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Sammendrag

Deltakelse i utøvende kulturaktiviteter er en krevende hørselsmessig situasjon. Både
innenfor teater, musikk og dans er det ordinære tilbudet til ungdom ofte lite tilgjengelig for
tunghørte. Særlig gjelder dette i kulturelle samspillsaktiviteter innenfor disse områdene. På
den annen side har tunghørt ungdom ofte velutviklede visuelle evner, nettopp fordi man
kompenserer for hørselstapet ved den visuelle sansen. Mange lytter mye til musikk, og
enkelte spiller et musikkinstrument, men deltar da ofte i mindre grad enn annen ungdom i
samspillsaktiviteter. Tunghørt ungdom har derfor et potensial til å kunne lage forestillinger
av høy kunstfaglig kvalitet, dersom tilbudet er hørselsmessig tilrettelagt.
Gjennom utvikling av kulturelle mestringsstrategier ville prosjektet gi et tilpasset tilbud for
aktiv deltakelse i kulturaktiviteter for hørselshemmet ungdom. Prosjektet har gitt metodisk
kulturopplæring innen feltene drama, dans og musikk, og prosjektets deltakere har
gjennomført en sceneproduksjon fra ide til forestilling. Dette har vist deltakerne og oss at de
kollektive arbeidsprosessene har blitt utviklet og har fungert. Dette har igjen vist
omverdenen at tunghørt ungdom på lik linje med annen ungdom, kan og vil uttrykke seg
gjennom musikk, dans og drama når tilrettelegging er tilstede. Sluttproduktet ble filmen
«Askepropp – en forestilling om en mistet ørepropp, hørselshemming og identitet» som er
distribuert som dvd og tilgjengelig på YouTube. Filmen kan brukes for å fokusere på faglige
utfordringer innen hørselsområdet, og tilrettelegging ved skolegang og sosiale utfordringer.
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Forord

Kulturformidling innenfor musikk og teater kan være vanskelig tilgjengelig for tunghørte som
publikum eller aktive deltakere, og gruppen er derfor ofte i mindre grad eksponert for
kulturelle input fra ”liveforestillinger” etc. På den annen side har tunghørt ungdom ofte
velutviklede visuelle evner, nettopp fordi man kompenserer for hørselstapet ved den visuelle
sansen. Mange lytter mye til musikk, og enkelte spiller et musikkinstrument, men deltar da
ofte i mindre grad enn annen ungdom i samspillsaktiviteter. Tunghørt ungdom har derfor et
potensiale til å formidle kultur av høy kunstfaglig kvalitet, dersom tilbudet er hørselsmessig
tilrettelagt. Gjennom dette prosjektet ville vi gi tunghørt ungdom et tilbud om aktiv
deltakelse i kulturlivet. Sluttproduktet ble en forestilling som inneholdt, dans, teater, musikk,
monologer, og var basert på det klassiske eventyret som i denne versjonen fikk navnet
«Askepropp, en forestilling om en mistet ørepropp, hørselshemming og identitet».

Kap 1. Bakgrunn for prosjektet
Deltakelse i utøvende kulturaktiviteter er en krevende hørselsmessig situasjon. Innen teater,
musikk og dans er det ordinære tilbudet til ungdom ofte lite tilgjengelig for tunghørte. Særlig
gjelder dette i kulturelle samspillsaktiviteter innenfor disse områdene. Våre erfaringer med
tunghørt ungdom er at de ofte søker seg bort fra denne type aktiviteter pga de
hørselsmessige utfordringene. Gjennom utvikling av kulturelle mestringsstrategier vil et slikt
tilpasset tilbud legge grunnlaget for aktiv deltakelse i kulturaktiviteter i voksenlivet. Å utvikle
mestring i forhold til både kreative gruppeprosesser, og det å stå foran en forsamling, er
sentralt for å lykkes i de fleste yrker i dagens samfunn. Hørselshemmedes yrkesdeltakelse er
lavere enn for befolkningen som helhet (Rehab-nor – hørselshemmede i arbeid.2006), og
prosjektet vil derfor være en tidlig innsats i forhold til økt yrkesdeltakelse og redusert frafall i
arbeidslivet for målgruppen. 4
Målsetting
Prosjektet skal gi tilbud om kulturopplæring innen feltene drama, dans og musikk.
Deltakerne vil mangle mye av den erfaringen jevngamle hørende har tilegnet seg, da de pga
kommunikasjonsvanskene ofte har hatt liten mulighet til å delta i organiserte
fritidsaktiviteter innen disse felt. Opplæringen vil ta utgangspunkt i den enkelte deltakers
ståsted og erfaring, og søker å øke enkeltindividets forståelse og beherskelse av det valgte
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fagfelt. Opplæringen vil spesielt legge vekt på kollektive arbeidsprosesser som skal styrke
den enkeltes evne og vilje til samarbeid og forhandlinger. Videre skal deltakerne
videreutvikle sosiale ferdigheter, så som å kunne kommunisere i og utenfor gruppen, godta
andres meninger og bidra med egne. Gjennom utvikling av slike mestringsstrategier, vil et
slikt tilpasset tilbud være med å legge grunnlaget for aktiv deltakelse i ordinære
kulturaktiviteter i voksenlivet.

Kap 2. Prosjektgjennomføring/Metode
Styringsgruppe, prosjektgruppe og instruktører

Prosjektet startet opp senvinteren 2011 med å etablere styringsgruppe, prosjektgruppe og
tilknytning til teater- og danse-instruktører. Styringsgruppen bestod av: Vigdis Lygren,
administrerende direktør/Briskeby og Aud Eli Thjømøe spesialrådgiver/Briskeby.
Prosjektgruppen bestod av prosjektleder Morten Langrind, og prosjektmedarbeider Berit
Skogli Wiik/Briskeby. Gro Lystad ble valgt som teaterinstruktør og Herbie Skarbie som
koreograf.
Gro Lystad:
Bred erfaring fra teater, dans og musikkoppsetninger, og har lang undervisningserfaring fra
grunnskole og høgskolenivå (HiO, Barratt Due`s Musikkinstitutt, NKSH). Gro Lystad har vært
kursholder innen teater og dans i inn- og utland. Hun har arbeidet som koreograf,
instruktør, produsent og prosjektleder for en rekke oppsetninger innen teater, dans, film og
TV. Hun er per i dag ansatt som fag-konsulent for teater ved Asker Kulturskole, og er leder
for P:unkt/Akershus Teater i Asker med unge enslige asylsøkere.

Herbie Skarbie:
Danser, musiker og koreograf fra Uganda. Han er blant annet danseinstruktør i Asker
Kulturskole, og har deltatt med dans i Melodi Grand Prix Jr. Han skriver og fremfører
egenprodusert musikk. Herbie er også med i teatergruppen P:unkt som skuespiller, danser,
sang- og låtskriver. Fikk i oktober 2012 prisen «Årets forbilde» utdelt av Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet.
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Markedsføring av tilbudet
Informasjon og tilbud om deltagelse i prosjektet ble annonsert i Drammens Tidende, Din
Hørsel, Asker og Bærums Budstikke og e-post til medlemsgruppen i HLFU (Hørselshemmedes
landsforbund ungdom). Informasjon ble lagt ut på hjemmesidene til Briskeby og HLF
(Hørselshemmedes Landsforbund) samt lagt ut på diverse Facebookgrupper for unge i
målgruppen.
Det var dessverre liten respons fra tunghørte ungdommer utenfor Briskeby, men vi mottok
mange positive reaksjoner om prosjektet fra det hørselsfaglige miljøet.

Annonse i Drammens Tidende, Din Hørsel og Asker og Bærums Budstikke

Oppstarten av prosjektet
For å gjøre prosjektet attraktivt, kjent og ufarlig, valgte vi å starte opp med en samling. Vi
inviterte HLFU sine medlemmer og elever ved skolen til «kickoff» for musikk, dans og
dramaprosjektet.
Samlingen fant sted på Briskeby 5. april 2011, og 23 ungdommer deltok i dans og teaterlek.
Kvelden ble meget vellykket, og med stort engasjement og deltagelse fra de som deltok. Det
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var energi og glede i møte mellom instruktørene og ungdommene som ga optimisme i
forhold til målene i prosjektet.

Det er dokumentert at ungdom som er med i organiserte fritidsaktiviteter har mindre frafall
når det gjelder videregående opplæring. Når vi samtidig vet at tilbudene til organiserte
aktiviteter tilrettelagt for tunghørt ungdom er få, og ungdommen ofte trekker seg fra sosial
omgang på grunn av at de er slitne, er det helt avgjørende for prosjektet å ha instruktører
som evner å sette seg inn i hørselshemmedes hverdag, og tilrettelegge undervisningen for
dem. Noen av de som var med sluttet etter endt skolegang og flyttet til alle kanter av landet.
De ble derfor ikke med videre da vi fortsatte høsten 2011.

Første fase med øvinger

Det ble etablert ukentlige øvinger hver tirsdag som startet med felles middag i Briskebys
kantine. De fleste av deltakerne bor for seg selv, og middagen ble et viktig, godt
samlingspunkt og god start på øvingene. Øvingene varte i to timer, og startet med
oppvarming, dans og teaterlek.
Fra starten jobbet vi med å skape trygghet i gruppen, tørre å stå frem, bli kjent med seg selv
og oppleve gruppefølelsen. Det er viktig å føle utvikling, ha det gøy, dele kreative
opplevelser og delta i prosessen mot en forestilling. I dansen plukket instruktøren opp
«moves»/trinn/bevegelser fra alle som var med, og dette ble tatt med inn i felles
dansenummer. På denne måten var virkelig alle med. Gruppen ble etter hvert delt i en
gruppe som tok ansvar for det tekniske med lyd/lys/scene, og en gruppe som stod på scenen
som skuespillere/musikere/dansere. Vi hadde også besøk av elever og lærere fra Mary Hare,
vennskapsskolen fra England. De deltok på en øvingskveld med dans og teaterlek, og det ble
en stor suksess.
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Teknisk utstyr

Nytt lydanlegg m/mikrofoner tilpasset hørselshemmede, og lysanlegg til bruk for å få
varierte scenebilder, ble kjøpt inn. God lyd er viktig for at deltakerne skal få med seg
instruksjon, og ikke anstrenge seg for mye med å oppfatte hva som sies. Instruktørene
brukte derfor alltid mikrofon under øvingene. Foto/video/PC utstyr ble innkjøpt for
dokumentasjon, opptak og redigering av øvinger underveis samt forestillinger.

Utfordringer

Vi vet at hørselshemmet ungdom har en tøff og slitsom hverdag i forhold til
skole/undervisning, og i det sosiale liv. De anstrenger seg for å høre, for få med seg viktige
ting, for ikke å misforstå/ bli misforstått og for å fungere sosialt. Tretthet som igjen fører til
behov for hvile, er en av årsakene til at de ofte trekker seg fra sosiale aktiviteter. Derfor var
vi svært fornøyde med oppmøtet og deltagelsen.
Men prosjektet hadde en stor utfordring med å følge hver enkelt så tett opp at ingen falt ut.
Nettopp av grunner som at de er slitne og trenger ekstra støtte og oppfølging. Dette var
tidkrevende, men ikke umulig. Etterhvert som gruppen etablerte seg ble denne
utfordringen noe mindre, men vi fortsatte å følge dette med ekstra oppmerksomhet.

Informasjon

Et annet virkemiddel for å samle gruppen var at en av deltakerne tok ansvar for å opprette
en Facebook-gruppe som ble oppdatert hver uke, og elevrådet ble tatt med som
samarbeidspartner. Vi etablerte egen oppslagstavle som ble oppdatert før hver øvingskveld,
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først og fremst for informasjon, men også som markedsføring. Vi forsøkte å forplikte
deltakerne til gruppen, og tok også i bruk oppmøteliste.

Ekskursjoner

Vi ønsket å gi deltakerne inspirasjon og felles opplevelser, og i den forbindelse tok vi turen til
Nationaltheatret og hovedscenens hovedsatsning i høsten 2011; «Rockeulven». Vi var i alt
18 fra teatergruppa som så en fantastisk forestilling med topp skuespillere, musikere og
kostymer.
Dette ga inspirasjon på mange måter. Noen av tilbakemeldingene vi fikk var at enkelte ikke
hadde vært i teater før, at de synes det var en flott opplevelse og det var bra at så mange var
med og fikk en felles opplevelse.
Uken etter var det P:unkt forestilling i Asker. P:UNKT er Akershus Teaters faste tilbud til ikkeprofesjonelle skuespillere som ønsker å uttrykke seg på scenen sammen med mennesker fra
alle verdens hjørner.
Denne forestillingen ble på en måte malen for vår virksomhet. Ungdommer i samme alder
og med noen ekstra utfordringer i livet. Vi ble invitert «back-stage» for at skuespillerne
skulle få møte hverandre og utveksle erfaringer.
Vi opplevde stadig engstelse i forhold til å gjøre nye ting, og det å bevege seg fra et sted til et
annet kan by på mange utfordringer for en som er tunghørt. Tydlighet, klare avtaler,
trygghet og forsikringer om at alt vil gå bra, gjelder både for den tunghørte og for de
foresatte.

Avslutning av året 2011
Vi ønsket en avslutning, oppsummering av første halvår og planer for neste år sammen med
teatergruppen. Tanken var en opplevelse, sosialisering og noe annet enn pizza og pølser. Vi
valgte derfor å ha et skikkelig julebord. Etter middag hadde vi et tilgjengelig møterom hvor
oppsummering av høstens aktiviteter og planene for neste år stod på dagsorden. Målet var
premiere, forestillinger, tur til England og deltagelse på Verdenskongressen for hørsel i
Bergen i juni 2012.
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Herbie Skarbie er sang og låtskriver, og vi valgte å bruke en del av hans musikk til dansen.
Hver av deltakerne i teatergruppen fikk sin egen Herbie-CD slik at de kunne bli kjent med
musikken og rytmen, og øve hjemme. CD-en ble overlevert på juleavslutningen.
Det ble en god og minnerik kveld med festpyntet ungdom og stort engasjement. Nok en
gang fikk vi bekreftet at dette var ny opplevelse for mange.

Fra ide til forestilling

Etter en idedugnad kom vi frem til at vi ville bearbeide det klassiske eventyret Askepott. I
stedet for at det var en sko som ble mistet, var det en ørepropp til høreapparatet som ble
funnet av prinsen. Øreproppen er jo unikt støpt til hver bruker og vil bare passe en person.
«Askepropp» ble forestillingens navn. Karakterer og roller ble til og fordelt etter deltakernes
ønsker. Vi ville at «Askepropp» skulle handle om så mye mer enn kun den klassiske historien.
Moderne og klassisk dans, musikalske innslag hvor deltakerne skulle ha solonumre på sine
instrument og personlige monologer skulle implementeres i forestillingen. Utkastet til
manuskriptet ble laget ut fra ungdommens egne historier, erfaringer, ideer og fantasi. Gro
Lystad utarbeidet et manus på grunnlag av alle innspill fra deltakerne, og dette ble
bearbeidet videre i samarbeid med deltakerne utover våren 2012.

Videre øvinger

Utover vinteren fortsatte de ukentlige øvingene. I februar bestemte vi oss for å ha en helg
med øvinger. For å skape en fin ramme rundt dette valgte vi å reise bort til Vettre Hotell i
Asker. Her fikk vi ro til å arbeide videre, og deltakerne ble enda bedre kjent med hverandre
og instruktørene. Samholdet og det sosiale ble ytterligere styrket, og vi opplevde god
stemning og pågangsmot i arbeidet videre mot premiere. Ved å gjøre dette tok vi
ungdommene på alvor og viste at vi ville lage en seriøs ramme rundt prosjektet. Vi fikk de til
å forstå at vi hadde forventninger til dem, men også at vi var tilstede for å støtte dem og
hjelpe dem til å fullføre forestillingen.
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Premiere i Asker kulturhus

Våren 2012 ble det bestemt at vi skulle ha premiere i Asker Kulturhus 25. april.

Faksimile fra Budstikka

I forkant av premieren ble salen leid for 3 kvelder, og vi hadde øvinger på scenen hvor
lyd/lys/rekvisitter ble gjort klare ved hjelp av kulturhusets teknikere. Vi fikk omtale i forkant i
Budstikka og Statpeds magasin «Rom for læring».

Faksimile fra «Rom for læring»

Dagen kom, og det var 14 spente deltakere som gikk på scenen for en velfylt sal.
Disse artiklene i etterkant uttrykker den følelsen som vi alle satt igjen med etter at
forestillingen var ferdig den kvelden, dette var en suksess!
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Tur til England

Høsten 2011 ble det opprettet kontakt med Mary Hare School for the Deaf i England som
Briskeby har hatt samarbeid med i mange år. Skolen er en internatskole for 200 -300 elever
med hørselshemming og ligger vest for London. Skolen har egen scene hvor elevene kan
utfolde seg. Etter Briskebys tidligere besøk her, har vi fått innspill og erfaringer om hvordan
vi kan engasjere tunghørt ungdom i kulturaktiviteter.
Etter stor imøtekommenhet fra skolens rektor Tony Shaw og hans personale ble det planlagt
tur 10.-13. mai 2012. Vi skulle få benytte scenen i Arlington Arts Centre som ligger på skolens
område, og også drives kommersielt. For å komplettere turen ønsket vi at ungdommene
skulle få oppleve Londons West End, og billetter til «Wizard of Oz» ble bestilt.
For å kunne formidle forestillingen til Mary Hares elever valgte vi å skrivetolke hele
forestillingen på engelsk. Dette ble vist på skjermene på hver side av scenen, og gjorde at
elevene lett kunne følge handlingen. Etter kun en kort formiddag med prøver ble det
forestilling på ettermiddagen 11. mai. Vi fikk god respons fra skolens elever, og etter
forestillingen ble det tid til en kort spørsmålsrunde fra salen. Våre ungdommer viste
selvsikkerhet og stolthet, og svarte lett på engelsk foran hele salen. Kvelden ble benyttet til
en premieremiddag siden vi ikke fikk avholdt premierefest etter premieren i Asker.
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Så fortsatte ferden inn til London hvor vi fikk se en profesjonell og imponerende «Wizard of
Oz» på Palladium Theatre. Mette på opplevelser var det en gjeng fornøyde ungdommer som
kom hjem til Norge søndag 13. mai.

Bilder fra England

Sommeravslutning 2012

Etter Englandsturen i mai gikk mye av tiden for deltakerne med til eksamener og avslutning
av skoleåret. En siste forestilling ble planlagt i forbindelse med skoleavslutningen 19. juni.
Dette ga en ny mulighet for å se forestillingen for de av foreldrene og ansatte ved Briskeby
som ikke hadde anledning under premieren. Forestillingen ble avholdt i Briskebys gymsal, og
innkjøpt lyd/lys utstyr gjorde at vi kunne gjenskape sceneuttrykket fra premieren. En fullsatt
gymsal ga stående applaus, og scenefremføringen av «Askepropp» var avsluttet for denne
gang.
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Gymsalen på Briskeby 19. juni 2012.

Kap 3. Resultater og resultatvurdering
For å gjennomføre prosjektet på en god praktisk måte, la vi bevisst den praktiske øvings- og
forestillingsfasen til skoleåret 2011/12. Resultatet var at vi fikk en forutsigbarhet og stabilitet
i deltakerutvalget og i arbeidet med forestillingen.
Ved å ha en klar bevissthet rundt virkemidlene i prosjektmålsettingen har vi sett en utrolig
utvikling hos den enkelte deltaker. Fra å ikke ha stått frem foran en forsamling før, har
enkelte fremført monologer basert på deres eget liv som har berørt publikum sterkt. Andre
igjen har fått en tryggere og mer sosial hverdag sammen med nye venner.
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Halvveis i prosjektet hadde vi en evaluering fra deltakerne i prosjektet, her er svarene fra
deltakerne:
SETT OPP 3 POSITIVE TING
1.
- FLINKE LÆRERE (Gro og Herbie)
- Gratis
- At det ikke tar hele ettermiddagen
- Morsomt
2.
- Fint opplegg med dansing, proft
- Bra med ordentlig lyd/lysutstyr
- Bra sosialt tilbud
3.
- Alt er gratis
- Inspirerende
- Følelsen av å få til noe
- Herbie &Gro
4.

ØNSKER FOR 2012
-

Synes det er bra nå, jeg :o)

-

Mer musikk, spille musikk
Mer pasta

-

Mer spesifikk av manus, dans osv.

-

Etter jul vil jeg være med på dans og musikk
Jeg ønsker å spille gitar og /eller gjøre noe
sammen med alle.

5.
-

Sosialt
Morsomt med dans og drama
Forestillingene vi dro på var bra!

-

Mer musikk
Har lyst til å starte band
Ønsker flere musikere

-

Dansingen er kjempegøy
Skuespilløvingene er kjempemorsomt å
holde på med
Vi får lov til å ha det sosialt sammen
med hverandre, annerledes enn vanlig

-

Komme i gang med ordentlige øvinger
Mer øving på dans, slik at bevegelsene sitter
At vi skal ha mye moro sammen

-

Dans
Sosialt
Middagen

-

Begynne kl. 18:00 – 20:00
Mer lek i oppvarmingen
Ha dans /drama som hovedfokus
Ellers har det vært topp!

-

-

Ønsker også fokus på instrumenter
Ønsker klassisk ballett, jazzballett, hip hop etc.

-

Blitt kjent og fått mer erfaring, det å
være i en teatergruppe
God danselærer og instruktør
Fin måte å bli kjent med de andre

-

Samhold
Fin måte å skaffe bekjentskap
Kultur i skolen

-

Mer fokus på dans
Få ferdig en forestilling

-

Gratis mat
Mye musikk
Sosialt

-

Enda mer musikk, musikk, musikk!

6.

7.

8.

9.

10.
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-

Herbie og Gro
Gøy

-

Det hjelper å gjøre dagen min mer
variert i forhold til skolen
Jeg blir kjent med meg selv via drama
og dans
Menneskene er veldig greie, de voksne
også!

-

Mer fokus på å få til et spill fra elevene
Synes dette opplegget er veldig bra jeg.

-

Bedre kjent med de andre
Morsomt og drive med drama
Gøy å forberede en forestilling

-

Mer musikk-ting (sang)
Mer fokus på forestillingen

-

-

Mer hiphop dans og Street Dance
Mer dans
En skikkelig sommertur som avslutning

-

Herbie er en god danselærer
Lærer veldig mye Michael Jackson
moves
Veldig mye latter og smilende folk

-

Sosialt
Middagen
Gode lærere
God stemning
Lært meg selv bedre (drama)

-

Bedre oppmøte
Mer drama
Er veldig fornøyd med opplegget og håper
skolen fortsetter med tilbudet.
Er blitt sikrere på meg selv og tørr i større grad
og stå frem/drite meg ut.
TUSEN TAKK!

11.

12.

13.

14.

-

Tilbakemelding fra Mary Hare

Etter fremføringen av forestillingen i England fikk vi flotte tilbakemeldinger fra personalet og
elevene:
“We all really loved the performance. We thought it was outstanding and it made a real impression
on our pupils.
I hope the pupils realised how well it had gone and were suitably pleased with themselves! It was also
really nice to see them chatting together at the end. The testimony of some of your pupils was very
moving and as I mentioned, I am enclosing a copy of my recent article, which may resonate with some
of your students.
Thank you again for coming and I hope that similar events can take place in the future.”
With best wishes
Peter
Vice Principal
Mary Hare School
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“We thoroughly enjoyed your visit and were delighted to host a very special performance of your play.
We were so impressed with your students and hope that in the future we can establish even closer
ties between the two schools. In my view we are kindred spirits.
Thank you once again.”
Yours sincerely,
Tony Shaw
Chief Executive and Principal
Mary Hare

Thank you from 9CS
“Dear Fellow students,
I would like to thank you all for the interesting and funny performance that you performed for us. My
favourite part was finding out about other people’s backgrounds. I was so fascinating and shocking. I
thought you played your musical instruments well and also the song was very well sung.
Good luck in the future”
Levi

“Dear Norwegian Students,
Well done for a play, which was done well after a year of practice.”
Callum

“Dear fellow students,
Your show was really good. The Cinderella idea with the missing earmould instead of a glass slipper
was a good idea. All the solos – the violinist and the drummer were all very good.”
From
Habiba
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“To The Norwegian Students
I would like to say thanks for coming to Mary Hare to do your performance. Your performance was
fascinating and you included so much – such as singing, dancing and drama. My favourite moment
was when Cinderella sang her solo.”
Thanks again
Hajra

“To the People from Norway,
I liked your play, it was great. I thought the singing was amazing. I hope you enjoyed your trip to
London.”
Adam

“To the Students from Briskeby,
Thank you for coming to do a performance for Mary Hare Students. Despite the language barrier, it
was very amusing and I applaud your efforts. I really liked the earmould adaptation.
I thought the singing and violin playing were especially fantastic. The way they hit every note and
stayed in tune, was a remarkable achievement.
I was amazed at how some of the students were brave enough to stand up and tell their story – I
applaud their courage.
Well done for a fantastic performance. Thank you again.”
Arron Wise 9CS

“Dear Fellow students,
I just wanted to say thank you for coming all the way from Norway to us here – to perform your
fantastic Cinderella. Thank you for getting me out of lessons!»
Ruby
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DVD produksjon

Prosjektet har blitt dokumentert underveis med foto/video opptak. Opptak av premieren i
Asker kulturhus ble gjort som en flerkameraproduksjon. Etter forestillingen i England startet
arbeidet på det som skulle bli en dvd med opptak av hele forestillingen. En foreløpig utgave
ble vist frem på stand under Verdenskongress for hørsel i Bergen 25.-28. juni 2012. Der ble
det også informert om prosjektet til interesserte deltakere. Det var først planlagt å fremføre
et utdrag av forestillingen under kongressen. Dette lot seg ikke gjøre da deltakerne reiste
hjem etter skoleavslutning i juni.
Høsten 2012 ble dvden ferdig, og inkluderte i tillegg til premieren klipp fra forestillingen i
England. Dvden har blitt distribuert til alle deltakerne, interesserte fagpersoner og vises
flittig i mange sammenhenger. Filmen er også lagt ut under Briskebys side på YouTube.

Kap 4. Oppsummering/Konklusjon/Videre planer
Prosjektets målsetting om å gi kulturopplæring innen feltene drama, dans og musikk, med

vektlegging av kollektive arbeidsprosesser som skal styrke den enkeltes evne og vilje til
samarbeid, forhandlinger og kommunikasjon er realisert.
Vi har i samarbeid med deltakerne gjennomført en sceneproduksjon fra ide til forestilling.
Dette har vist deltakerne og oss at de kollektive arbeidsprosessene har blitt utviklet og har
fungert. Dette har igjen vist omverdenen at tunghørt ungdom på lik linje med annen
ungdom, kan og vil uttrykke seg gjennom musikk, dans og drama når tilrettelegging er
tilstede.
Det har blitt produsert en dvd som dokumenterer det ferdige produktet konkret, og som gjør
det lett å videreformidle resultatet av prosjektet. Siden «Askepropp» ikke bare tar for seg
eventyret, men også inkluderer personlige vitnesbyrd relatert til hørselsproblematikk, kan
filmen brukes for å fokusere på faglige utfordringer innen hørselsområdet, og tilrettelegging
ved skolegang og sosiale utfordringer.
Erfaringene fra prosjektet vil fremover kunne inkluderes i faglige foredrag og formidles til
Briskebys kontakter. Ved at filmen er lagt ut på nett vil det lett kunne linkes til denne når det
ikke er mulig med en personlig formidling.
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Lokalt vil Briskeby ha forutsetninger for å sette opp skuespill, revy og andre aktiviteter fordi
vi har tilegnet oss kunnskap gjennom prosjektet, og også har teater-teknisk utstyr til å
gjennomføre dette.
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