarbeid med Skuespiller- og Danseralliansen, Norsk Skuespillersenter, Proda Profesjonell 

dansetrening, Coda FesEvalen, Praxis Oslo, og Balansekunst. 
• Møter og samtaler med Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, og CREO. 
• Invitasjoner av poliEkere (stat/kommune/fylke) og kunstnerorganisasjoner El arrangementer i MTFs 

regi. 
• Samtaler med relevante poliEske personligheter. 

MTF ble i 2019 medlem i organisasjonen Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 80 
norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likesElt og mangfoldig kulturliv. Se h;ps://
balansekunstprosjektet.no. 

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

I 2019 er de;e gjennomført og synliggjort ved bla. 
• Ne;verksmøter: 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. 

Nettverk: Et Langt Liv i Scenekunsten 

Flere av landets kompetansesentre for scenekunst dannet et 
ne;verk i 2018. Ne;verket består av Norsk Skuespillersenter, 
Musikkteaterforum, Skuespiller- og danseralliansen, PRODA, 
Praxis Oslo, CODA Oslo Contemporary DancefesEval. Formålet 
med ne;verket er å utveksle erfaringer og undersøke nærmere 
hvordan scenekunstutdannede og deres kunstnerskap ivaretas i 
forhold El kompetansekrav og omsEllinger. Ne;verket skal 
samarbeide om aktuelle kompetansehevende Elbud for å nå 
bedre og bredere ut El sine brukere. I 2019 ble det gjennomført 
et seminar & workshop om PrakDsk grenseseJng i arbeidslivet 
og et seminar om Scenekunsthelse med totalt 80 fremmø;e. 

8. Internasjonalt samarbeid 
 11

https://balansekunstprosjektet.no
https://balansekunstprosjektet.no


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

MTF Musikkteaterverksted 

Som et ledd i å bygge kompetanse for opphavere innen det 
MusikkdramaEske felt inviterte Musikkteaterforum komponist, 
manusforfa;er og produsent Rob Hartmann El å holde et 
intensivkurs i «How to write a musical». Hartmann er del av 
ne;verket «Nordic Musical Theatre Network» via Fredericia 
Teater, har bla. arbeidet 15 år ved New York University’s 

Graduate Musical Theatre WriEng Program, startet og ledet the 
MA Program in WriEng Musicals at Mountview Academy of DramaEc Arts i London, og har selv skrevet over 
12 musikaler. Kursets fokus var på prosessen ved utvikling av nye musikkdramaEske verk, grunnleggende 
strukturer i arbeidet med å skape nye musikaler, fra ide fase, via skrive fase og El utviklings fase, og hvordan 
få et ferdig verk ut i verden. Kurset ga stor inspirasjon El alle deltagere og ønskes gjenta; i utvidet utgave i 
2020/2021. Hartmann sEller også sin kompetanse og si; ne;verk El disposisjon for MTF, noe som gir 
utvidede muligheter for kompetanse og læring ved booking av pedagoger og mentorer El MTFs 
kompetansehevende Elbud. 

Nordic Musical Theatre Network - Nordisk Samarbeid  
Med Elskudd fra Nordisk kulturkontakt ble det i 2018 startet et nordisk samarbeid med fokus på utvikling av 
ny musikkdramaEkk. Målet med samarbeidet er å styrke den helhetlige musikkdramaEske kompetansen i 
det nordiske scenekunsBeltet, samt å løke frem nye nordiske fortellinger i et musikkdramaEsk u;rykk.   
Ne;verket består av: 
• Fredericia Teater, Fredericia, Danmark  
• Smålands Musik & Teater, Jönköping, Sverige 
• Musikkteaterhøyskolen, Oslo, Norge  
• Scenkonst öst, Norrköping/Linköping, Sverige  
• Musikkteaterforum/Oslo, Norge  

Våren 2019 reiste ne;verket på studietur El London for deltakelse på konferansen UK Musical Theatre 
Conference, samt møter med Mercury Musical Developments & Musical Theatre Network. Det ble også 
avholdt ne;verksmøte under oppholdet med fokus på videre samarbeid og drik av ne;verket.  
Reise og opphold ble dekket av ne;verksmidler. 
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Fv: Fanny Twardomanski/Östgötateatern, 
Lena Ulander/TYP Kulturkapital, Staffan 
Berg/Östgötateatern, Erik Schøyen/
Musikkteaterhøyskolen, Henriette Myhre/
Musikkteaterforum, og Rob Hartmann/
Fredericia Teater.

Fv: James Hadley/Musical Theatre 
Network, Staffan Berg/Östgötateatern, 
Henriette Myhre/Musikkteaterforum, Erik 
Schøyen/Musikkteaterhøyskolen, Fanny 
Twardomanski/Östgötateatern, Lena 
Ulander/TYP Kulturkapital, og Rob 
Hartmann/Fredericia Teater (foran).

http://www.fredericiateater.dk/
https://www.smot.se/
https://www.musikkteaterhoyskolen.no/
http://scenkonstost.se/
http://www.mercurymusicals.com/
http://www.musicaltheatrenetwork.com/


Ne;verket søkte i 2019 Nordic Culture Point om Long-term network funding (3 år) med fokus på å:  
Improve the status of Scandinavian musicals.  
Improve the capacity of the arEsEc producEon teams within the genre.  
Widen the scope where new and more arEsts approach the genre.  
Strengthen the Scandinavian voice. 
Establish collaboraEons between insEtuEons in the Nordic countries.  
Søknaden ble avslå;. 

Ne;verket søkte i 2019 Nordisk Kulturfond om Elskudd El: ”Den nordiska rösten - konstnärlig utveckling för 
nyskriven nordisk musikal”, med fokus på utviklingssamarbeid i de nordiske land. (Søknaden ble innvilget vår 
2020 med kr. 200000,- ). 

Lena Ulander fra TYP Kulturkapital/SE bistår ne;verket. 

Musikalsymposium 
I 2016 og 2018 ble det gjennomført et Musikalsymposium på Smålands Musik & Teater i Jönköping, Sverige. 
Høsten 2018 ble det beslu;et at MTF i samarbeid med MTHS ønsker å ta over stafe;pinnen i 2019. 
Symposiet ble gjennomført 13 og 14 juni 2019 som et samarbeid mellom MTF, MTHS og Hedda dagene, og 
samlet fagpersoner fra alle de nordiske land. Se eget punkt over. 

Synlighet
Musikkteaterforum har gjennom hele 2019 arbeidet for en tydeligere synliggjøring av alle MTFs Elbud, og 
organisasjonens arbeid som helhet. 
UBordringen har hele Eden vært kostnadseffekEv synliggjøring. I de;e arbeidet er Facebook og Instagram 
ta; akEvt i bruk.  
Gjennom bla. video markedsføring ved pedagoger El 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 El et bredt publikum. 

Fra 2019 innførte MTF streaming av alle samtaler og deba;er ved MTF Mandagstreff og andre arrangement 
der de;e er naturlig, som En Kveld Med og Musikkteaterprisen og Musikalsymposiet.  
Streamingen sendes live via MTFs Facebook side, og legges e;er endt arrangement ut på MTFs ne;side 
åpent for alle.  
Vi registrerer at Eltaket gjør MTF synlig i større deler av landet, og at vi med det når lenger ut med vårt 
budskap. 
Fast avtale er inngå; med Ave ProducEons/Ave Granli Johnsen for alle våre streaminger. 

Arbeidet med å synliggjøre organisasjonen El bransje og publikum videreføres i 2020. 

Medlemsadvokat
MTF kny;et høsten 2019 El seg Advokat Hans Marius Graasvold i Advokatene Graasvold & Stenvaag AS.  
Den juridiske bistanden ytes slik: 
Medlemmer av Musikkteaterforum vil uten kostnad for dem (MTF dekker første Eme) få innEl 1 Eme bistand av 
juridisk karakter innen følgende områder: 
- opphavsre; 
- kontraktsre; 
- arbeidsre; 
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http://www.graasvold-stenvaag.no/hans


- foreningsre; 
- retningslinjer og håndtering av varslinger kny;et El trakassering mm.  
- annen juridisk bistand som er relatert El medlemmenes utøvelse av deres virksomhet. 
Dere;er faktureres bistanden løpende, pr. påbegynte kvarter, med en Emepris på kr. 1500 + mva.  

Styret

Styret hadde i 2019 7. møter.   
Styret har de;e året ha; fokus på effekEvisering av drik, og 
utvikling av organisasjonen og dens Elbud.    

Honorering av styret ble i 2019 gjort ved at styrets medlemmer 
hadde 1 sosial samling med mat og drikke, der utgikene ble 
dekket av MTF. Styret honoreres ikke utover de;e. 

Økonomi
Organisasjonen videreførte i 2019 arbeidet med ruEner for medlemskap, akEviteter og fakturering/
regnskap, med mål om å kvalitetssikre arbeidet.  
Regnskapsfører Anne Naper Andersen videreførte si; arbeide for foreningen. 

KonRngent 
KonEngentsatsene står uendret. 
Gjeldende konEngentsatser i 2019:  
Proff medlem: kr. 1400,- pr. år 
Student medlem: kr. 700,- pr. år 

Fra høst 2019 kom det på plass løsning for innbetaling av medlemskonEngent via e-faktura og vipps.  
Tilbudet har få; gode Elbakemeldinger fra medlemsmassen. 

Tilskudd 
MTF mo;ok pr. 31.12.2019 ikke Elskudd El drik av organisasjonen.  
Innkomne medlemsinntekter gikk i 2019 uavkortet videre El kompetansehevende Elbud El scenekunstnere. 
Midler fra eksterne Elskudd og samarbeidspartnere bidro El at det omfa;ende programmet kunne 
gjennomføres. 

• MTF ble innvilget Elskudd på kr. 30.000,- fra FFUK for kompetanseprogram vår 2019.  
• MTF ble innvilget Elskudd på kr. 50.000,- fra Norsk Kulturfond for 2 x Mandagstreff vår 2019. 
• MTF ble innvilget Elskudd på kr. 70.000,- fra Norsk Kulturfond El Musikalsymposiet vår 2019. 
• MTF ble innvilget Elskudd på kr. 30.000,- fra FFUK El Musikalsymposiet vår 2019. 
• MTF ble innvilget Elskudd på kr. 50.000,- fra Oslo Kommune El Musikalsymposiet vår 2019. 
• MTF ble innvilget Elskudd på kr. 10.000,- fra Heddadagene El Musikalsymposiet vår 2019. 
• MTF ble innvilget Elskudd på kr. 50.000,- fra Norsk Kulturfond for kompetanseprogram høst 2019. 
• MTF ble innvilget Elskudd på kr. 10.000,- fra Balansekunst for seminar og workshop om PrakEsk 

grensesetng høst 2019. 
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Økonomiske bidragsytere En Kveld Med og Musikkteaterprisen 
12 økonomiske bidragsytere bidro med totalt kr. 103000,-  
I Ellegg kommer Chat Noir teater ved lån av sal inkl. personale El en verdi ca kr. 35000,-. 
  

Honorar/lønn 
I 2019 ble det lagt ned ca 1950 arbeidsEmer i administraEvt og akEvitetsrelatert arbeid ved daglig leder. For 
arbeidet ble det utbetalt totalt kr 90 000,- i honorar. 

2 Prosjektarbeidere i mindre sEllinger mo;ok Elsammen kr. 40000,- utbetalt som lønn/honorar. 

MTF assistenter arbeidet nærmere 300 frivillige Emer i 2019. 

Styrets sluttord:
Musikkteaterforum har lagt bak seg nok et år med mye og solid akEvitet. Styret er veldig Elfreds med hva en 
liten organisasjon – og innenfor begrensede rammer - både skaper og bidrar med av akEvitet og iniEaEver 
for å fremme musikkteatret og medlemmene i MTF. 
  
Kompetansehevende Elbud i form av kurs og workshops er gjennomført med profesjonelle pedagoger fra 
både inn- og utland. Flere av Elbudene er også gjennomført i samarbeid med solide aktører innenfor 
skuespill-, dans-, dramaEkk- og musikkfeltet. Disse Elbudene og samarbeidene bekreker MTF sin posisjon 
og vikEge bidrag for fremme av musikkteater. 
  
Med solide, gjennomarbeidede og godt planlagte møteplasser og ne;verksarenaer som Mandagstreff, 
Musikalsymposium, samt En kveld med… og Musikkteaterprisen, har MTF også i 2019 Elre;elagt for 
relevante og gode muligheter for medlemmer og andre med bransjeElknytning El å møtes. Gjennom 
agendaer for samtaler, paneldeba;er og annet, gir møteplassene gode innspill og relevant input El 
medlemmer og andre, og bidrar El å se;e på dagsorden vikEge problemsEllinger og diskusjoner som er te; 
på medlemmenes og bransjens hverdag og arbeidssituasjon. 
  
Gjennom Elbud om ukentlig profesjonell dansetrening El utøvere innen scenekunst skapes også en 
møteplass, og det gis gode muligheter El faglig oppfølging og utvikling. Gjennom Musikkteaterverksted 
sEmuleres det El nyskapning og vekst for musikkdramaEkk. Her gis det vikEge bidrag El utvikling og 
utprøving av mulige nye verk innen musikkteater, som kan gi godt grunnlag for å bringe ny musikkdramaEkk 
El scenene. Med iniEaEv også El internasjonale samarbeid for Musikkteaterverksted, ligger det gode 
muligheter for utvikling også utenfor Norges grenser. 
  
Med summen av akEviteter og solide iniEaEver, har styret et fortsa; håp om at offentlige myndigheter og 
kulturelle stø;eordninger ser ny;en av MTF sin virksomhet. Flere sammenlignbare organisasjoner blir i dag 
stø;et, og det er håp om bevilgende myndigheter og stø;eordninger ser verdien av MTF si; bidrag El 
ivaretakelse, oppfølging og utvikling av musikkteater og musikkdramaEkk – på vegne av sine medlemmer og 
for en vikEg del av scenekunsBeltet – og at de;e kan gi grunnlag for økonomisk stø;e i fremEden. 
  
Styret re;er en stor takk El organisasjonens daglige leder, samt en vikEg stab av frivillige. Takket være solid 
kompetanse og innsats fra dere, har MTF levert nok et år med høy akEvitet og god utvikling. 

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