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Forord 

 «Jeg lukker mine øyne med den velsignede visshet at jeg har etterlatt meg en lysstråle på jorden.» 

 Ludvig van Beethoven 

 

Å opptre i en helaftens forestilling på Den Norske Opera og Ballett, har krevd det ypperste 
fra den enkelte deltaker. Ingen av utøverne har vært med på noe tilsvarende før. Det er 
nesten som å bli kastet til løvene. Det har vært et stort apparat i sving med opptil 90 
deltakere. Det har vært hinder å komme over og mange små og store oppgaver som skulle 
løses underveis. Erfaring tilsier at man må ut av komfortsonen for å prøve det ukjente. Etter 
3-4 års iherdig arbeide kunne vi endelig presentere en visuell konsert. Det startet med en 
vag ide og drøm om å lage en tegnspråkopera. Nye ideer har kommet til, og noen år senere 
ble drømmen realisert.  

Resultatet er en forestilling som er inspirert av Beethovens Heiligenstadt testamente der 
komponisten skriver om tapet av hørsel og om livet som komponist. Testamentet er kanskje 
dyster lesning, men komponisten lar ettertiden vite at kunsten er det som holder han oppe. 
Testamentet er skrevet i 1802, og ble funnet i Beethovens dødsbo i 1832. Så vidt vi vet er det 
første gang det blir laget en forestilling på dette testamentet. Det er en scenisk forestilling 
med moderne musikk. Komponisten Synne Skouen har blant annet tonesatt testamentet.  

Koreograf Sølvi Edvardsen er gitt oppgaven som regissør. Hun har tidligere koreografert flere 
verk for Nasjonalballetten. Hun har grepet konseptet og formet det til et scenisk prosjekt 
basert på deltakernes kompetanse, med døve scenekunstnere og profesjonelle musikere 
som utøvere. Hun har fått frie hender i det kunstneriske arbeidet. Edvardsen har bidratt 
sterkt til å bringe dette prosjektet opp til nye kunstneriske høyder.  

Vi kom i havn med et entusiastisk publikum. Flere av deltakerne fikk klem og stort smil fra 
Operasjefen Per Boye. «Forestillingen er universell og kan spilles over hele verden», var en 
tilbakemelding fra en brasiliansk turist. En annen tilbakemelding er at «Forestillingen er 
nyskapende innen scenisk og musikalsk formidling også på et internasjonalt nivå». Vi håper 
at denne forestillingen får et langt turneliv. Det er tross alt bare spilt to forestillinger.  

 

Vi takker den Norske Opera & Ballett for et spennende samarbeid. Tusen takk til Steinar 
Birkeland og HLF for støtte og godt samarbeid gjennom hele prosessen. En stor takk 
fortjener Sølvi Edvardsen og komponist Synne Skouen. En stor takk til utøverne for 
imponerende innsats og takk alle andre gode krefter som har bidratt til å realisere 
prosjektet.  

 

Rita Lindanger 

Prosjektleder 
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SAMMENDRAGET  
 

BAKGRUNN 
Ideen har vært å lage/produsere en forestilling bestående av hørselshemmede/døve og 
hørende kunstnere. Det er et brobyggingsprosjekt som skal samle hørende, døve, 
hørselshemmede og døvblitte til en felles forestilling i operaen. Forestillingen skal 
kommunisere og bygge broer gjennom musikalske uttrykk som gir en kunstnerisk opplevelse 
til et hørende – og ikke-hørende publikum. Et utgangspunkt er en diskusjon om hva sansing 
og hva musikk er. Gjennom forprosjektet er det: 
 

- rekruttert syv utøvere; to døve skuespillere, døv danser og døvblitt pianist. Øvrige tre 
fra musikkgruppen AKKU.  

- utviklet scenisk verk og musikkverker.  
- skaffet finansiering. 

 
GJENNOMFØRING 
Forestillingen er bygget på deltakernes kompetanse og deres muligheter. Det er en visuell 
konsert som er 100 % visuell og 100 % på lyd. Visuell del; bevegelser, dans og fysisk teater 
for de som ikke hører. Lyddel: et musikalsk lag av musikk, lyd og interaktivt lyddesign for de 
som hører.Forestillingen formidler et scenisk uttrykk som kombinerer musikk, lyd, stemme, 
sang, tegnspråk, dans og fysiske uttrykk. Tema er hentet fra Beethovens «Heiligenstadt 
testamentet» der komponisten skriver om tap av hørsel og om kunsten. Noen av Beethovens 
mest betydningsfulle verk er skrevet etter at han ble døv. 
 
Utøverne har fått opplæring i fysisk teater og dans. Den indre musikken er utforsket. Hele 
forestillingen ble øvd inn uten musikk/lyd. Musikk, lyd og arbeidet med Operakoret ble 
innført på slutten av prøvetiden.  
 
RESULTAT 
En visuell konsert på 1 ½ time. Premiere og forestilling 6. og 7. juni i Den Norske Opera & 
Ballett, Scene 2. Forestillingen ble fremført av syv solister/utøvere sammen med Operakoret. 
Forestillingen ble tekstet bak stolryggene. Opptil 90 deltakere (med Operakoret) har deltatt i 
produksjonen. 
 
Forestillingen er bygget opp som et universelt design . Tilbakemeldinger fra publikum har 
vært fantastiske. Forestillingen har skapt debatt om lyd og musikk. Forestillingen er 
universell og kan spilles i inn- og utland. Det jobbes videre med:  
1) Turneutredning.  
2) Overføring av lyd/musikk til døve som ikke har hørselsrest.  
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Kapittel 1 – BAKGRUNN 

 
Prosjektleder Rita Lindanger er cand philol med hovedfag i musikk fra UiO. Hun har arbeidet 
som musiker og skuespiller gjennom flere år, og har tidligere turnert i inn- og utland med 
Grusomhetens Teater.  

 

En døvblitt musikers bakgrunn  

Å satse på et musikeryrke, har vært som å være kjerringa mot strømmen. Der kollegaer har 
hørsel å navigere etter, bruker jeg syn, vibrasjoner eller signaler fra skuespillerne. En 
hørselrest i bass er også til god hjelp noen ganger.  

En stor del av hørselen forsvant i fem års alderen som følge av hjernebetennelse. Brått var 
jeg sterkt tunghørt, men jeg hadde talespråk.  

I fem års alderen er man i startfasen på livets lærdom. Jeg gikk hos logopedtjenesten i 
Bergen og ett år i modningsklasse etterpå og lærte å kommunisere med omverden på nytt. 
Det endte med at jeg ble integrert på en vanlig skole i 1972 fra første klasse. Da hadde jeg 
blitt 8 ½. år. Gjennom grunnskolen fikk jeg oppfølging fra rektor på tunghørtskolen i Bergen. 
Interessen for pianospilling kom tidlig. Først i åtte års alderen fikk jeg et eget piano (etter å 
ha mast i lang tid).  

På barne- og ungdomskolen ble jeg tatt ut av musikktimene og gitt ekstraundervisning i 
norsk og matematikk. Ekstratimer gikk alltid på bekostning av «mindre nyttige» fag. Men 
heldigvis lærte jeg noter og musikk hos en svært dyktig klaverpedagog i nabolaget. Senere 
begynte jeg på musikkskolen i Fana.  

I 30 års alderen, ble jeg døv. Det er et tap at jeg ikke fikk muligheten til å lære tegnspråk i 
oppveksten. Det var det ikke enkelt å få venner i lokalmiljøet og på skolen. Å være to-
språklig, med norsk tegnspråk og med norsk talespråk som fundament gir flere muligheter, 
både innen arbeid og sosialt.  

Baksmellen kom da jeg ble døv i voksen alder. En kraftig tinnitus (øresus) meldte sin 
ankomst. Jeg ble satt ut av spill i en lengre periode også pga svimmelhet og utmattelse. Det 
skjedde halvveis i musikkstudiene. Jeg kom tilbake og fullførte hovedfaget i musikkvitenskap.  

Døvheten førte til en ny måte å forholde seg til musikk og kommunikasjon på. Digitale 
høreapparater gjorde at lydene ble kunstige. Jeg la pianospillingen på hyllen i noen år, inntil 
jeg en dag tilfeldigvis traff teatersjefen på Grusomhetens Teater. Han tilbød en sentral rolle 
som musikalsk vertinne i «Den stygge andungen». Det var en fantastisk mulighet. De jobbet 
med fysisk og visuelt teater. Musikk skulle ikke være nydelig og pent, men uttrykke naturens 
indre kraft og språk.  

Jeg begynte å øve uten høreapparater. Det gjorde ingen ting om pianoet var ustemt. Noter 
gjør at man tenker musikken inne i seg. Man kan f.eks lese noter og øve på et skrivebord og 
musikken klinger like fint inne i seg. Musikken er basert på et oktavsystem. Det betyr at 
diskanten kan øves inn i bassen, dersom man ikke hører diskanten..  
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Jeg begynte også å eksperimentere med tegn, f.eks å tegnsette en sangtekst, ved å kompe 
med venstre hånd i bass, og bruke høyre hånd til tegn og synge samtidig. Jeg begynte å 
synge for publikum i en alder av 42 i «Den stygge andungen»..  

Den gradvise døvhet er spiren til dette prosjektet. Hørselstapet gjorde meg enda mer 
oppmerksom på tegnspråket og dens kunstneriske muligheter innen musikkformidling. Jeg 
gikk på de fleste forestillingene på Teater Manu (norsk tegnspråkteater). Siden jeg ikke kan 
tegnspråk flytende, var det ikke lett å få med seg innholdet. Forestillingene er ikke tekstet på 
Teater Manu. De døve skuespillerne inspirerte. Kunne det være mulig å starte et samarbeid 
sammen med døve scenekunstnere til tross for at jeg ikke kunne tegnspråk på deres nivå? 
Ideen ble luftet for Steinar Birkeland i HLF, og vips, så var det eventyret i gang. Det kom 
støtte fra Extrastiftelsen.  

Beethoven var et musikalsk geni. Han er noen steder i musikklitteraturen omtalt som en 
vanskelig og uberegnelig person. Jeg oppdaget Heiligstadt testamentet i 2003 og skrev et 
manus inspirert av det. For komponisten var det en vond og surrealistisk prosess å bli døv, 
men han taklet det på sin måte. Det tyder at han skrev testamentet i håp om å bli forstått en 
dag. Kanskje han håpet på at døve/hørselshemmede en dag kunne bidra til å utvide 
forståelsen for Beethovens skjebne?  

Kunnskapen om hørselshemning var svært liten i 1802. På 1800-tallet og langt ut på 1900-
tallet var det ikke uvanlig at døve ble stemplet som dumme eller som psykisk syke og holdt 
utenfor storsamfunnet. Beethoven holdt hørselstapet hemmelig. Han skriver om mennesker 
og lyder som han ikke kan høre lenger Han skriver om isolasjon og frustrasjon, men også om 
forsonelse: Kunst er også helse og kunst kan til og med redde liv. Det påstår Beethoven. Han 
lar ettertiden vite at det var kunsten som holdt ham oppe, kun kunsten.  

Lyd og musikk er en viktig kilde til opplevelse og livsglede. Døve bruker sanser og forstand 
for å begripe lyder også med høreapparat. Mangel på lydforståelse hindrer dem i å delta i 
felleskapet med hørende eller gå på en konsert fordi lyd og musikk er for kunstig eller ikke til 
å fatte. Lyd og musikk gjør at flere døve/hørselshemmede blir usikre, men også nysgjerrige.  
Hva er musikk for den som ikke hører? Det er døve som oppfatter lyd og musikk, mens andre 
ikke gjør det. Det er for tiden flere prosjekter på gang på utforsking av lyd og musikk for 
døve. Dette prosjektet er et av dem.  

 

Prosjektets bakgrunn 

I januar 2011 fikk forprosjektet «Musikk for døve ører», midler fra Extrastiftelsen. Dette 
gjorde det mulig å sette i gang et scenisk og musikalsk prosjekt basert på et samarbeid 
mellom døve og ikke-døve kunstnere.  

Prosjektets idé er å utforske og utfordre hva døvhet og musikk er. Om forskjellige måter å 
oppleve musikk på. Et utgangspunkt er diskusjon om hva sansing er: Kanskje opplever døve 
musikk på en annen måte enn hørende? De har ikke bare ganske enkelt dårligere hørsel. De 
møter musikk og dans med et litt annet perspektiv, og med litt andre 'ller' enn de som er 
hørende. Det var et ønske om å utforske dette spørsmålet ved å invitere døve kunstnere og 
andre interesserte til å arbeide med denne hypotesen. Hvis dette stemmer, hva sier det da 
om musikkens egenart og vesen? Hva er musikk? Hypotesen vakte interesse hos en filosof, 
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en komponist, koreograf, HLF og flere andre. Man kunne åpenbart være musikalsk uten å 
høre særlig godt, det synes å finnes en indre musikk og musikkforståelse.  
Etterhvert ble ideen om en musikk-teaterforestilling med døve scenekunstnere unnfanget. 
Forprosjektet innebar å skaffe finansiering og rekruttere deltakere, samt utvikle et scenisk 
verk til for fremføring i DNO&B. 

Synne Skouen ble spurt om hun ville være komponist for prosjektet. Gjennom Skouen kom vi 
i kontakt med den anerkjente koreografen Sølvi Edvardsen (som har blitt kunstnerisk leder). 
med musikkgruppen AKKU, lydkunstneren Jana Winderen og NOTAM. Etter at regissør Sølvi 
Edvardsen kom inn, har hun utviklet ideen videre til å bli et stort scenisk prosjekt.  

Tidligere styringsleder Pål Foss deltok aktivt i oppbyggingsfasen. Han bidro også til å utvikle 
ideen, og hjalp til med kommunikasjon utad og har også vært en rådgiver i oppbyggingen av 
organisasjonen.  

Lindanger sitt opprinnelige manus «Beethovens testamente» fra 2003 ble ikke brukt. Nye 
ideer er kommet til. Til slutt endte det opp med å lage en moderne forestilling med 
utgangpunkt i Beethovens egne skrevne ord. 

Regissør Sølvi Edvardsen valgte å lage en forestilling med utgangspunkt i originalteksten til 
«Heiligenstadt Testament». Regissøren har skrevet synopsis til en forestilling som er uten 
tekst, men bevegelser og fysisk teater som et fundament. 

Beethoven komponerte sine mest kjente verker etter at han ble døv. Han gikk fra å være en 
brilliant pianist til å bli en brilliant komponist. Prosjektet motto er etablert av vår regissør: 
“Begrensinger gir en ny mulighet.  

Kunstnerisk ytringsfrihet og brobygging mellom hørende og ikke-hørende har vært et viktig 
mål i denne produksjonen. Det finnes fra før ytringsformer som er tilpasset døve eller 
hørende. Det er mangel på ytringsformer, kulturtilbud og tilrettelegging som også inkluderer 
hørselshemmede og døvblitte som ikke kan tegnspråk. Membran er et prosjekt som skal 
favne bredden. Prosjektet skal favne ulike grupper og individer slik at om en hører eller ikke 
skal kunne ha utbytte av forestillingen.  

I dag er unge mennesker er opptatt av å realisere seg selv og bli integrert i det øvrige 
samfunnet. De ser ikke seg selv nødvendigvis som medlemmer av en funksjonshemmet 
gruppe, men er ofte opptatt av individuell tilrettelegging og individuelle løsninger. Vi 
opplever at det finnes et kulturelt etterslep som er litt av utgangspunktet for vårt prosjekt. Vi 
forsøker å skape et kulturelt bindeledd/kobling eller kontaktflate, en møteplass for ulike 
grupper hørselshemmede ved å tematisere hørsel og musikk innen en kunstnerisk ramme.  

 
Forprosjektet (2011-2012) 
- Rekrutterte deltakere og bygget opp en prosjektgruppe med landets fremste 

scenekunstnere og musikere. 
-  Workshops og audition: Utviklet og utforsket et samarbeid mellom døve og ikke-døve 

kunstnere. Utforsket ulike måter å kommunisere og formidle og oppleve musikk på.  
- 5 bestillingsverk, musikk.  
- Utvikle scenisk verk. 
- Samarbeidsavtale DNO&B og NOTAM.  
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Syv utøvere: 

Fire døve utøvere: Ipek D. Mehlum og Ronny Patrick Jacobsen, er skuespillere. De jobber til 
vanlig på Teater Manu. De definerer seg som kulturelt døve og hadde liten erfaring med 
dans eller musikk fra før, men har et stort fysisk potensiale.  

Den tredje er Anne-Line L. Kirste. Hun er CI-operert. Hun er utdannet som danser, og 
definerer seg som hørende selv om hun ikke har fysisk hørsel. (Hun kan ikke bruke 
høreapparat under forestilling og prøver, da det spretter ut under piruettene.)  

Pianisten, Rita Lindanger, definerer seg som døvblitt.  

De døve utøverne definerer seg ulikt og opplever musikken ulikt. 

Musikerne: Tre av musikerne tilhører musikkgruppen AKKU. Det er musikk full av energi 
presentert av to vokalister og en tubaist. AKKU er kjent for sin uredde og frekke vokalkunst 
som utfordrer det meste av våre tilvante oppfatninger  av hvordan musikk skal være. Disse 
musikerne er: Lars Andreas Haug på Tuba, og sangerne; Ruth Wilhelmine Meyer og Elfi 
Sverdrup.  

 

Sluttrapporten til forprosjekt «Musikk for døve ører» kan lastes ned på:  
 
 www.hlf.no/musikkfordoveorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hlf.no/musikkfordoveorer
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Kapittel 2  - MÅLSETTING 
 

Det er en visuell konsert med uttrykk fra dans og fysisk teater. Det utforsker landskapet 
mellom lyd og stillhet i et samarbeid mellom hørende og ikke-hørende musikere og 
scenekunstnere. Hva er musikk for den som ikke hører? Hva er lyden i det stille rom? 

Kommunikasjon er et grunntema i vårt prosjekt som skal formidles med humor og alvor. 
Sølvi Edvardsen, mener at det fysiske språket er minst like viktig som ordet. Fysikken er det 
felles språket i prosjektet som uttrykker musikken. Forestilling formidler et scenisk uttrykk 
som kombinerer musikk, lyd, stemme, sang, tegnspråk, dans og fysiske uttrykk.  

Innholdet er hentet fra Beethovens testamente. 

 

Hovedmål 

Produsere forestillingen «MEMBRAN-Beethovens Testamente» i DNO&B, urpremiere 6. juni 
2013. Scene 2, plass til 440 publikummere. Urpremiere. Fire forestillinger. 

 

Prosjektets kunstneriske målsetting  

Kunst kan skapes på tvers av det etablerte musikk- og teaterliv. Kunst kan også skapes på 
tvers av ulike kulturer og ulike måter å oppleve musikk på. Dette prosjektet er et nyskapende 
prosjekt i et samarbeid med døve scenekunstnere. Det er et scenisk prosjekt der det 
musikalske er en stor del av forestillingen.  

Formålet med prosjektet er å kommunisere på tvers av ulike språk som norsk tegnspråk, 
tegnspråknorsk (tegn og tale synkront) og norsk talespråk. Det handler også om ulike måter 
å oppfatte musikk på. Forestillingen skal kommunisere og bygge broer gjennom musikalske 
uttrykk som gir en kunstnerisk opplevelse til et hørende – og ikke-hørende publikum til 
fagnad/fornøyelse og velsignelse/gagn for allmenheten.  

Publikum skal motta en scenisk forestilling som kunstart. Det betyr ikke at døve og hørende 
nødvendigvis skal ha samme opplevelse til samme tid. Det er en visuell konsert bestående av 
to parallelle lag, en gjennomgående visuell del for de som ikke hører og med et stort spenn 
av musikk, lyd og interaktiv lyddesign for de som hører.  

 

Langsiktig mål  

Utrede turnèplan: Turnè i inn- og utland. Workshop med musikkaktiviteter for 
hørselshemmede.  

Vi håper at prosjektet kan bidra til å:  

- Åpne nye dører til musikkens verden for hørselshemmede. 
- Utvikle og formidle nye uttrykksformer/ytringer i samarbeide med døve scenekunstnere.  
- Knytte kontakter og vennskap mellom hørende- og ikke-hørende på høyere kunstnerisk 

nivå; inkludere hørselshemmede i det allmenne kulturlandskapet. 
- Utvide forståelsen av Beethovens som kunstner. 
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- Tematisere og utvide musikkforståelsen og musikkbegrepet. Hva er musikk for den som 
ikke hører? Hva er lyden i det stille rom? 

 

   
 

   
Foto Trine + Kim designstudio 
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Målgruppe 

Hovedmålgruppe; det brede publikum; store barn, unge, voksne og eldre.  

Spesielle undergrupper; hørselshemmede, døve og ci-opererte som ville se forestillingen i 
DNO&B.  

 

 Sekundærmålgruppe er: 

 -Kulturinstitusjoner, festivaler, media, film og Tolketjenesten.  

- De ulike individer med hørselshemmede og døve med interesse for musikk,  
teater og dans.  

- Universitet og høyskoler- ved å gi innspill til forskningsmiljøer i musikk -og  
teatervitenskap og også spesialpedagogikk om sentrale temaer for forskning innen  
samarbeide og samhandling innen kulturelt mangfold. 
 

Ideene og den kunstneriske prosessen kan gjennom sluttrapporten, film, artikkel, foredrag, 
også komme til nytte for: Lydkunstnere. Musikere. Dansere. Skuespillere. Komponister. 
Koreografer. 
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Kapittel 3 - GJENNOMFØRING OG METODE 
Det er en visuell konsert bestående av to parallelle lag; en gjennomgående visuell del for de 
som ikke hører og med et stort spenn av musikk, lyd og interaktiv lyddesign for de som 
hører. Forestillingen formidler et scenisk uttrykk som kombinerer musikk, lyd, stemme, sang, 
tegnspråk, dans og fysiske uttrykk. Koreograf/regissør har utforsket den indre musikken 
sammen med utøverne. Den indre musikken utrykkes gjennom fysiske bevegelser. 

Gjennomføringen har vært preget av mange ulike produksjonsoppgaver som er fordelt på 
deltakerne og ledergruppen. Membran B-T fikk egen produsent, Arne Andreas Opheim, fra 
begynnelsen av januar 2013. Han har samarbeidet tett på regissøren.  

 

Før prøvene   Prøveperioden   Etter forestilling  

Prosjektmøter   Prøver for utøverne   Evaluering 
Produksjonsmøter  Produksjonsmøter   Film/promo 
Skaffe finansiering   Kostymeprøver   Turneutredning 
Individuelle forberedelser Lydprøver     Turnebrev 
Kontrakter   Interaktiv harpe   Rapporter og regnskap 
Kostymeproduksjon   Metallskjørt    Møter med Teater Manu 
Scenografi   Operakoret    Evaluering med utøverne 
Ferdigstille musikkomp Markedsføring          
Ferdigstille lydkunst  Programhefte/plakat    
Møte med Operakoret Pressemelding     
  
     
Samarbeid med Den Norske Opera og Ballett 

Det ble inngått et samarbeid og intensjonsavtale med DNO&B i mai i 2011. Kontrakten med 
DNO&B  ble inngått i 18. juni 2012.   

Prosjektet har vært integrert i operaens organisasjon og vært en del av huset fra perioden 
29. april til 7. juni 2013. Forestillingen ble presentert i sesongboken i juni 2012. Forestillingen 
ble annonsert i operaens annonsespalte i landets riksaviser daglig fra 1. januar  til 7. juni 
2013.  

Det har blitt avholdt møter med DNO&B i hele prosjektperioden. Det har vært møte om 
kostymeproduksjonen, møte med Operakoret, og planleggingsmøter i forkant av 
produksjonen med prosjektleder, styringsleder, kunstnerisk leder og produsenten.  

Fra jan 2013 ble det holdt hyppige møter med DNO&B. 11. februar hadde vi et 
produksjonsmøte med Jan Helge Trøen (stedfortredende produsent for Maria Costa). Fra 
Membran var Rita Lindanger, Sølvi Edvardsen og Arne Andreas Opheim til stede. På dette 
møtet ble en del produksjonstekniske ting tatt opp og detaljer i forbindelse med 
prøveperioden og forestillingene ble avklart. Det neste møtet ble avholdt 6.mars og var et 
lydmøte med Operaens lydmester, NOTAM, Jan Helge Trøen, Sølvi Edvardsen og Arne 
Andreas Opheim. Fra og med 2. april «tok Maria Costa» over som produsent for Operaen 
igjen. Samme dag hadde Arne Andreas Opheim og Maria Costa et oppdateringsmøte med 
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hverandre. I den neste perioden har det vært holdt hyppige møter mellom ulike avdelinger 
på DNO&B og produsent Arne Andreas Opheim. 

 

Prøvetiden 

Regissør/koreograf Sølvi Edvardsen ledet arbeidet i prøveperioden. Hun hadde med seg en 
assistent, en profesjonell danser, Vilde Viktoria Madsen, i de fem første ukene. Utøverne og 
også musikerne har fått ekstremopplæring i fysisk teater/dans. Det var ti uker med opp til 
seks dager i uken. De døve utøverne deltok også på prøver om kveldene. Vanlig prøvetid er 
åtte uker. Det ble to ekstra uker pga av prosjektets omfang, opplæring og ulike språk.  

Det var felles samlinger og individuelle prøver. Hele forestillingen ble øvd inn uten musikk. 
Lyd og musikk ble innført på slutten av prøvetiden.  

Regissøren brukte mye tid på de tre døve scenekunstnere som skulle utføre ulike 
solonummer. Musikerne øvde i tillegg separat utenom felles prøver. Siste halvdel av 
prøvetiden deltok hele gruppen samlet på prøvene hele tiden.  

Prøvene forgikk på Norsk teatersenter på Tøyen fra 18.mars til 29. april. Der fikk vi bruke 
flere prøverom når det var ledig uten å betale ekstra. Det var en stor fordel. Da kunne 
musikerne og skuespillerne øver hver for seg uten at vi forstyrret hverandre. Det var mye 
tramping, og det merkes godt! 

Andre del av prøven fortsatte i Den Norske Opera og Ballett. Vi holdt til i Prøvesal 2, fra 
29.april  frem til premieren 6. juni.2013.  

 

Tolker 

Vi hadde fire faste tolker fra Tolketjenesten Oslo/Akershus som jobbet på skrift. Det 
tolket/visualiserte også musikk og dans. Det ikke ble brukt skrivetolk under prøvene, men 
norsk tegnspråk og norsk talespråk. I stedet ble det en fin mulighet for pianisten og de øvrige 
deltakerne å bli bedre kjent med tegnspråket. På viktige produksjonsmøter der prosjektleder 
deltok, ble det brukt skrivetolk.  

 

Solistene 

Syv utøvere har deltatt som solister. Musikerne i AKKU har bidratt til å skape lydlandskapet. 
De døve utøverne har vært fremtredende som solister.  

MEDSKAPENDE UTØVERE  

Ruth Wilhelmine Meyer, musiker og medkomponist:  
Hun deltok som fysisk skuespiller, med vokal og strupesang og improvisasjon. Ruth har 
bidratt betydelig til å skape lydlandskapene, og har dessuten bidratt som medkomponist.  

«Jeg ble spurt av koreograf og regissør Sølvi Edvardsen om jeg kunne lage noe musikk til 
Operakoret, samt instruere dem. I tillegg medvirket jeg som sanger på Membran- 
Beethovens Testamente med følgende komposisjoner», sier R. W. Meyer.  
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1. Åpningsskrik og 4 korte intermezzi for Operakoret.  
2. IN Et duovokalverk med Elfi Sverdrup. 
3.Leirbålet. Abm. To verk med AKKU:  
4. Rørsang- solovokal på et verk av Jana Winderen 
5. IPEK  Et solovokalverk i spesialskrevet til en solodans av Ipek Mehlum. 
 

Elfi Sverdrup deltok som fysisk skuespiller, sanger og som med-komponist. Hun har bidratt 
betydelig til å skape lydlandskapet. 

Hun har vært medkomponist i følgende stykker: 

1. IN Et duovokalverk med Ruth Wilhelmine Meyer. 

2. Leirbålet. Abm. To verk med AKKU 

3. Korte komposisjoner av Synne Skouen skrevet spesielt til Elfi Everdrup. Hun har vært med 
på å sette preg på hver av komposisjonene ved hjelp av stemmeklanger og 
rytmeinstrumentene kastanjetter, klaprere og flexatone. 

 

Lars Andreas Haug: Musiker og medkomponist 

Haug deltok med tuba, tubåt og sausafon. Han deltok som musiker og bidro betydelig i 
lydlandskapet med improvisasjon og som medkomponist.  «Komposisjonene i Membran er 
en blanding av ting jeg hadde liggende fra før, men også skisser som ble til mens vi øvde. 
Spekteret var stort....og jeg tenkte at komposisjonene skulle være både utagerende/intense 
og sarte og lydsvake.», sier Lars Andreas Haug.  

Definisjon: 

Tuba: er det største blåseinstrumentet i messing, og er det messinginstrumentet som klinger 
dypest 

Tubåt: Selvlaget instrument. Har kappet av schallstykket på tubaen og satt på et ekstra rør. 
Resultatet er en veldig direkte tone og en tydelig lyd som kommer mye mer direkte enn en 
vanlig tuba. Lars Andreas Haug er den eneste i verden som har en tubåt. 

Sousafon er et av messinginstrumentene, en variant av tubaen, som ofte brukes av 
musikkorps til marsjering. Sousafonene har samme rørlengde, og dermed også register, som 
vanlige tubaer, men en annen form. Røret går i en kveil rundt tubaisten og hviler på skuldra, 
hvilket gjør sousafonen enklere å bære enn en vanlig tuba.Sjallstykket er over hodet på 
tubaisten, og peker fremover. 

 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5seinstrument
http://no.wikipedia.org/wiki/Messingbl%C3%A5seinstrument
http://no.wikipedia.org/wiki/Messingbl%C3%A5seinstrument
http://no.wikipedia.org/wiki/Tuba
http://no.wikipedia.org/wiki/Musikkorps
http://no.wikipedia.org/wiki/Sjallstykke
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RENE UTØVERE 

De døve scenekunstnerne/skuespillerne har bidratt betydelig i solonumre. 

Ipek Mehlum har hatt fremført ulike solonumre (fysisk teater og dans) alene eller sammen 
med mannlig utøver.  

Ronny Patrick Jacobsen har fremført ulike solonumre, alene, eller sammen med kvinnelige 
utøver.  

Anne-line L. Kirste har fremført ulike solonumre alene, eller sammen med mannlig utøver. 
Hun avsluttet forestillingen med fremføring av sang med egen stemme.  

Rita Lindanger deltok som pianist og spilte rollen som Beethoven. Hun spilte bruddstykker 
fra Beethovens komposisjoner. Hun fremførte en spesialskrevet komposisjon av Synne 
Skouen. Hun hadde også en kort sekvens med selvlaget sang i et intermesso. 

 

Foto. Trine + Kim designstudio 

 

Prosjektleders arbeid  

Rita Lindanger har via sitt eget foretak «Bass og Diskant» vært ansvarlig for produksjonen. 
Med en produksjon med opptil 90 deltakere, er det nedlagt et stort arbeid med å få dette 
finansiert, gjennomført og produsert, samt å videreføre produksjonen. En del av basisen ble 
lagt i forprosjektet. Prosjektleder har også vær som utøver og deltatt på prøvene. 

Etter at forestillingene var gjennomført, har Lindanger arbeidet med turneutredning, 
evalueringer, og ferdigstillelse av film. Fire ulike regnskap og rapporter er levert til 1) Fond 
for lyd og bilde, 2) Fritt ord, Kulturrådet, fri scenekunst og 4) Kulturrådet, musikkutvalget. 
Turneutredning er gjort etter veiledning fra konsulterende rådgiver, Kirre Arneberg. 
Prosjektleder har presentert prosjektet for ulike kulturinstitusjoner i inn- og utland og har 
arbeidet, og arbeider med videreføringen. 
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Koreograf/regissørs arbeid 

Koreografen/regissøren Sølvi Edvardsen har ledet det kunstneriske arbeidet, og er den som 
har skapt forestillingen.  

Sølvi Edvardsen påtok seg å lage en profesjonell forestilling som skulle være like viktig for 
døve/hørselshemmede som for hørende. Hennes mål har som nevnt vært å lage en visuell 
konsert bestående av to parallelle lag – en- gjennomgående visuell opplevelse for de som 
ikke hører og et musikalsk lag med stort spenn av musikk, lyd og interaktiv design. Hun har 
arbeidet i grenselandet mellom fysisk teater og danseteater hvor de syv utøverne har blitt 
utfordret i nye retninger. På den måten har hun prøvd å finne frem til den enkelte deltakers 
potensiale i fortellingen om Beethovens skjebne ved bruk av utøvernes egen historie.  

«Menneskenes kamp for ytring og for å bli sett som den man er, er et tema vi alle kjenner 
oss igjen i og aldri blir ferdig med, og jeg har tro på at en begrensning kan gi nye 
muligheter», sier Sølvi Edvardsen. Forestillingen er basert på at Edvardsen tenker at 
publikum uansett har en individuell opplevelse. Det vil si at publikum har mottatt en scenisk 
forestilling som kunstart, der døve og hørende nødvendigvis skal ha samme opplevelse til 
samme tid.  

Edvardsen mener at kontrastering er veldig interessant. Hun har valgt å jobbe med to 
parallelle språk. Det er en konsert med lyd og musikk, og parallelt er det en visuell 
forestilling. Det ene «språk» er med lyd fra pianist og AKKU der lyden/musikken skulle være 
en selvstendig enhet og interessant for de som hører. Den andre parallelle språk; den 
visuelle fremføring med fysisk teater/dans for de som er døve med bevegelse og dans som 
kunstform. Den visuelle delen handler om den indre musikken. Det handler om å være døv, 
og det handler om menneskets trang til å utrykke seg.  

Hun har gitt utøverne ekstremopplæring i fysisk teater og dans.  

Det har vært en stor oppgave for koreograf/regissør å forene alle deltakere mot et felles 
mål, der flere ulike individer skulle ivaretas, og samtidig arbeide for et godt kunstnerisk 
resultat.  

 

Komponistens arbeid  

Komponisten Synne Skouen har vært med fra begynnelsen av. Hun har bidratt til 
rekruttering av musikere, regissør, lydkunstner, og til samarbeidet med NOTAM. Synne 
Skouen har deltatt på workshoper, på møter med NOTAM og på prøver med Operakoret.  

Skouen har hatt stor betydning for prosjektets musikalske utforming. Hennes musikk er 
spesialskrevet for musikerne i Membran. Den enkelte musiker hadde innstudering med 
Synne Skouen. Dette foregikk på prøverommet eller hjemme i komponiststuen hennes.  

Skouen har levert med fem komposisjoner som har «gitt» Beethoven og testamentet en 
mening og alvor. Skouen er sannsynligvis verdens første komponist som har tonesatt 
testamentet.  
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Synne Skouens komposisjoner:  
- Membran for Operakoret og tuba  (Tekst av Ludwig van Beethoven)  
- Membran for piano og tuba  
- Membran for tuba  
- Membran for stemme og håndinstrumenter  
- Minimembran for stemme 

 

Lydkunstners arbeid:  

Lydkunstner Jana Winderens har sammen med komponist Synne Skouen levert musikk til 
dette prosjektet som treffer selve kjernen i forestillingen. Winderen har hentet lyder fra 
langt inne i naturens indre, nede i havet, og inne i maurtuer, for å skildre det indre liv. Med 
tanke på at prosjektet baserer seg på historien om Beethoven, en komponist som mistet 
hørselen, har Jana i sine komposisjoner jaktet på den indre stemmen ved hjelp av naturen. 
Lydopptak hentet med undervannsmikrofoner (hydrofoner) fra dypet av 10 000 år gammel 
Grønnlandsis i den ene enden vil sammen med de store og ekstreme naturlydene omringe 
publikummet. Janas mikrofoner har fanget opp de detaljerte ”poppene” og smålydene i isen 
som smelter mot kaoset fra verdens byer.  

Janas lydkomposisjoner er den eneste lyden i forestillingen som ikke skapes på scenen.  

 

 
Foto. Trine + Kim designstudio 
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Produsentens arbeid 

Arne Andreas Opheim kom inn som produsent i begynnelsen av januar. Han er utdannet som 
tolk i tegnspråk. Han har arbeidet som produsent i 50 % stilling fra 4. januar til 30. juni 2013. 
Produsenten samarbeidet tett på regissøren og har også bistått prosjektleder i 
administrasjonsarbeidet. Han har også samarbeidet med styringsleder. Arne Andreas 
Opheim har hjulpet til med filmarbeidet i etterkant.   

Produsentens oppgaver har vært:  

-Prøveplaner.  
-Utformet kontrakter. 
 -Sendt to søknader til: Bestillingsverk Musikk og Fond for utøvende kunstnere.  
 -Produksjonsmøter med, regissør, operaen, NOTAM og Trine + Kim designbyrå.   
-Bistått den enkelte utøver og regissøren i praktiske gjøremål. 
-Utformet tekst til programhefte.  
-Plakat, sammen med Trine + Kim designstudie  
-Markedsføring, facebook og media, se vedlegg side…. 
-Pressemelding 
-Fribilletter.  
-Bidratt med materiale til rapport. 
 

Notam sitt arbeid 

Notam, norsk teknologi i kunst og musikk,  ble involvert i dette prosjektet for fullt fra og med 
1.mars 2013. Notam sitt arbeid innebar å utvikle interaktive, scenografiske elementer i 
samarbeid med regissør Sølvi Edvardsen, lage lyddesign til enkelte av scenene, bidra med 
teknisk bistand i prøveperioden samt at lydtekniker Cato Langnes hadde ansvar for 
lydteknikk under den siste prøveuken, samt avvikling av forestillingene den 6. og 7.juni 2013. 
På grunn av det interaktive lyddesignet ble det også nødvendig at Lasse P Nøsted var tilstede 
under forestillingene for å styre dette. 

Notam var involvert i prosjektet fra høsten 2012, da de hjalp til med søknadsskriving og 
hadde flere planleggingsmøter for å se på hva som kunne være Notam sin rolle i prosjektet. I 
en tidlig fase testet Hans Wilmers og Notto Thelle materialer til bruk i scenografi sammen 
med regissør Sølvi Edvardsen. Notam hadde også workshop med AKKU for å prøve ut ulike 
typer musikalsk materiale og bearbeidingsteknikker av dette. Gyrid Nordal Kaldestad var 
også med på prøver med Operakoret for å gjøre opptak av de første prøvene på Synne 
Skouen sitt verk. 

Sølvi Edvardsen ønsket å ha med en lydharpe. Lasse P Nøsted fra Notam utviklet en 
interaktiv ”harpe” til forestillingen basert på Sølvi sin ide. Denne var laget av 5 eksosrør 
(kjøpt på biltema) og Nøsted laget små kontaktmikrofoner som ble festet til rørene. Det ble 
gjort opptak av rørene i studio, og denne lyden ble manipulert til å høres ut som store 
klokker. Harpen ble på denne måten et interaktivt klokkespill som dansere og musikere 
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kunne spille på- når man slår på rørene trigges lyder fra en ekstern datamaskin, og hvert rør 
har ulik lyd. Lydene var laget slik at de hadde mange dype frekvenser, noe som gjorde at de 
døve utøverne kunne føle vibrasjonene fra instrumentet. I tillegg til dette laget han lyddesign 
basert på flere av elementene i forestillingen. Han og produsent Gyrid Nordal Kaldestad 
arbeidet tett med regissøren de siste månedene for at lyddesignet skulle danne en bro 
mellom den akustiske lyden fra AKKU og Jana Winderen sine lydlandskaper. Arbeidet til 
Nøsted bestod av opptak, programmering, lydbearbeiding samt lyddesign 
 

Kostymeproduksjon 

Kostymedesigner Mona Grimstad har hatt hovedansvaret for produksjon av kostymer og 
samarbeidet med kunstnerisk leder. Sølvi Edvardsen har designet kostymene. De har 
samarbeidet på flere produksjoner tidligere. Mona Grimstad kom inn i prosjektet i 
begynnelsen av 2012. Hun har nedlagt et betydelig arbeidet for å spesialdesigne syv 
grunnkostymer som ga stor bevegelsesfrihet i blanding av sort og hvitt.  

Opprinnelig ble det planlagt at kostymeavdelingen i Den Norske Opera skulle produsere 
kostymene. De skulle bidra med 600 timer. Sammen med Sølvi Edvardsen og Mona Grimstad 
hadde vi møte med kostyme-avdelingen i operaen i april 2012 om dette. Mona Grimstad 
laget kostymeskisser til syv grunnkostymer i forkant.  

Pensjonsforpliktelser og innstramminger i fikk senere konsekvenser. Effekten av dette førte 
til at kostymedesigner Mona Grimstad måtte produsere kostymene selv. Det førte til et 
betydelig ekstra-arbeide og et større oppdrag til Mona Grimstad. Grimstad samarbeidet med 
Torhild Staurheim fra Chic Modellsøm og med Petter Røsok.  

Kostymeproduksjonen var i gang i januar 2013. Grimstad møtte hver enkelt utøver i forkant 
for mål av de enkelte utøver. Det ble også skaffet sko som skulle brukes til lydsekvenser. Det 
var kostymeprøver 18. mars og i ukene før premieren.  

 

Metallskjørt  

To metallskjørt har fungert som scenografi. Det er store monumentale kjoleliknende 
installasjoner som kan bæres av to av sangerne. Disse er montert sammen av metallbiter slik 
at de både beveger seg og lager lyd. Produsenten på opera, Jan Helge Trøen hadde kontakt 
med en yrkesskole som kunne kutte metalldelene. Og så kom ulykken, Mona Grimstad faller 
og brekker armen. På grunn av den ulykken, ligger hun to uker i operasjonskø på sykehus, 
noe som førte til utsettelse av produksjon av metallskjørt. Vi mistet avtalen med yrkesskolen, 
og måtte produsere skjørtene selv, noe som førte til en merutgift.  Grimstad påtar seg 
arbeidet med å kutte store mengder med metallbiter sammen med sin stefar Petter Røsok. 
Arbeidet med metallskjørt ble gjort på dugnad.   

Kostymer og produksjonens eiendeler er plassert på lager hos regissør Sølvi Edvardsen i fem 
år fremover.  
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Foto. Trine + Kim designstudio 

 

Lysdesign 

For Sølvi Edvardsen betød det veldig mye å kunne samarbeide med lysdesigner Paul Vidar 
Sævarang, ansatt på DNOB, som hun har arbeidet med ved flere anledninger. Han ble 
avgjørende for estetikken som Edvardsen ønsket seg for forestillingen. «Han står for kvalitet 
og spennende løsninger, og han bidro i tillegg til at vi fikk sort scenegulv med speilflate som 
betød mye for den totale visuelle løsningen og effekten av lyset. Foruten kostymene ble 
dette det største bidraget til regissørens/ koreografens visuelle visjon», sier Edvardsen.  

 

Operakoret 

Koret deltok med 50 sangere. De stilte i sorte benklær og kjoler. Koret har hatt en symbolsk 
verdi. Utøverne representerer enkeltmennesker. Koret representerer enkeltmennesker i en 
stor gruppe.  

Ruth Wilhelmine Meyer ledet Operakoret i innstuderingsperioden sammen med leder og 
dirigent David Maiwald. Vi fikk ca ti timer med prøver med Operakoret i forkant av 
premieren. Komponist Synne Skouen deltok også aktivt under prøvende med koret.  

Arbeidet med Operakoret begynte med skapelsesarbeid i januar, gjennom samtaler med 
koreografen om hva som trengtes. «Jeg bestrebet meg på å lage så presise og komprimerte 
intermezzi som mulig, tilpasset operaskolerte stemmer. Vi hadde en kort øvelse med 
Operakoret i april, og en i mai, før tre intensive øvelser tett på premieren», sier Ruth 
Wilhelmine Meyer.  
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Operakoret fikk koreografi av Sølvi Edvardsen. Under fremføring, var koret noen ganger i 
bevegelse, f.eks krysser koret forbi scenen samtidig som de fremførte stemmelyder. Koret 
fremførte også «stumme lyder», der ansiktsuttrykket talte for seg selv.  

Komponisten Synne Skouen har spesialskrevet musikk for Operakoret, basert på utdrag fra 
Heiligenstadt testamentet.  

Pga av tidspress ble koret noteavhengig. Regissøren valg ble da at hun gjorde notene om til 
en rekvisitt og hovedaktør og symbol på det skrevne testamentet gjennom hele 
forestillingen.  

 

 
Foto. Trine + Kim designstudio 
 

 

Arbeid etter forestillingen 

Turneutredning er en sentral oppgave i videreføringen av prosjektet. Det er langsiktig og 
omfattende arbeid. Kulturinstitusjoner og festivalsteder har en til to års 
planleggingshorisont. Det er ingen kulturinstitusjoner som har bestilt forestillingen foreløpig. 
Det er dialog med enkelte kulturinstitusjoner. 

- Sølvi Edvardsen har vært i møte med ballettsjef Ingrid Lorentzen i DNO&B. Resultat: 
Produsenten i ballettavdelingen i Den Norske Opera & Ballet har tatt kontakt for å innhente 
informasjon om Membran, det med med sikte på mulig gjenopptakelse.  
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- - Det er utarbeidet presentasjonsbrev av forestillingen på norsk og engelsk.  

- Sammen med Sølvi Edvardsen har det vært tre møter med teatersjefen og produsenten på 
Teater Manu. Dersom det kommer til en felles forståelse mellom kunstnerisk leder i 
Membran og med teatersjefen på Teater Manu, blir det et samarbeid og turne. 

 

 -22 ulike kulturinstitusjoner er kontaktet i inn- og utland. Det er sendt turnebrev med film 
og promo.  

1) Det har kommet svar fra Den Jyske Opera. Produsenten der skal se på materialet og 
overveie og diskutere forskellige aspekter og muligheder med operasjefen der. f.eks. har de 
selv et operakor, og man kunne samarbeide med. 

3) Det har vært dialog med festspilldirektøren i Bergen. De vil ha premiereprosjekter. Men 
kanskje Membran kan bli interessant hvis det kommer inn ett nytt nyskapende element? 
Som f.eks «Musikkputer» som de helt døve kan ha i fanget eller i ryggen. «Musikkputer» er 
Sølvi Edvardsens ide. Notam sier at det er enkelt å lage disse. En billig løsning er hvis putene 
er kablet. En dyrere løsning er den trådløse versjonen, og helt klart hvis økonomien tillater 
det, en fin løsning.  

4) Rita Lindanger har vært i New York. Hun har presentert prosjektet for kulturleder Thor-
Erik Fjellvang i Sjømannskirken. Resultat. Thor Erik Fjellvang har kontakter med 
kulturinstitusjoner i USA. Han skal undersøke om det finnes muligheter for oppsetning i USA. 

 

Annet:  

-Økonomi, utbetalinger. 

- Rapporteringsarbeidet. Fire ulike rapporter og regnskap/revisjon er levert til de ulike 
givere. Rapporter og regnskap er godkjent høsten 2013.  

- Ferdigstillelse av filmarbeid. 

- - Evalueringsmøter. Sammen med Sølvi Edvardsen har det vært enkeltvis møter med tre 
døve utøvere. Resultat. To av dem blir med videre.  

- Rapport og regnskap til Extrastiftelsen. 

 

Prosjektmateriale 
 

Film Det ble inngått en avtale med Millimedia om å lage scenefilmopptak og promo av 
forestillingen. Filmene skal brukes til innsalg av forestillingen og til turneutredning. 
Promofilm (ca åtte minutter) ferdigstilt i august 2013. Det er trykket 100 dvd bokser med 
scenefilmopptak og promo hos Dicentia Norge i Nydalen.  

- Promo er lagt ut på Vimeo og Youtube.   Link til promo: http://youtu.be/yyd-27Iqgto 

-  Trine+ Kim designstudio har laget visuell identitet, fotografert og omlagsdesign til 
plakat, programhefte og prosjektmateriell. De har tatt studiobilder og scenebilder. Foto 

http://youtu.be/yyd-27Iqgto
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er brukt i forbindelse med mediaomtale, markedsføring, og omslaget på 
scenefilmopptaket. 

- Plakat er trykket i ca. 300 eksemplar, se Vedlegg 14 på side 56. 

- Det er trykket 600 programhefter i trykkeriet hos DN0&B hvilket var for få (750 så 
forestillingen) . Det er i ettertid trykket opp 300 eks av programhefte hos Kim+Trine 
Designstudio. 

 

-  
- Foto. Trine + Kim designstudio 
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Fremdriftsplan 

Prosjektet ble gjennomført med følgende hovedaktiviteter: 

 
NÅR    AKTIVTETER 
 
1.jan- 17.mars: - Produksjon av kostymer:  
   - Produsentens arbeide; kontrakter, prøveplan, tre søkn finansiering.  

- Møte med Døves Media. 
   - Regissørens forberedelser.  
   - Produksjonsmøter med Den Norske Opera. 

- Fem komposisjoner ble levert av komponist.  
- To lydfiler ble levert av lydkunstner.  
- Individuelle forberedelser for utøverne. 

18. mars - 26. april:  - Prøver for medvirkende (TRAFO) 
29. april  - 2. juni: - Prøver for medvirkende (Prøvesal 2 i DNO&B) 
3-7 juni.  - Scene 2 i (DNO&B): Prøver med operakor. Generalprøve: To 

forstillinger.  
Juni   Evaluering i administrasjon. 
Juli-september Fire ulike rapporter og regnskap til Kulturrådet, Fritt Ord og Fond for 

Lyd og Bilde, ferdigstillelse av film, turnutredning. Ny styringsleder. 
Okt-desember:  Turnebrev sendt til ulike kulturinstitusjoner. Evaluering med utøverne. 

Møter med Teater Manu.  
Januar-februar Rapport og regnskap til ExtraStiftelsen. 
2014-2016  Videreføring av produksjonen. 
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KAPITTEL 4 - RESULTAT- RESUTATSVURDERING 

 
Helaftens forestilling, i DNO&B, Scene 2, fremført den 6. og 7.juni. varighet: 1 time og 30 
minutter. Forestillingen ble svært godt mottatt hos publikum. Stående applaus.  

Det ble solgt ca 680 billetter. Ca 70 billetter var fribilletter. Tilsammen var det 750 
publikummer (av 800 plasser).   

Deltakerne har gitt alt og jobbet knallhardt for å oppnå sluttresultatet. 

 

En Visuell konsert 

En parallell konsert; 100 % visuell, og 100 % på lyd: 

1. Den visuelle fremføring: fysisk teater og danseteater. 
2. Den lydmessige delen: improvisasjoner, kor, tuba, piano, interaktiv lyd og fem nye 

komposisjoner av Synne Skouen.  
 

Testamentet ble tekstet bak på samtlige av stolryggene, hvor operaen har permanente 
flatskjermer.   

Forestillingen er universell. Den kan spilles for hvem helst, også i utlandet. Forestillingen er 
selvgående og kan også kjøres uten kor. En mulighet er også å samarbeide med lokale kor. 
Da vil utøver/sanger Ruth Wilhelmine reise i forveien for å instruere..  

En stor del av publikummet var hørselshemmede/døve. For de mange av dem var den første 
gang de så en forestilling i Den Norske Opera & Ballett. Prosjektet har skapt debatt om 
musikk og døvhet, om Beethoven, og også om undertrykkelse av døve. Forestillingen handler 
ikke om at det er trist å bli døv, men at døve kan forsterke kunstneriske uttrykk, også innen 
musikkformidling.  

Budskapet forteller om en trang til å uttrykke seg, og en trang å bli verdsatt for den man er. 
Det er et kunstnerisk uttrykk kan forsterkes når man arbeider seg gjennom en kunstnerisk 
begrensning..    

Prosjektet har vært omtalt i Dagsrevyen, ulike aviser og tidsskrifter.  

 

EVALUERING 

Dette prosjektet er «barnet» til deltakerne. 

Det har vært store og profesjonelle systemer å jobbe i. Dette krevde effektivitet og 
kompetanse i alle ledd i produksjonen. Trivselsfaktoren har vært viktig for utøverne..  

Finansieringen fra Extrastiftelsen på 900.000 kr var avgjørende for at prosjektet kunne 
gjennomføres. Det var en gledens dag da midlene kom på plass i sluttten av 2012. 
Produksjonen kunne settes i gang i januar. Det har vært tidspress og et stort trykk som følger 
med i store produksjoner. 
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Det har vært viktig at musikk og lyd og kostymer var på plass i god tid før prøvene startet i 
mars 2013, for at regissøren kunne ha oversikt til prøvestart. Noen forsinkelser har det vært 
på levering av materiale til Membran. Dette førte til tidpress på regissøren.  

Prosjektet har vært en veldig rik erfaring for utøverne, selv om det har vært krevende. Få av 
utøverne hadde jobbet med dans fra tidligere. Det har vært en velfungerende 
prosjektgruppe i spennende samarbeid mellom døve- og ikke-døve, er tilbakemeldingene.  

Det er et sterkt ønske om at forestillingen kommer på turne. Det er gjennomført to 
forestillinger. To forestillinger er ikke mye med tanke på alt arbeidet som ligger bak. 
Produksjonen har latt seg gjennomføre pga av en svært erfaren regissør og svært 
kompetente deltakere. Deltakerne har alle satt preg på prosjektet. Regissøren har fått gode 
tilbakemeldinger fra utøverne.  

I kulturbransjen er telefonarbeid og direkte kontakt viktig i administrasjonsarbeidet. 
Arbeidet skal skje effektivt. Det er tidspress. Det er mye informasjon å innhente. 
Prosjektleder hører dessverre ikke i telefon. Mye av kommunikasjonen har gått gjennom 
epost og da tar det noe lengre tid å innhente informasjon. På sikt skal prosjektleder jobbe for 
å finne bedre kommunikasjonskanaler.  

Administrasjonsarbeidet har vært svært tidkrevende. Å administrere prosjektet og samtidig 
prestere som utøver, har vært ekstremt utfordrende. Det har vært liten tid til å øve inn 
musikken, og delta i det kunstneriske arbeidet. En mulig løsning er å søke om midler til 
produsent, og fordele arbeidsoppgavene i administrasjonsarbeidet.  

Regissøren har hatt ansvaret for den kunstneriske kvaliteten. Ulike hoder skulle samarbeide 
mot et felles resultat. Dette har Sølvi Edvardsen klart, å forene alle kunstneriske krefter. Det 
har kommet svært gode tilbakemeldinger på regi-arbeidet.  

Forestillingen ble presentert i sesongboken til DNO&B ½ år før finansieringen var på plass. 
Det har vært nerver. Mye sto på spill fordi det var usikkerhet om prosjektet fikk finansiering, 
samtidig som det var viktig å binde opp deltakerne til forestillingen.  

Tolltjenesten har vært en stor resurs for prosjektet. Produksjonen hadde ikke vært mulig å 
gjennomføre uten samarbeidet med Tolketjenesten Oslo og Akershus. Utøverne fikk velge 
tolker. Prosjektet fikk fire faste tolker som har vært fleksible med hensyn til prøvetid på dag- 
og kveldstid. Den ene tolk, Sølvi Fellus, var i tillegg tegnspråkkonsulent. Tolkene er 
prosjektets store brobyggere og bidro til å skape trivsel og trygghet! 

 «Når summen og sluttrapporten skal skrives, synes jeg at musikalsk kom vi langt», sier Sølvi 
Edvardsen, «men den biten med overføring av lyd til døvt publikum, endel som kan forskes 
frem, ble for stort og kort tid for oss å finne ut av det» 

 

Avvik 

Avtalen med DNO&B var opprinnelig fire forestillinger som det ble søkt om midler til i 2012, 
det vil si doble forestillinger med på matine på dag og forestilling på kveld Det ble etterhvert 
forhandlinger om fire eller to forestillinger med operakoret, med krav om blant annet 
overtidsbetaling til korets deltakere. Etter hvert ble det klart at operakoret ikke kunne delta 
på fire forestillinger. Dette fikk vi vite på møte med produsent Jan Helge Trøen i DNO&B 
17.februar 2013.  
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Pensjonsforpliktelser og innstramninger i DNO&B førte til noen endringer. Effekten av dette 
førte til at kostymedesigner Mona Grimstad måtte produsere kostymene selv. Planen var 
opprinnelig at kostymeavdelingen i Opera skulle produsere kostymene. 

Grunnet skade/sykdom hos kostymedesigner samt tapet av en gratisavtale på deler av 
kostymeproduksjonen har utgiftene til kostyme gått over budsjetterte 150 000 kr. 
Totalkostnaden på kostymer og 2 metallskjørt er 186.822 kr. Det betyr en overskridelse på 
36.822 kr. Siden det ikke var midler til scenografi, har metallskjørtene fungert som 
scenografi.  

Det ble søkt midler til produsent i 50 % stilling gjennom hele 2013. I Det kom inn midler til 
ett halv år.  Effekten av det er at prosjektleder har utført produsentarbeidet utover høsten 
2013 med ulike rapporter og turneutredning.  

 

OPPSUMMERING/KONKLUSJON:  

Heiligenstadt testamentet er et historisk dokument. Nå er det levendegjort. Den indre 
musikken er utforsket gjennom bevegelser og fysisk teater. Dette er smeltet sammen med 
musikkverkene som er skapt til forestillingen. Tegn og tegnspråk har vært en del av 
bevegelsene i et fysisk dansespråk. Lydkunsten er også hentet fra naturens indre lyder. 
Musikerne synger, puster og blåser ut luft og lyder. Synne Skouens musikk har gitt 
testamentet et alvor og en mening i et stille landskap. 

Det har vært et vært et viktig mål å inkludere døve/hørselshemmede i en musikk- og 
teaterproduksjon. Det målet er realisert.  

Fra å være en sped ide om et samarbeide mellom døve og ikke-døve kunstnere, har dette 
prosjektet vokst i stort omfang. Det har blitt en produksjon/forestilling som deltakerne er 
veldig, veldig stolt av. Det er en produksjon som har samlet et bredt publikum, hørende og 
ikke-hørende til fellesopplevelse, fagnad/fornøyelse og velsignelse/gagn.  

Vi håper at forestillingen har bidratt til å bygge broer mellom hørselshemmede, CI-operte, 
døve og hørende. Vi håper fortsatt at prosjektet vil appellere fremover.   

 
Hørselshemmede/døve opplever/sanser musikk og lyd veldig individuelt pga: 
 
-CI 
-ulike høreapparater 
-ulik hørselsrest 
-ingen hørselsrest 
-lydømfintlighet (noen opplever lyder og musikk som støy). 
-lidenskapelig forhold til musikk. 
 
I lyd og og musikkarbeidet har dette vært i tankene slik at musikken ikke skulle bli støyende 
eller ha for høyt lydvolum for publikum. Skarpe lyder er unngått. Det har kommet svært 
gode tilbakemeldinger på lyd- og musikkoverføringen.  
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Foto. Trine + Kim designstudio 
 

 

Veien videre:  
Det gjenstår å:  

- Å lage hjemmeside rettet mot salg og markedsføring av forestillingen. 
- Gjennomføre workshop i musikk på skoler for hørselshemmede. 
- Skrive artikkel. 
- Seminar. 
- Fullføre turneutredning. 
- Turne. Prosjektleder arbeider med videreføring og turneutredning i 2014 og i årene 

fremover, sende flere brev og film til kulturinstitusjoner i inn- og utland. Hun har søkt 
på statens kunstnerstipend (arbeidsstipend). Hun skal også søke om midler til en 
dyktig produsent.  

- Mulig samarbeid med Teater Manu?  
- Mulige spillesteder: Den Jyske Opera, Århus. Festspillene i Bergen. Nyopprettelse i 

Den Norske Opera & Ballett? 
- Ideen til Sølvi Edvardsen. Utvikle og produsere «musikkputer» som de helt døve 

(publikum) kan ha i fanget eller bak ryggen. Disse «putene» skal overføre lyd/musikk 
via vibrasjoner.  

- Det skal lages en ny og bedre promofilm.  
- Turnè. 
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Utøvere som er med videre:  

- Musikerne i AKKU.  

- Det har vært enkeltmøter med tre døve scenekunstnerne sammen med prosjektleder 
og kunsterisk leder. To av utøverne har kommet med svært gode tilbakemeldinger. 
Denne ene døve utøveren som er danser, har dessverre trukket seg fra det videre 
turnearbeid av personlige årsaker.  

En profesjonell danser, Vilde Viktoria Madsen, som har vært assistent under prøvene, har 
takket ja til å erstatte den døve danseren. Det er en stor fordel at en erstatter kjenner 
forestillingen godt. Det vil gjøre arbeidet meget lettere for regissøren. Den nye utøveren skal 
læres opp til å fylle rollen. Det er en stor rolle. Vilde V. Madsen fungerer også svært godt i 
kjernegruppen. Det betyr at antall døve utøvere reduseres fra fire til tre. Øvrige utøverne er 
orientert om dette. Det har ikke vært noen innvendinger mot denne forandringen.  
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Kapittel 5 – PROSJEKTORGANISERING 
 
Prosjektets eier er Hørselshemmedes Landsforbund. 
 
Prosjektet har hatt styringsleder, prosjektleder, kunstnerisk leder, kjernegruppe, 
resurspersoner og ressursgrupper.  
 
Organisasjonen Membran B-T er en kunstnerisk, allmennyttig, ad-hoc prosjekt-organisasjon. 
Det er Bass og Diskant, ved Rita Lindanger som har produsert forestillingen.  

Prosjektet har hatt ulike samarbeidspartnere, men vår organisasjon er ene og alene 
ansvarlig. Det er et samarbeide med Hørselshemmedes Landsforbund. Sekundært 
samarbeidet vi med Den Norske Opera & Ballett. Tertiært samarbeidet vi med Notam (senter 
for teknologi i musikk og kunst).  

Prosjektet har vært en stor oppgave for alle i ledergruppen. En sentral del av arbeidet har 
bestått i å gjennomføre produksjonen.Det har vært en viktig forutsetning for kunstnerisk 
leder å ha full kunstnerisk frihet og kontroll. Det oppsto dessverre mangel på tillitt innad i 
Membrans ledergruppe. Det er første gangen prosjektleder har vært i en lederfunksjon og 
hun har heller ikke utdannelse i kulturproduksjoner.  Prosjektleder også vært en av 
utøverne. Det har vært store systemer å arbeide i. Det har vært tidspress og mye nytt å sette 
seg inn i; ulike tenkemåter, budsjett, kontrakter, åndsverksloven, rettigheter og juss. Det har 
vært som å ta en eksamen i kulturledelse. Det har gitt en bratt læringskurve. En produksjon i 
operaen en kompleks oppgave, der mange skal ivaretas.  
 

Prosjektet fikk ny styringsleder i august 2013. Karen Olsen Isaksen som er leder av «Skriften 
på veggen» (2009-2011) ble spurt, og hun har takket ja til å bli Membrans nye styringsleder. 
Hun kom inn da produksjonen var ferdig, Hun har blant annet bidratt til å kvalitetssikre 
rapportene og prosjektmateriale.  

 

Prosjektleder: 

Rita Lindanger  

 

Samarbeidspartner: 

- Den Norske Opera & Ballett: Produsent og kontaktperson Maria Costa 
- Operakoret, 50 deltakere 
- NOTAM 
- Hørselshemmedes Landsforbund 
 

Prosjektgruppen (MEMBRAN – gruppen) 
 
Ledergruppe:  

- Prosjektleder: Rita Lindanger 
- Styringsleder: Dr. Pål Foss. 1. amanuensis Høyskolen i Østfold. 1.jan-10. august 2013) 
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- Ny styringsleder Karen Olsen Isaksen, (leder av «Skriften på veggen») 10. august-
31.jan 2014) 

- Kunstnerisk leder og koreograf/regissør. Sølvi Edvardsen  
 
Øvrige:  

- Produsent Arne Andreas Opheim  
- Konsulterende produsent: Kirre Arneberg 
- Komponist: Synne Skouen 
- Lydkunster: Jana Winderen 
- Kostymedesigner Mona Grimstad 
- Seks hørende og ikke-hørende scenekunstnere og musikere  
- Lysdesigner Jan Vidar Særvarang 

 
Styringsgruppen:  
Styringsleder: Dr. Pål Foss. 1. amanuensis Høyskolen i Østfold/ Karen Olsen Isaksen. 
Prosjektleder: Rita Lindanger  
Produsent: Kirre Arneberg  
Grethe Hejer: Oslo fylkeslag av HLF 
 

Ressursgrupper:  
DNO&B og Operakoret. 
Markedsavdelingen  DNO&B  
NOTAM  
Norges Døveforbund  
Hørselshemmedes Landsforbund  
Oslo fylkeslag av HLF  
Tolketjenesten Oslo og Akershus 
TRAFO, Oslo teatersenter 
 
Ressurspersoner:  
Sølvi Edvardsen, regi og koreografi. 
Produsent ved DNO&B, Maria Costa. (kontaktperson DNO&B). 
Produsent ved DNOB, Jan Helge trøen (kontaktperson DNO&B). 
Produsent Arne Andreas Opheim. 
Synne Skouen, innstudering, oversettelse og tekstarbeid. 
Produksjonskonsulent, Kirre Arneberg. (Råd til budsjett, økonomi og turne).  
Paul Vidar Sævarang, lysdesigner.  
Mona Grimstad, kostymedesigner/scenografi. 
Petter Jøsok og Thoril Staurheim, kostymeproduksjon 
Vilde Viktoria Madsen, assistent og innstudering.  
Oddvar Nilsen, bygget platting til interaktiv harpe.  
Oslo fylkeslag av HLF: Grethe Hejer. 
Steinar Birkeland, Fagsjef Prosjekt. Hørselshemmedes Landsforbund. 
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Kapittel 6 - FINANSIERING 
 

En produksjon i DNO&B er kostbart og er finansiert gjennom ulike givere. Prosjektleder 
arbeidet i to år på å skaffe finansiering. Den Norske Opera & Ballett har også dekket 
betydelige deler av kostnadene. Det ble søkt om 900.000 hos ExtraStiftelsen, og prosjektet 
fikk tilslag på det beløpet. Hos øvrige givere har det kommet inn del-finansiering.  

Økonomien i prosjektet har blitt forvaltet av Rita Lindanger. Produsent Arne Andreas 
Opheim har hatt et bankkort med tilgang til en konto med 100 000 kr, kontoen med midler 
fra Fritt Ord. Den fullstendige økonomiske oversikten har prosjektleder hatt.  

Budsjettarbeidet for 2013 har blitt gjort av Kirre Arneberg i samarbeid med Arne Andreas 
Opheim, Rita Lindanger, Sølvi Edvardsen og styringsleder Pål Foss.  

Utgiftene til produksjonen var kalkulert til 2.450.000 kr. Det ble søkt om dette beløpet.  

 
Det kom inn:1688.334 
 
Kulturrådet, fri scenekunst dans  300.000 
Fritt Ord     100.000 
Extrastiftelsen     900.000  
Fond for lyd og Bilde    70.000  
Kulturrådet, musikkutvalget   200.000 
Billettinntekter    118334 
SUM        1688.334 kr 
 

Den Norske Opera & Ballett dekket kostnadene til: 

-30 dager på prøvesal. 
-Fullt kor på to forestillinger:   
-Scene 2, to dager + tre prøvedager. 
 

- Mannskap som DNO&B stilte med, og dermed lønnskostnader til disse ble scenetekniker, 
lystekniker, lysdesigner (dekket 50 % av kostnadene),inspisient og bilde- og lydteknikker. I 
tillegg stilte DNO&B med publikumsverter,  markedsføringen, med salg osv.  I tillegg fikk vi 
billettinntektene fra salget.  

På bakgrunn av innkomne midler, ble det i januar 2013 laget en ny finansieringsplan (se 
vedlegg 11, side 33 og 34).  

 

Produksjonen ble ikke fullfinansiert. Det ble sendt nye søknader til:  

- Fond for utøvende kunstnere 

- Bestillingsverk, Kulturrådet.  

- Fri scenekunst, Kulturråde 

Det kom negativt svar nye søknader i 2013.  
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Det har vært viktig for regissør Sølvi Edvardsen å ivareta den den kunstneriske kvaliteten på 
lyd og musikk. Hun har redusert sitt opprinnelige avtalte honorar for å gi prosjektet 
økonomisk rom til å samarbeide med NOTAM og Jana Winderen. Det ble også brukt midler 
opprinnelig tiltenkt Edvardsen til å betale en assistent under innstudering.  

Det kom ikke inn midler til kostymer. Prosjektleder har redusert sitt opprinnelige 
budsjetterte honorar for å gi rom til å finansiere kostymer. Utøverne opprinnelige 
budsjetterte honorar er også nedjustert.  

Pensjonsforpliktelser i operaen førte at kostymeavdelingen i DNO&B trakk seg fra 
samarbeidet. Dette førte til at Mona Grimstad fikk hele ansvaret for produksjon av kostymer  

Grunnet skade/sykdom hos kostymedesigner hos Mona Grimstad, samt tapet av en 
gratisavtale på deler av kostymeproduksjonen, har utgiftene til kostymene overskredet 
budsjettet på 150.000 kr. Totalkostnaden på kostymer og to metallskjørt endte på 186.822 
kr. Det betyr en overskridelse på 36.822 kr. Siden det ikke kom inn midler til scenografi har 
metallskjørtene fungert som scenografi.  

Scenografi ble kuttet ut. Det er finansiert 9702 kr som er 75 % av reiseutgiftene til en utøver. 
Hun har pendlet daglig mellom Oslo-Stokke under prøveperioden 

Midler fra ExtraStiftelsen har finasiert:  

Prosjektleder          80000 
Honorar til 3 døve/hørselshemmede deltakere.    225000 
Regissør          42500 
Regiassistent          30000 
Produsent          97500 
Styringsleder          60000 
TRAFO, prøvelokale         14600 
Kostymeproduksjon         61822 
NOTAM, interaktiv lyd       100000 
Lydkunstner          50000 
Trykk av 100 dvd film          7562 
Scenefilmopptak. Millimedia        22650 
Pressebilder, layot, plakat og program      50000 
Lydarb film, Notam          4500 
300 stk programhefte          3125 
Adm utg           11798 
Prosjektlederkurs           3980 
Regnskap         24917 
Revisorhjelpen         10000 
Andre utgifter             518 
Sum          900.000 kr 
 
 
Prosjektet har tilsammen fem ulike regnskap og revisjoner pga ulike givere.  
Regnskapesfører har vært økonomikonsuelt Kari Matatuta ved Sørum Økonomi AS. 
Revisorhjelpen AS, ed Arve Dypaune har utført revisjon. 
 



35 

 

Til alle som har vært med på å realisere og støtte prosjektet.  

Tusen takk til:  

- HLF og fagsjef prosjekt Steinar Birkeland.  

- Sølvi Edvardsen, kunstnerisk leder, regissør/koreograf/kostyme/scenografi.  

- Synne Skouen, komponist av fem musikkverk, oversettelse og tekstarbeid.  

- Ruth Wilhelmine Meyer, utøver; vokal og medkomponist   

- Elfi Sverdrup, utøver; vokal og medkomponist  

- Lars Andreas Haug, utøver og medkomponist; tuba, tubåt, sausafon  

- Ronny Patrick Jacobsen , utøver og solist. 

- Ipek D. Mehlum, utøver og solist. 

- Anne-Line L. Kirste, utøver og solist.  

- Jana Winderen, Touch Mucic (MCPF).  

- Mona Irene Grimstad, . Kostymer/scenografi 

- Toril Staurheim/Petter Røsok. Kostymeproduksjon  

- NOTAM - norsk senter for teknologi i musikk og kunst.  

- Vilde Victoria Madsen, assistent, innstudering.  

- Den Norske Opera & Ballett 

- Produsentene på DNO&B Maria Costa og Jan Helge Trøen 

- Operakoret DBO&B, ledet av David Malvald og Ruth W. Meyer,  

- Paul Vidar Ramon Sævarang, DNOB lysdesign.  

- Pål Foss, styringsleder og ideutvikler. 

- Kirre Arneberg, produksjonskonsulent.  

- Arne Andreas Opheim, produsent.  

- Tolketjenesten Oslo og Akershus: Guri Holtungen, Sølvi Fellus, Marianne Michelet, Siri Nerbø., 

- Sølvi Fellus, tegnpråkkonsulent 

- Grethe Hejer, styringsmedlem; Oslo Lokallag HLF 

- Karen Olsen Isaksen, styringsleder 

- Oslo teatersenter  

- Trine + Kim Designstudio.. Foto, omslag og visuell identitet 

- Millimedia, Ivar Mykland, scenefilmopptak. 

- Kari Matatula og Arve Dypaune. 

- Teater Manu. 

- Oddvar Nilsen . 

- Publikum og alle andre støttespillere. 

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen, Fritt Ord, Kulturrådet og Fond for Lyd og Bilde 
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VEDLEGG NR: 1 

 

Mediedekning og omtale 

Den helhetlige pressestrategien til produsenten har gått ut på å først gjøre undersøkelser av 
hva som kan være aktuelle. 

Arne Andreas Opheim startet med å kontakte nisjepublikasjonene for døve og 
hørselshemmede. Døves tidsskrift, Din Hørsel og Døves Blad.  

Døves tidsskrift publiserte i april/mai utgaven et omfattende intervju med bilder.  

Døves Blad publiserte i mai utgaven en halv sides artikkel basert på pressemelding fra Arne 
Andreas, med et tilhørende bilde.  

Videre arbeidet produsenten inn mot radiomediet og da spesielt kulturkanalen P2. Dette 
resulterte i et lengre intervju med Sølvi Edvardsen og Beethoven ekspert Håkon Heggstad i 
kulturprogrammet Kulturhuset 14.05.2013. I arbeidet mot P2 lagde produsenten en tilpasset 
pressemelding som var bygd opp mot radioprogrammets profil. Denne ble sendt direkte til 
den aktuelle programlederen i Kulturhuset og i kopi til redaksjonen.  

 

Pressearbeidet har blitt gjort på fire ulike nivåer.  

1. Produsent Arne Andreas Opheim 

2. HLF v/ informasjonsansvarlig Anja Hegg 

3. Markedsavdelingen på Den Norske Opera og Ballett 

4. Styringsleder Pål Foss. 

 

Tidlig Mediaoppmerksomhet 

Prosjektet ble allerede presentert i Døves Media, i desember 2010 på NRK1, ved et portrett 
av Rita Lindanger da det var på idestadiet.  

Prosjektet ble omtalt i Døves Tidsskrift i mai 2011, i forbindelse med audition.  

Reportasje om Membran B-T og Prosjektleder i Høreluren i desember 2012.  
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Medieomtale knyttet til forestillingen 

Hvor Hva  Hvem 

Døves tidsskrift Intervju med prosjektleder, 
koreograf og utøvere  

Membran v/ produsent 

Døves blad Artikkel med bilde Membran v/ produsent 

NRK Østlandssendingen innslag Membran v/ produsent 

NRK Tegnspråknytt Innslag Membran v/ produsent 

NRK Dagsrevyen Innslag HLF – v/ Anja Hegg 

NRK P2 - kulturhuset Studiointervju Membran v/ produsent 

Vestfold Blad Intervju med Elfi Sverdrup Membran v/ produsent / Elfi 
Sverdrup 

Gaysir.no Intervju med Anne-Line L. 
Kirste 

Membran v/ produsent 

Aftenposten Anmeldelse  Markedsavdelingen – Den 
Norske Opera og Ballett 

Døves blad Anmeldelse Døves blad, eget initiativ 

Drammens Tidene Notis med bilde Markedsavdelingen – Den 
Norske Opera og Ballett 

 

Annen markedsføring 

Forestillingen ble også annonsert på blant annet danseinformasjonen.no, visitoslo.no, 
kunstnerforeningen.no, paascenen.no, mylder.no, notam.no og synneskouen.no. 

Mellom 150 og 200 plakater ble hengt opp i Oslo.  

Det ble også jobbet med markedsføring blant Operaens egne ansatte. 
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VEDLEGG  2 

 

 Tilbakemeldinger :  

 «Savner dere så massevis. Håper vi skal spille igjen på Opera snart. Tenker mye på vårt prosjekt. Det 
var vellykket og helt utrolig uforglemmelig periode!»  
Utøver, Ipek D, Mehlum:  
 
«gratulerer alle med fin produksjon!!!! 
spesielt dere som har jobba med den 
Ja kjære dere alle. Familie i tykt og tynt siden mars! 
Vi har delt sårbarhet, nakenhet, gleder, seire! 
Det har vært sterkt og vakkert. 
Takk alle for det som er lagt inn i Membran under Sølvis harde, men kjærlige hånd. 
Fine og krevende erfaringer. 
Ønsker alle har gode dager videre og at stykket ( vårt felles barn) får et videre liv. 
GOOOD sommer vakre mennesker! 
klemmm til alle sammen» 
Utøver: Ruth Wilhelmine Meyer: 
 
«Hilsen til alle sammen fra meg også! Håper det blir fleire forestillinger! 
Det har vært fantastisk å jobbe sammen med dere!» 
Klem og hilsner fra Elfi, utøver 
 

«En kjempefin opplevelse har det vært. 
Jeg håper vi får til å jobbe mer med dette!“ 
Utøver, Lars Andreas Haug 
 

Publikums tilbakemeldinger:  

Anne Sofie (ca 65 år) har sterkt nedsatt hørsel. Hun var publikum og har følgende tilbakemelding. 
«Det var en stor opplevelse. Kjente meg mye igjen i Beethoven, spesielt i kontakt med andre 
mennesker, fortvilelsen over at Beethoven ikke fikk kontakt med andre mennesker. Musikken 
harmonerte fint. Musikken gled inn i mitt øre. Handlet mye om kunsten».  

Fra anmeldelse i Døves Tidskrift, Maren Oriola. «Det var enkelte øyeblikk der tårene presset på, fordi 
det var første gang jeg endelig fikk oppleve et samspill mellom lyd og stillhet. Dette samspillet var 
nydelig og jeg fanget mange øyeblikk der jeg endelig forsto hvor mye lyd og stillhet betyr i 
utgangspunktet.» 

 

Facebook 

Facebook har blitt vurdert som en viktig informasjonskanal for prosjektet. Det ble derfor opprettet et 
facebook-arrangement og en facebookside 2. April 2013. Facebooksiden ble etter hvert nedlagt til 
fordel for facebook- arrangementet.  

Pr. 06.06 var det 138 deltagere på arrangementet. 

Det var samme dato 67 personer som hadde satt seg opp på kanskje.  
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Aktiviteten på siden var veldig stor i premiereuken. I tillegg til vår egen facebookside ble produsenten 
enig med DNO&B om at de skulle poste informasjon om Membran på sin facebookside. Denne teller 
27 813 følgere1. Dette genererte videre 73 likes og 11 delinger. 

 

Tilbakemeldinger på facebook:  

7.juni 

-Lenge siden jeg har hatt en slik kunstnerisk opplevelse som i kveld på urpremieren på 
"Membran - Beethovens testamente" på Operaen - Sølvi Edvardsen hadde greid 
mesterstykket å få smeltet sammen mange sterke kunstneriske uttrykk til en helhetlig 
forestilling - Synne Skouens spennende nye musikk smeltet sammen med Beethovens egne 
toner og Ruth Wilhelmine Meyer og Elfi Sverdrups fantastiske uttrykksfulle stemmer - 
hørende og døve danset og beveget seg i et intenst samspill, Rita Lindanger (som også spilte 
piano), Ipek D. Mehlum, Ronny Patrick Jacobsen, Anne-Line L. Kirste, Ruth Wilhelmine Meyer, 
Elfi Sverdrup og Lars Ander Haug på tuba, og hele Operakoret var også med - i en nydelig 
lyssetting –.» 

 

-En forestilling jeg alltid vil huske! Ikke et kjedelig øyeblikk! Tusen takk for inspirasjon! 

14. juni kl. 13:26 · Liker · 1 

-wow.... som tårene trillet , så tusen takk for at dere beveget meg i kveld. En unik , 
hjerteskjærende, overraskende, gjennomarbeidet, humoristisk og sterk forestilling formidlet 
så rått, rent og så vakkert ! :) 

Liker ikke · · Følg innlegget · Del · 8. juni kl. 01:31 

 

-Dette er en forestilling som sitter lenge i bevissheten .... nettopp fordi den er så SANSELIG OG 
VAKKER! (;-)) Åpne ALLE SANSER d er slik d burde være ALLTID (;) 
 
- wish so much I could see that play! 

- Flott forestilling! Så den igår,svært imponert over skuespillerne!! 

-Har skikkelig lyst til å se dette! Blir det flere forestillinger? Gjerne i Bergen !? 

-Stor respekt for det dere gjør. Finnes forestillingen på video et sted på internett? Har lyst til å se det. 

- Fanastisk  

-Gratulerer til dere alle for alt dere gjorde i forestillingen Membran. Jeg er fra koret og var fantastisk 
å være med. Det var stort! Jeg er så glad jeg fikk muligheten til å møte og jobbe med mennesker så 
dyktige som dere. Lykke til videre! 

- Og d var en strålende forestilling! Få den opp igjen, få den opp og fram og ut - hva m gjestespill i 
utlandet også ? D blir kanskje "dyrt", men d blir deilig ! Tyskland, Japan, Argentina, Kanada, Island, 
Russland & what not ! Og, som sagt, på Kirsten Flagstads plass igjen!  5. november 2013 kl. 

                                                             
 

https://www.facebook.com/synne.skouen?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/ruth.w.meyer?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/ipekmehlum?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/ronny.p.jacobsen?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151613784833726.1073741833.194688528725&type=1&comment_id=26651905&offset=0&total_comments=2
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10151631138513726
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=37&appid=2309869772&p%5B0%5D=207978519350476&profile_id=184157011732627&share_source_type=group
https://www.facebook.com/events/184157011732627/permalink/207978519350476/
https://www.facebook.com/rita.lindanger/posts/10151949202797570?comment_id=28062154&offset=0&total_comments=2
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VEDLEGG

Generell Pressemelding

Das Heiligestadstestamente er et vitnesbyrd om komponistens Beethovens innerste
tanker. Forestillingen Membran Beethovens testamente presenterer nyskrevet musikk
både lydlig og visuelt med en uvanlig blanding av døve og hørende utøvere. Og ikke
minst Operakoret.

Koreograf Sølvi Edvardsen har sammen med blant annet Synne Skouen, utøvere fra Teater
Manu og musikere fra musikkgruppen AKKU laget et helt spesielt musikkunivers Beethovens
ånd. En musikalsk helaften som både kan sees og høres.

Beethoven har gradvis mistet hørselen, og gir et rystende bilde av hvordan dette oppleves et
brev til sine brødre som senere er kalt Heiligenstadt-testamentet Noen av hans mest
betydningsfulle verk er skrevet etter at han ble døv. Beethovens liv og skjebne danner
grunnfortellingen stykket og flettes sammen med aktørenes egne skjebner og historier.

-Menneskets evige behov for ytre seg og begrensning som en ny mulighet for ytring er det
som har drevet meg til lage denne forestillingen sier Sølvi Edvardsen, koreograf og
kunstnerisk leder

Ideen til prosjektet kom opprinnelig fra prosjektleder Rita Lindanger som selv er døv og pianist.
Sammen med utøverne Anne-Line L. Kirste, Ronny Patrick Jacobsen, Ipek Mehlum, Ruth
Wilhelmine Meyer, Lars Andreas Haug og Elfi Sverdrup er hun se på scenen på Den Norske
Opera og Ballett. Meyer, Haug og Sverdrup er medskapende musikere forestillingen og har
sammen med de andre utøverne forsket frem musikkuniverset som presenteres.

Forestillingen er en visuell konsert med uttrykk fra moderne dans og fysisk teater, og utforsker
landskapet mellom lyd og stillhet. Hva er lyden det stille rom? Hva er musikk for den som ikke
hører? Det vi har felles er det fysiske språket og musikken det indre landskap. Man utfordres
forståelsen av hva musikk er. Og ikke minst hva døvhet er.

Forestillinger 6. og 7. Juni på Den Norske Opera og Ballett,

Forestillingen er laget samarbeid med HLF- Hørselshemmedes Landsforbund og Støttet av
Extrastiftelsen, Kulturrådet og Fritt ord

Kontakt: Produsent Arne Andreas Opheim, arneandreaso@gmail.com 45 88 46 40

mailto:arneandreaso@gmail.com
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VEDLEGG  4             Anmeldelse, Aftenposten 9 juni 2013 
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VEDLEGG  5  

 Fylkesavisen Vestfold blad 6.6 2013 

 

 

Elfi Sverdrup. Foto: Tordis Ødbehr 

Synger for hørende og døve 
Elfi Sverdrup fra Stokke er med i forestillingen «Membran – Beethovens testamente». Der presenteres 
nyskrevet musikk både lydlig og visuelt med en uvanlig blanding av døve og hørende utøvere – og ikke 
minst Operakoret. 

 

Svein André Svendsen 

06.06.2013 kl. 10:59 

Forestillingen har première torsdag kveld og det spilles også en forestilling 7. juni på Den Norske 
Opera og Ballett. 

– Beethovens innerste tanker om at han ble døv ligger i bunnen for stykket. Det handler om 
kommunikasjon og medmenneskelighet, det å bli hørt. Hva skal til for å bli hørt, hva slags språk 
bruker vi når vi kommuniserer, spør hun. 
  

Alle er med 

Stokke-kvinnen danser og synger i stykket. 
  – Alle hatt fått lov til å være med på å forme noe i forestillingen, mens Sølvi Edvardsen vever det 

mailto:sas@vestfoldblad.no
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sammen og lager koreografi, forteller Elfi Sverdrup. 
  

I en del av forestillingen er hun også en slags magisk figur som prøver å vekke Beethoven til live. Der 
synger hun komposisjoner av Synne Skouen. 
  

– Vi har hatt workshoper gjennom to år, og arbeidet intenst med den fem til seks dager i uka fra 
midten av mars og frem til nå, forteller hun. 
  

Allsidige kontraster 

– Sølvi Edvardsen har laget koreografi som prøver å dyrke frem de forskjellige personlighetene i 
stykket, slik at vi får utfolde oss som den vi er, med alle våre allsidige kontraster. Det er et veldig 
kontrastrikt stykke. Min rolle er variert. Jeg er både med i fellesskapet og har en vokalduell der jeg 
har på meg et fire meter langt skjørt dekket med metallskjell som jeg drar rundt på scenen, forteller 
hun. 
  

Koreograf Sølvi Edvardsen har sammen med blant annet komponist Synne Skouen, noen av landets 
mest spennende sceneutøvere og musikere fra musikkgruppen AKKU, laget et helt spesielt 
musikkunivers i Beethovens ånd. En musikalsk helaften som både kan sees og høres. 
  

Beethoven har gradvis mistet hørselen, og gir et rystende bilde av hvordan dette oppleves i et brev til 
sine brødre som senere er kalt Heiligenstadt-testamentet. Noen av hans mest betydningsfulle verk er 
skrevet etter at han ble døv. Beethovens liv og skjebne danner grunnfortellingen i stykket og flettes 
sammen med aktørenes egne skjebner og historier.  
  

Begrensning    

– Menneskets evige behov for å ytre seg og begrensning som en ny mulighet for ytring er det som 
har drevet meg til å lage denne forestillingen, sier Sølvi Edvardsen. Hun er koreograf og kunstnerisk 
leder. 
  

Idéen til prosjektet kom opprinnelig fra prosjektleder Rita Lindanger, som selv er døv og pianist. 
Sammen med utøverne Ipek D. Mehlum, Ronny Patrick Jacobsen, Anne-Line L. Kirste, Ruth 
Wilhelmine Meyer, Lars Andreas Haug og Elfi Sverdrup er hun å se på scenen i stykket. 
  

Forståelse 

Forestillingen er en visuell konsert med uttrykk fra moderne dans og fysisk teater, og utforsker 
landskapet mellom lyd og stillhet. Hva er lyden i det stille rom? Hva er musikk for den som ikke 
hører? Det vi har felles er det fysiske språket – og musikken i det indre landskap. Man utfordres i 
forståelsen av hva musikk er. Og ikke minst hva døvhet er. 
  

– Både hørende, tunghørte og døve skal få noe ut av dette, sier Sverdrup. 
  

Forestillingen er laget i samarbeid med Hørselshemmedes Landsforbund og er støttet av 
Extrastiftelsen, Kulturrådet og Fritt ord. 
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VEDLEGG 6 

 

Gaysir 6.6.2013 

 
- Jeg er selv lesbisk og har i tillegg en hørende identitet til tross for at jeg ikke har fysisk hørsel. Jeg har valgt en 
fremtid i et yrke som krever ekstremt mye av meg både fysisk og psykisk, sier danseren Anne-Line L. Kirste. I 
dag debuterer hun i Operaen. Foto: Trine+Kim designstudio. 

Trosser alle fordommer 

Redaksjonen 
Publisert 06.06.13 

    

Anne-Line L. Kirste er døv. Men det har aldri stoppet henne fra å danse. I kveld debuterer hun ved Operaen i 
en helaftens forestilling på Scene 2. 

I Membran – Beethovens testamente er Anne-Line en av syv utøvere som står på scenen torsdag 6. og fredag 7. 
juni. 

Forestillingen presenterer nyskrevet musikk både lydlig og visuelt, med en uvanlig blanding av døve og 
hørende utøvere. Med på laget er også Operakoret, skriver arrangøren i en pressemelding. 

Fra handlingen: 

Beethoven har gradvis mistet hørselen, og gir et rystende bilde av hvordan dette oppleves i et brev til sine 
brødre som senere er kalt Heiligenstadt-testamentet. 

Komponistens liv og skjebne danner grunnfortellingen i stykket, og flettes sammen med aktørenes egne 
skjebner og historier. 

"Døve kan ikke danse" 

– Først og fremst er denne forestillingen en stor mulighet for min fremtid som danser. Helt siden jeg begynte å 
danse som 14-åring, har jeg hatt et ønske om å kunne jobbe som danser, sier Anne-Line L. Kirste. 

Saken fortsetter under bildet. 

mailto:redaksjonen@gaysir.no
http://www.facebook.com/share.php?u=%3Chttp://www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=15811%3E
http://twitter.com/home?status=Trosser%20alle%20fordommer%3A%20http%3A%2F%2Fwww%2Egaysir%2Eno%2Fartikkel%2Ecfm%3FCID%3D15811
http://www.gaysir.no/forside/artikkel_tips.cfm?CID=15811
http://www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=15811&usv=1
http://www.operaen.no/Forestillinger/Membran-Beethovens-Testamente/
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Anne-Line L. Kirste er døv, men det stopper henne ikke fra å danse. – Jeg kan ikke leve uten dansen, det er en 
veldig viktig del av mitt liv. Pressefoto. 

– I likhet med Beethoven kan jeg ikke høre musikken som jeg danser til, og dette har ført til at jeg møter en 
del fordommer om at "døve ikke kan danse". Nå kan jeg endelig være med på å bevise at hørsel ikke er en 
nødvendighet for å bli danser, og det i selveste Operaen. 

Forestillingen tar utgangspunkt i en tekst som Beethoven skrev, om hans tanker og følelser rundt det å miste en 
sans som betød så mye for ham; hørselen. 

– På den tiden han levde, ble døve sett på som tilbakestående eller mindre intelligente. For Beethoven var det 
en stor psykisk belastning å ikke kunne høre sin egen musikk eller delta i samfunnet. Han opplevde å bli gjort til 
latter. Men på den andre siden var musikken det som hindret ham i å ta livet av seg, og han skapte noen av sine 
beste verker etter at han ble helt døv, forklarer hun. 

Anne-Line tror de fleste kan kjenne seg igjen i Beethovens testamente. 

– Alle ønsker å bli respektert for hvem de identifiserer seg som, og å bli behandlet på lik linje som alle andre, 
uansett om de er døve, blinde, homofile, trans eller farget. 

– Jeg er selv lesbisk og har i tillegg en hørende identitet til tross for at jeg ikke har fysisk hørsel. Jeg har valgt 
en fremtid i et yrke som krever ekstremt mye av meg både fysisk og psykisk, så Beethovens testamente er en 
historie som betyr mye for meg og som er viktig for andre å oppleve. 
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VEDLEGG  7 

Annonsering via nettsiden til Den Norske Opera & Ballett 

 

  
B I L D E BE S K RI V E L SE  

Membran-Beethoven-Operaen 

 ÅPNE 
6.JUNI—7FACEBOOK• 

 TWITTER• 
 GOOGLE+ 

Felles språk uten tale 
Beethoven har gradvis mistet hørselen, og gir et rystende bilde av hvordan dette oppleves i 
et brev til sine brødre, som senere er kalt Heiligenstadt-testamentet. Men som vi vet, ble 
ikke dette til hinder for at han fortsatte å komponere til det siste. Noen av hans mest 
betydningsfulle verk er skrevet etter at han ble døv. Beethovens liv og skjebne danner 
grunnfortellingen i stykket og flettes sammen med aktørenes egne skjebner og historier. 
Ytring er et grunntema i prosjektet og utforskes med humor og alvor. Ved å fokusere på den 
enkelte stemmen og den enkeltes behov for å ytre seg, kan begrensningen bli en ny 
mulighet. 

Forestillingen har form av en visuell konsert med uttrykk fra dans og fysisk teater, og vil 
utforske landskapet mellom lyd og stillhet i et samarbeid mellom hørende og ikke-hørende 
musikere og scenekunstnere. Hva er lyden i det stille rom? Hva er musikk for den som ikke 
hører? Det vi har felles er det fysiske språket – og musikken i det indre landskap. 
Stillhet, Beethovens musikk, nyskrevet musikk, i en lydlig og visuell sammensmeltning 
presentert av en uvanlig blanding av døve og hørende utøvere, i samarbeid med Operakoret 
og NOTAM. 

http://operaen.no/Forestillinger/Arkiv/Annet/2012-2013/Membran-Beethovens-Testamente/
http://www.facebook.com/share.php?u=http://operaen.no/Forestillinger/Arkiv/Annet/2012-2013/Membran-Beethovens-Testamente/
http://twitter.com/home?status=http://operaen.no/Forestillinger/Arkiv/Annet/2012-2013/Membran-Beethovens-Testamente/
https://plus.google.com/share?url=http://operaen.no/Forestillinger/Arkiv/Annet/2012-2013/Membran-Beethovens-Testamente/
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Medlemmer i Norges døveforbund og Hørselshemmedes landsforbund får kr 50,- i rabatt på 
forestillingsbilletter. 

 IDÉ OG PROSJEKTLEDER:Rita Lindanger 
 REGISSØR, KOREOGRAF OG KUNSTNERISK LEDER:Sølvi Edvardsen 
 MUSIKK:Ludwig van Beethoven, Synne Skouen, Jana Winderen (lydkunstner), NOTAM- norsk 

senter for teknologi i musikk og kunst, Lars Andreas Haug, Ruth Wilhelmine Meyer, AKKU 
 KOSTYMER OG SCENOGRAFI:Sølvi Edvardsen og Mona Irene Grimstad 
 LYSDESIGN:Paul Vidar Ramon Sævarang 
 MEDVIRKENDE:Sceneutøvere/dansere: Ipek Mehlum, Ronny Patrick Jacobsen, Anne-Line L. 

Kirste og Rita Lindanger / Vokal: AKKU: Ruth Wilhelmine Meyer og Elfi Sverdrup / Tuba: Lars Andreas 
Haug /Operakoret, ledet av David Maiwald og Ruth Wilhelm 

 PRODUSENT:Arne Andreas Opheim 
 STYRINGSLEDER/IDÉUTVIKLER:Pål Foss 

 
 

 1 time og 30 minutter Ingen pause 
 2 forestillinger Fra 6.juni til 7.juni 
 Premiere 6.juni 2013Scene 2 
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VEDLEGG  8             Fra nettsiden til DNO&B 
 FORESTILLINGER 

 KJØPSINFO  

  
B I L D E BE S K RI V E L SE  

Membran - Beethovens testamente 

 1 AV 2 

NY MUSIKK I  BEETHOVENS ÅND 
Forestillingen Membran – Beethovens testamente med urpremiere 6. 

juni byr på nyskrevet musikk i Beethovens ånd. På scenen står både døve 
og hørende utøvere. 

Koreograf Sølvi Edvardsen har sammen med komponist Synne Skouen, sceneutøvere og musikere 
laget en musikalsk helaften med utgangspunkt i brevene Beethoven skrev til sine brødre om sitt 
gradvise tap av hørselen. 
I Membran – Beethovens testamente flettes hans liv og skjebne sammen med aktørenes egne 
historier. I samarbeid mellom hørende og ikke-hørende musikere og scenekunstnere utforskes 
landskapet mellom lyd og stillhet. Hva er lyden i det stille rom? Hva er musikk for den som ikke 
hører? 
- Det som har drevet meg til å lage denne forestillingen er menneskets evige behov for å ytre seg og 
begrensning som en ny mulighet for ytring, sier Sølvi Edvardsen, koreograf og kunstnerisk leder. 
 
Slik har Membran – Beethovens testamente fått form av en visuell konsert med uttrykk fra dans og 
fysisk teater. Også Operakoret er med i forestillingen som til sammen teller rundt 60 utøvere. 
 
Ideen kom fra prosjektleder Rita Lindanger som selv er døv og pianist. Med seg har hun utøverne 
Ipek D. Mehlum, Ronny Patrick Jacobsen, Anne-Line L. Kirste, Ruth Wilhelmine Meyer, Lars Andreas 
Haug og Elfi Sverdrup. Musikken er skrevet av Synne Skouen, L.V. Beethoven og Jana Winderen, med 
Meyer, Haug og Sverdrup som medskapende musikere. Lyddesignen er ved Lasse P. Nøsted fra 
NOTAM. 
 
Membran – Beethovens testamente er laget i samarbeid med Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) 
med støtte fra Extrastiftelsen, Kulturrådet og Fritt ord. 
Scene 2, 6. og 7. juni kl. 19.30: 
 
Vedlagt: Pressebilder fra Membran – Beethovens testamente. Foto: Trine+Kim designstudio 
 For intervjuer og mer informasjon, vennligst kontakt: 
Produsent Arne Andreas Opheim.  
E-post: arneandreaso@gmail.com Telefon: 45 88 46 40 

http://operaen.no/#calendar
http://operaen.no/Presse/Nyheter-og-pressemeldinger/Ny-musikk-i-Beethovens-and/
http://operaen.no/Om-DNOB/Operakoret/
http://operaen.no/Forestillinger/Arkiv/Annet/2012-2013/Membran-Beethovens-Testamente/
http://operaen.no/Forestillinger/Arkiv/Annet/2012-2013/Membran-Beethovens-Testamente/
http://operaen.no/Forestillinger/Arkiv/Annet/2012-2013/Membran-Beethovens-Testamente/


49 

 

VEDLEGG NR 9 

Kunstnerforeningens annonsering på nett:  

Hjem › Dans › Vekommen til Membran – Beethovens Testamente på Den Norske Opera og Ballett 6. og 7. Juni 

Velkommen til Membran – Beethovens Testamente på Den Norske Opera og 
Ballett 6. og 7. Juni 

Publisert 05.06.2013 av Guri 

 

Foto: Trine+Kim Designstudio 

Das Heiligestadstestamente er et vitnesbyrd om komponistens Beethovens innerste tanker. 
Forestillingen Membran – Beethovens testamentepresenterer nyskrevet musikk både lydlig og visuelt 
med en uvanlig blanding av døve oghørende utøvere. Og ikke minst Operakoret. 
Koreograf Sølvi Edvardsen har sammen med blant annet komponist Synne Skouen, noen av landets mest 
spennende sceneutøvere samt musikere fra Musikkgruppen AKKU, laget et helt spesielt musikkunivers i 
Beethovens ånd. En musikalsk helaften som både kan sees  og høres.Forestillingen er envisuell 
konsert med uttrykk fra moderne dans og fysisk teater, og utforsker landskapet mellom lyd og stillhet. Hva 
er lyden i det stille rom? Hva er musikk for den som ikke hører? Det vi har felles er det fysiske språket – og 
Musikken i det indre landskap. Man utfordres i forståelsen av hva musikk er. Og ikke minst hva døvhet er. 

Ideen til prosjektet kom opprinnelig fra prosjektleder Rita Lindanger som selv er døv og pianist. Sammen 
med utøverne Ipek D. Mehlum, Ronny Patrick Jacobsen, Anne-Line L. Kirste, Ruth Wilhelmine Meyer, Lars 
Andreas Haug og Elfi Sverdru,p er hun å se på scenen på Den Norske Opera og Ballett. Ved siden av 
musikken til Synne Skouen,         L.V. Beethoven, Jana Winderen og lyddesign ved Lasse P. Nøsted fra 
NOTAM, er Meyer, Haug og Sverdrup medskapende musikere i forestillingen.  

http://www.kunstnerforeningen.no/
http://www.kunstnerforeningen.no/category/dans/
http://www.kunstnerforeningen.no/vekommen-til-membran-beethovens-testamente-pa-den-norske-opera-og-ballett-6-og-7-juni/
http://www.kunstnerforeningen.no/author/guri/
http://www.kunstnerforeningen.no/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/opera-og-ballett.jpg
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VED LEGG NR 10 

Annonser 

Membran - Beethovens Testament 

vens  

Fra nettsiden til Visitt Oslo:  
Beethoven har gradvis mistet hørselen, og gir et rystende bilde av hvordan dette oppleves i et brev til sine brødre, som 
senere er kalt Heiligenstadt-testamentet. Men som vi vet, ble ikke dette til hinder for at han fortsatte å komponere til det 
siste. Noen av hans mest betydningsfulle verk er skrevet etter at han ble døv. Beethovens liv og skjebne danner 
grunnfortellingen i stykket og flettes sammen med aktørenes egne skjebner og historier. 
Forestillingen har form av en visuell konsert med uttrykk fra dans og fysisk teater, og vil utforske landskapet mellom lyd og 
stillhet i et samarbeid mellom hørende og ikke-hørende musikere og scenekunstnere. Hva er lyden i det stille rom? Hva er 
musikk for den som ikke hører? Det vi har felles er det fysiske språket – og musikken i det indre landskap. 
 
Stillhet, Beethovens musikk, nyskrevet musikk, i en lydlig og visuell sammensmeltning presentert av en uvanlig blanding av 
døve og hørende utøvere, i samarbeid med Operakoret og NOTAM. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.operaen.no/Forestillinger/Omvisninger/
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VEDLEGG 11 , finansieringsplan mai 2012, søknad til ExtraStiftelsen.  

VEDLEGG  
11    
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FINANSIERINGPLAN, INNKOMNE MILDLER; JANUAR  2013 

 
 



53 

 

VEDLEGG 12 

Beethoven's Heiligenstädt Testament, 1802 

© Copyright 1997-98 John V. Gilbert All Rights Reserved 

For my brothers Carl and [Johann] Beethoven. 

Oh you men who think or say that I am malevolent, stubborn, or misanthropic, how greatly do you 
wrong me. You do not know the secret cause which makes me seem that way to you. From childhood 
on, my heart and soul have been full of the tender feeling of goodwill, and I was even inclined to 
accomplish great things. But, think that for six years now I have been hopelessly afflicted, made worse 
by senseless physicians, from year to year deceived with hopes of improvement, finally compelled to 
face the prospect of a lasting malady (whose cure will take years or, perhaps, be impossible). Though 
born with a fiery, active temperament, even susceptible to the diversions of society, I was soon 
compelled to isolate myself, to live life alone. If at times I tried to forget all this, oh how harshly was I 
flung back by the doubly sad experience of my bad hearing. Yet it was impossible for me to say to 
people, "Speak louder, shout, for I am deaf." Ah, how could I possibly admit an infirmity in the one 
sense which ought to be more perfect in me than others, a sense which I once possessed in the highest 
perfection, a perfection such as few in my profession enjoy or ever have enjoyed. - Oh I cannot do it; 
therefore forgive me when you see me draw back when I would have gladly mingled with you. My 
misfortune is doubly painful to me because I am bound to be misunderstood; for me there can be no 
relaxation with my fellow men, no refined conversations, no mutual exchange of ideas. I must live 
almost alone, like one who has been banished; I can mix with society only as much as true necessity 
demands. If I approach near to people a hot terror seizes upon me, and I fear being exposed to the 
danger that my condition might be noticed. Thus it has been during the last six months which I have 
spent in the country. By ordering me to spare my hearing as much as possible, my intelligent doctor 
almost fell in with my own present frame of mind, though sometimes I ran counter to it by yielding to 
my desire for companionship. But what a humiliation for me when someone standing next to me heard 
a flute in the distance and I heard nothing, or someone standing next to me heard a shepherd singing 
and again I heard nothing. Such incidents drove me almost to despair; a little more of that and I would 
have ended my life - it was only my art that held me back. Ah, it seemed to me impossible to leave the 
world until I had brought forth all that I felt was within me. So I endured this wretched existence - 
truly wretched for so susceptible a body, which can be thrown by a sudden change from the best 
condition to the very worst. - Patience, they say, is what I must now choose for my guide, and I have 
done so - I hope my determination will remain firm to endure until it pleases the inexorable Parcae to 
break the thread. Perhaps I shall get better, perhaps not; I am ready. - Forced to become a philosopher 
already in my twenty-eighth year, - oh it is not easy, and for the artist much more difficult than for 
anyone else. - Divine One, thou seest my inmost soul thou knowest that therein dwells the love of 
mankind and the desire to do good. - Oh fellow men, when at some point you read this, consider then 
that you have done me an injustice; someone who has had misfortune man console himself to find a 
similar case to his, who despite all the limitations of Nature nevertheless did everything within his 
powers to become accepted among worthy artists and men. - You, my brothers Carl and [Johann], as 
soon as I am dead, if Dr. Schmid is still alive, ask him in my name to describe my malady, and attach 
this written documentation to his account of my illness so that so far as it possible at least the world 
may become reconciled to me after my death. - At the same time, I declare you two to be the heirs to 
my small fortune (if so it can be called); divide it fairly; bear with and help each other. What injury 
you have done me you know was long ago forgiven. To you, brother Carl, I give special thanks for the 
attachment you have shown me of late. It is my wish that you may have a better and freer life than I 
have had. Recommend virtue to your children; it alone, not money, can make them happy. I speak 
from experience; this was what upheld me in time of misery. Thanks to it and to my art, I did not end 
my life by suicide - Farewell and love each other - I thank all my friends, particularly Prince 
Lichnowsky and Professor Schmid - I would like the instruments from Prince L. to be preserved by 
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one of you, but not to be the cause of strife between you, and as soon as they can serve you a better 
purpose, then sell them. How happy I shall be if can still be helpful to you in my grave - so be it. - 
With joy I hasten towards death. - If it comes before I have had the chance to develop all my artistic 
capacities, it will still be coming too soon despite my harsh fate, and I should probably wish it later - 
yet even so I should be happy, for would it not free me from a state of endless suffering? - Come when 
thou wilt, I shall meet thee bravely. - Farewell and do not wholly forget me when I am dead; I deserve 
this from you, for during my lifetime I was thinking of you often and of ways to make you happy - be 
so - 

Ludwig van Beethoven 
Heiglnstadt, 
October 6th, 1802 
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VEDLEGG  13  
 
Forkortet versjon  
 
BEETHOVENS TESTAMENTE    BEETHOVENS TESTAMENTE 
(Heiligenstädter Testament)¨    /MEMBRAN 
 
O Menschen      O mennesker 
Wenn ihr einst dieses leset    når dere en dag leser dette 
Si denkt      så tenk 
Dass ihr mir Unreshy gethan    at dere har gjort meg urett 
 
Und der Unglückliche     Og den ulykkelige 
Er tröste sich      han skal ble trøstet 
Eiens seines gleichen zu finden    over å ha funnet sin like 
 
O wie hart      O hvor brutalt 
Wurde ich zurückgestossen    ble jeg støtt bort 
 
Doch        Dog 
Er war mir nicht möglich    det var ikke mulig for meg 
Den Menchen su sagen:     å si til menneskene: 
 
Sprecht lauter!      Snakk høyere! 
Schreut!      Rop! 
 
Den ich bin taub!     For jeg er døv! 
 
Wie ein Verbannter muss ich leben   Dom en utstøtt lever jeg 
 
Welch Demüthigung     hvor ydmykende 
jemand von weitem eine Flöte hörte   når noen hører en fløyte i det fjerne 
Und ich nicht hörte     og jeg intet hører 
 
Wenn jemand den Hirten singen hörte   Når noen hører en gjeter 
Und ich nicht hörte     og jeg intet hører 
 
Es felte wenig      Det har vært nære på 
Und ich endikte selbst     at jeg tok mitt liv 
mein leben 
 
Nur sie–die Kunst     Kunsten 
Sie hielt mich zurück     bare kunsten 
       hindret meg 
        
       Utdrag og oversettelse til norsk 
       Synne Skouen 
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VEDLEGG 14      PLAKATEN laget av Trine+Kim designstudio 
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VEDLEGG 15 
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