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FORORD
«Musikk for døve ører» er et innledende forarbeid/forprosjekt til en kommende musikkteaterproduksjon i 2013. Forprosjektet startet i jan 2011, og er avsluttet i oktober i 2012.
Prosjektet har vært og er i kontinuerlig utvikling frem til den kommende produksjonen som
starter 1. jan 2013. Denne sluttrapporten er basert på hvor langt utviklingen har kommet, samt
mål som er innfridd.

Prosessen har vært preget av å være en førstereistur. «Båten» er finansiert av ExtraStiftelsen.
Komponisten Synne Skouen var med fra starten av. Hun anbefalte musikere, og en meget
erfaren «los», Sølvi Edvardsen, som har blitt kunstnerisk leder og koreograf. Vi plukket opp
AKKU (to sangere og en tubaist), som har sitt lydmateriale basert i sangtradisjoner på
Nordkalotten; bl.a. Nord Canada, Grønland, Norge, Sibir og Hebriede. Vi hentet lydkunstner,
Jana Winderen, som har vært i Antarktis og har reist verden rundt for å samle inn lyder inne i
is, lyder fra hval og fra livet langt nede i havet, samt inne i maurtuer.

Gjennom auditions er det rekruttert fire døve/hørselshemmede scenekunstnere og musikere.
Styringsleder Pål Foss har fungert som en telegrafist, som har tatt formelle telefoner til
institusjoner og utad.
Ferden har endt hos en kulturinstitusjon i Den Norske Opera & Ballett der den kommende
forestilling skal finne sted i 2013.

Noen har gjort en ekstra stor innsats, mens andre har kanskje vært gratispassasjerer. Det har
vært medvind og motvind. Det har vært en bratt læringskurve for oss som er involvert, fra å
bli kjent med hverandre, fra å bygge opp en prosjektgruppe, utvikle og finne
samarbeidspartnere. Prosjektet anses nå for å være nyskapende i det norske kulturliv, særlig
innen musikalsk formidling med døve og ikke-døve deltakere som utøvende kunstnere. Uten
støtten fra ExtraStiftelsen og HLF hadde det ikke latt seg realisere.
Først vil jeg takke fagsjef prosjekt, Steinar Birkeland, i HLF for veiledning, oppmuntring og
gode råd underveis. Tusen takk Steinar! Koreograf Sølvi Edvardsen, som har blitt kunstnerisk
leder, skyldes en stor takk for kunstnerisk bidrag og utvikling av prosjektet, samt ledelse på
workshop og ikke minst for stor forståelse for konseptet. Synne Skouen fortjener en stor takk
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fordi hun har tro på prosjektet, og for sitt engasjement og forslag til rekruttering av musikere
og regissør. Produsent Kirre Arneberg fortjener en stor takk for gode råd og bidrag til
budsjettarbeidet. Tidligere direktør ved Den Nationale Scene i Bergen, Eva Tamber, fortjener
takk for råd om kulturinstitusjoner. Og en stor takk til styringsleder Pål Foss som har
korrespondert med kontakter utad i telefon, og som gjort en stor jobb med å bygge opp vår
organisasjon, og som har vært en som bidratt til diskusjon rundt prosjektet.
Prosjektleder Rita Lindanger
Oslo 13. oktober 2012
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SAMMENDRAG
Bakgrunn
For prosjektleder har hørselshemning/døvhet gitt en fin mulighet til å delta med eget materiale
innen kulturformidling. Prosjektleder er døvblitt og har bakgrunn som profesjonell pianist,
skuespiller og manusforfatter. Ideen bak dette prosjektet har hatt sitt utgangspunkt i en
voksende gruppe med CI-opererte, døve og hørselshemmede som viser seg å ha glede av
musikk. Ideen har vært å utvikle et tverrfaglig samarbeide mellom døve/hørselshemmede
scenekunstnere og profesjonelle musikere der målet er å sette opp en musikk-teaterforestilling
(opera). Ideen har vært å tegnsette et operaverk med lyd, eller skape en ny opera med ny
musikk. Ideen har vært å finne en felles plattform, et felles utrykk og prosjekt og starte
samarbeid tvers av kultur, språk og hørselstap på et høyt kunstnerisk nivå. Utgangspunktet er
at opera er en fin måte å komme musikken nær fordi den er visuell, samt at det er tilgang til
sceneteksting.
Målsetting
-

Rekruttere døve – og ikke-døve kunstnere.

-

Finne kulturinstitusjon som vil samarbeide.

-

Kommunisere på tvers av ulike språk, og samarbeide på tvers av ulike kulturer.

-

Utvikle innhold med tekst og musikk.

-

Skape ny musikk mellom i krysningspunktet mellom hørende og ikke-hørende.

-

Brobyggingsprosjekt mellom døve og ikke-døve scenekunstnere og musikere.

-

Scenetekst.

-

Tilrettelegge musikk for døve og hørselshemmede.

Gjennomføring

Det har vært stor aktivitet på administrasjonsnivå med hyppige møter og korrespondanse
mellom kunstnerisk leder, prosjektleder og styringsleder, samt korrespondanse med de ulike
prosjektdeltakere og utad med kulturinstitusjoner.
Gjennom workshops og auditions er det rekruttert en kjernegruppe bestående av syv
musikere og scenekunstnere. Fire av dem er blant landets fremste døve scenekunstnere, to
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skuespillere, en danser og en pianist (prosjektleder). Tre av musikerne er fra musikkgruppen
AKKU; to sangere og tubaist.
Øvrige er som er rekruttert er komponist, koreograf, lydkunster, produsent, og styringsleder.
Arbeidet med å finne en kulturinstitusjon har vært en veldig tøff prosess da prosjektet var i
startfasen, uten klar form, uttrykk og innhold. Et viktig skritt på veien var at prosjektet fikk
med en erfaren koreograf og en kjent komponist. Ulike kulturinstitusjoner ble kontaktet. Vi
jobbet intensivt med utvikling samt møter med ulike kulturinstitusjoner.
Det kritiske punktet har vært økonomien i prosjektet. Hvordan skulle en musikkteaterforstilling finansieres? Dette førte til et omfattende arbeid med å søke om finansiering fra
ulike hold. Forestilling på en kulturinstitusjon er kostbart.
Resultat

Vi har inngått kontrakt med kulturinstitusjon (Den Norske Opera og Ballet), der det skal
holdes forestilling i 2013.
-

Vi har inngått samarbeid og intensjonsavtale med NOTAM- senter for teknologi i
musikk og kunst som skal bidra i produksjon av scenografi og kostymer, samt
tilrettelegge musikk/lyder for hørselshemmede/døve på en kunstnerisk måte.

-

Vi har inngått intensjonsavtale med de enkelte prosjektdeltakere.

-

Vi har mottatt del-finansiering fra Norsk Kulturråd og Fond for Lyd og Bilde, Fritt
Ord, samt Statens kunstnerstipend (arbeidsstipend til prosjektleder).

Arbeidet gjennom workshopene og auditions har vært sentralt i utviklingen, samt utforsking
av ulike måter å formidle og uttrykke musikken på. Dette har lagt et grunnlag for hvordan
musikk skal komponeres, koreografi skal utvikles og hva forestillingen skal inneholde.
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KAPITTEL 1
BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Et utgangspunkt er diskusjon om hva sansing er: Den døve ser musikken gjennom «sine
briller». Den døve kan kanskje oppfatte virkeligheten i musikk og dans på en annen måte.
Ideen til prosjektet «Musikk for døve ører» sprang ut av egne erfaringer fra en som ble svært
tunghørt i 5 års alder og så etter hvert døv. Hun har bakgrunn som profesjonell pianist. En
hypotese/spørsmål er: Kanskje opplever døve musikken 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 'briller' 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, 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.

Et utgangspunkt er hva sansing er. Hva er det vi ser og hører og oppfatter? Sansene våre
jobber noen ganger hardt, og prøver å ta inn alt som skjer og som er viktig for oss. Prosjektets
idé er utforske og utfordre hva døvhet og musikk er. Om forskjellige måter å oppleve musikk
på.

Brobygging
Musikk har fra gammelt av vært brobyggende. Et eksempel og forbilde er jazzmusikken som
oppsto i New Orléans i en blanding av gospel, soul og blues, der svarte og hvite musikere
begynte å spille sammen på 1920-tallet.
Selv om deltakerne er høyt kvalifiserte, startet vi med blanke ark. Prosjektleder hadde i før
prosjektstart lite erfaring med ledelse og organisasjonsarbeid, og kjente til få av
prosjektdeltakerne.
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Komponistene og koreografen hadde i utgangspunktet ingen erfaring med samarbeid med
døve. Det har vært viktig å finne trygge rammer, og fjerne usikkerhet. Det har vært viktig å
etablere en gruppe som kan jobbe godt sammen i et kreativt i fellesskap.
Det har vært en læringsprosess, der koreograf og komponist i en tidlig fase ville bli kjent med
og ikke minst lære av døve scenekunstnere. Sølvi Edvardsens lange erfaring med «det fysiske
scenespråket» har vært en stor styrke i dette samarbeidet. «Det fysiske språket» er noe vi alle
har til felles i prosjektet, og noe som har vært brobyggende i prosjektets kulturelle
uttrykksform.

Kunstnerens signatur
En teori: Kanskje er det slik at jo mindre en hører, jo sterkere kommer det indre liv til
uttrykk? Det indre liv; tanker, glede, følelser, traume eller fantasier, som kan utrykkes i
fysiske bevegelser, dans eller lyder/musikk. Det er kunstnerens signatur. For eksempel:
Døve/hørselshemmede scenekunstnerne, som er veldig fysiske i sine uttrykk, har på
workshopene vist hvordan indre oppfattelse av musikk kommer til uttrykk gjennom fysiske
bevegelser eller dans.
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KAPITTEL 2
RESULTATER - RESULTATSVURDERING
Dette er et prosjekt som bærer preg av bakgrunnen og kompetansen til den enkelte deltaker.
Prosjektet bærer preg av fire døve/hørselshemmede kunstnere som definerer og uttrykker seg
ulikt om hørsel og musikk. Danser som er ci-operert, definerer seg som «hørende som lever i
et lydløst fengsel». To skuespillere fra Teater Manu som er veldig fysiske og visuelle i sitt
utrykk, definerer seg som kulturelt døve. Pianist og prosjektleder er døvblitt, og har bakgrunn
som musiker.
Vi har med oss musikkgruppen AKKU. Det er musikk stappet med energi presentert av to
vokalister og en tubaist. AKKU gir oss en uredd og frekk vokalkunst som utfordrer det meste
av våre tilvante oppfatninger hvordan musikk skal være.
Arbeidet på workshopene har krevd et høyt prestasjonsnivå fra deltakerne. AKKU og den
enkelte deltaker har gjort noe de aldri har gjort før, de har samarbeidet og improvisert
sammen på tvers av hørseltap. Workshopdeltakerne har vist imponerende evner til samspill
med musikerne i AKKU. Og AKKU har vist imponerende evner til å improvisere i samspill
med døve scenekunstnere.
Arbeidet har vært eksperimentelt. Det har vært en krevende prosess og ikke minst lærerikt å
bygge prosjektgruppen opp på tvers av hørselstap. De ulike prosjektdeltakere har ulike språk
som tegnspråk, tss (tegn som støtte til tale) og talespråk. Kommunikasjonen har fungert godt
via bidrag fra tolkesentralen. Det har vært viktig å fjerne usikkerhet, og bli trygge og bli kjent
med hverandre. Det har blitt en god kjemi i gruppen. Det må understrekes at deltakerne er
svært profesjonelle med stor kunstnerisk spennvidde.
Å få en forestilling inn på en kulturinstitusjon, har vært en langsikt prosess som krevde en
plan, hardt arbeide og utvikling.
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MÅLSETTING
Målsetting har vært:
-

Å rekruttere deltakere, hørende og ikke hørende.

-

Utforske muligheten til å arbeide sammen i en musikk-forestilling sammen med
døve/hørselshemmede og profesjonelle musikere.

-

Etablere samarbeid med kulturinstitusjon.

-

Sceneteksting.

-

Bygge opp en ad hoc organisasjon med kunstnere som er knyttet til prosjektet.

-

Utvikle ny musikk.

-

Visualisere musikk.

-

Utvikle teknikk som kan forsterke musikkopplevelsen for hørselshemmede.

-

Utvikle manus.

-

Finne et organisert utgangspunkt for å finansiere en musikkteater-oppsetning.

Konkrete mål som er fullført
Forprosjektet har vært preget administrasjonsarbeid, samt hyppige møter mellom
prosjektleder og de enkelte deltakerne. Prosjektleders hjem på Adamstuen har fungert som
kontor/møtested.

Mål som er fullført:
-

Rekruttert komponist.

-

Rekruttert koreograf.

-

Rekruttert lydkunstner.

-

Rekruttert musikere - AKKU.

-

Invitert deltakere til workshop.

-

Fem workshoper/audition for døve og hørselshemmede.

-

Rekruttert prosjektgruppe på syv personer som skal delta i forestilling.

-

Individuelle workshop med koreograf.

-

Det er blitt utviklet manus, «Beethovens Testamente», skrevet av Rita Lindanger, fritt
etter Beethovens “ Heiligen Stadstestament». Manuset er bakgrunnsmateriale.
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-

Koreograf har skrevet skisse/synopsis som viser bruken av musikk og bruken de
enkelte utøverne.

-

Intensjonsavtale med deltakerne.

-

Koreograf og prosjektleder har hatt individuelle møter med deltakerne (informasjon
om deltakernes ulike roller på scenen i og hvordan og hva deltakere skal forberede
seg).

-

Det er laget prøveplan og skaffet prøvelokaler til forestillingen i 2013.

I tillegg er det fullført konkrete oppgaver som:
- To studieturer; Århus og Trondheim (side 65 0g 66).
1) Århusprosjektet der døve barn deltok i operaprosjekt, et samarbeide mellom
Møllervangsskolen for hørselshemmede og Den Jyske Opera i Danmark.
2) Tegnsang-prosjektet: Studietur til Trondheim. Konsert i Olavshallen og workshop.
- Forprosjekt kostymer og scenografi (skisser). Sølvi Edvardsen i samarbeid med
kostymedesigner Mona Grimstad.
- Finansiering: Ny søknad er sendt til ExtraStiftelsen for 2013. Diverse søknader er sendt til
Norsk kulturråd, Fritt Ord og Sparebankstiftelsen.
- To foredrag om arbeidet med «Musikk for døve ører»:
1) «FRAGILE», et internasjonalt EU-finansiert seminar om synshemmede og dans,
arrangert av Bærum Kulturhus, ved koreograf Kjersti Engebrigtsen (side 63).
2) Fagdagen til tolkesentralen Oslo og Akershus.

MÅLGRUPPE
Workshop/audition ble blant annet annonsert i Din Hørsel og Døves Tidsskrift, og har vært
åpne for alle hørselshemmede som hadde interesse av å delta. Selve målgruppen i
forprosjektet har vært:
1) Hele prosjektgruppen som er rekruttert: Scenekunstnerne og musikerne som er rekruttert,
og deltakere som har deltatt i utvikling og gjennomføring av forprosjektet.
2) Hørselshemmede/døve som er invitert til workshopene/audition.
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Opprinnelig plan målgruppe:
-

10 hørselshemmede og hørende kunstnere som deltar på workshop i samarbeid med tre
musikere, komponist, lydkunstner, prosjektleder, koreograf, filmfotograf.

-

På basis av workshop velges ut deltakere som skal utvikle og være med i en
forestilling.

-

Primærmålgruppe som deltar: Hørselshemmede kunstnere som deltar i samarbeid med
profesjonelle musikere, komponist og koreograf.

-

Sekundærmålgruppe er: Media, Janne Hoem (fotograf).

-

Publikumsmålgruppe er bredden som inkluderer hørselshemmede, døve og hørende,
også barn og ungdom.

Resultat målgruppe:
Syv scenekunstnere og musikere på et høyt kunstnerisk nivå er rekruttert til forestillingen.
•

Ti hørselshemmede og døve deltok på workshopene. Fire av disse er rekruttert til
forestillingen.

•

Komponist.

•

Koreograf.

•

Tre musikere representeres ved AKKU.

•

Lydkunstner.

•

Intern produsent.

Sekundærmålgruppe: Media; filmfotograf og Tolkesentralen Oslo/Akershus.

Publikumsmålgruppe:
På langt sikt (hovedprosjektet): Hovedmålgruppe: Det brede publikum; store barn, unge,
voksne og eldre.
Spesielle undergrupper er; hørselshemmede, døve og ci-opererte som vil se forestillingen i
DNO&B.
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FINANSIERING
Et viktig mål i forprosjektet, har vært å bygge en organisasjon som blant annet skal
administrere og jobbe for å finansiere en produksjon i 2013. En forestilling i DNO&B er ikke
billig, og innebærer at prosjektet får innfridd finansiering fra flere hold. Å søke om
finansiering fra flere hold har vært et omfattende arbeide for prosjektleder. Prognosene for å
oppnå økonomisk støtte er basert på i å holde et ambisiøst og høyt kunstnerisk nivå med
profesjonelle utøvere, skape nye og grensesprengende uttrykk som omfavner bredden av
publikum, og aller helst på et internasjonalt nivå, i følge tilbakemelding fra rådgivere i
tildelingssaker. Det er de beste prosjektene som får støtte i Norge, og det er mange om benet.
Forprosjektet
Vi fikk tildelt 580.000 kr til forprosjektet i 2011, noe som er et romslig økonomisk
utgangspunkt til et forprosjekt. Da vi fikk avslag fra ExtraStiftelsen på midler til 2012, fikk vi
forlenget forprosjektet til september 2012.
Midlene til forprosjektet ble fordelt over to år: 369.723 kr i 2011 og 210.535 kr i 2012.
Den største utgiftsposten har vært honorar til medvirkende og konsulenter. 16 personer har
mottatt honorar for innkjøpte tjenester. Det er også lagt ned over 1000 timer i frivillig
arbeidsinnsats.
Endringer i budsjett - forprosjekt

Prosjektet har vært under utvikling og tatt form under prosessen. Det har derfor vært
nødvendig med omdisponering av midlene.
-

Det ble søkt om 150.000 kr til komponering i 2011. Komponisten måtte først bli kjent
med døve/hørselshemmede. Komponisten har mottatt 15.000 kr for konsulenttjeneste
og deltakelse på workshops og møter, samt at komponisten har deltatt i rekrutteringen
av deltakere (koreograf, lydkunstnere og musikere) til prosjektet. Det er bestilt fire
musikkverk fra komponisten. Det er i 2012 utbetalt 60.000 til dette. Resten av
komponisthonoraret dekkes av Fond for lyd og bilde.

-

Det er rekruttert en lydkunstner som har deltatt på tre av workshopene og møter.
Lydkunstner skal samarbeide med komponist. Hun har mottatt 7.500 kr.
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Til sammen er det brukt 82.500 til lydkunstner og komponist.
-

Koreograf, Sølvi Edvardsen har deltatt svært aktivt i utviklingen av prosjektet, og er
en av dem som virkelig brenner for prosjektet. Hun har deltatt og vært leder av svært
mange møter, og hun har dessuten vært en leder av felles workshoper og individuelle
workshop sammen med prosjektleder. Hun har skrevet synopsis/skisse til
forestillingen. Sølvi har også hatt ansvar for kostyme og scenografi, noe som hun også
har hatt et betydelig arbeid med. Hennes honorar er derfor betydelig høyere enn
35.000 kr. Hun er tildelt tilsammen 95.000 kr.

-

Det har vært høyere administrasjonsutgifter enn 13.000 kr. Blant annet til minnepinner
for fotoarbeidet, og til printerblekk samt til utgifter i forbindelse med søknadsarbeid,
kopi og korrespondanse.

-

Det var satt av 12.000 kr til innkjøp av prosjekt-pc. Det er brukt ca 16.000 til innkjøpt
av pc med stor minnekapasitet (som inkluderer printer, Outlook ekspressprogram +
servicegaranti).

-

Det var ikke søkt om midler til studiereise. Men det er allikevel foretatt to studiereiser
for styringsleder og prosjektleder til beslektede prosjekter der døve deltar i
musikkforestilling, 8253 kr.

-

Det var ikke søkt om midler til styringsleder. På grunn av at den store arbeidsmengden
knyttet til stillingen samt kommunikasjon (telefonformidling) utad med bl.a
kulturinstitusjoner og ulike deltakere, har styringslederen vært prosjektleders
forlengede arm og prosjektmedarbeider. Styringsleder har mottatt samlet 50.000 kr.

-

Det er ikke brukt midler på leie av instrumenter, eller frakt av piano som det var satt
av 25.000 kr til.

-

Til workshopsarbeidet ble det innvilget 100.000 kr. Det er brukt betydelige mindre
midler på de rekrutterte scenekunstnerne/musikerne, da det var flere som ikke kunne
delta på alle workshopene. 37.500 kr ble i utbetalt i honorar til deltakere på workshop.
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-

Det er også brukt mindre beløp på film- og fotoarbeidet. Det er besluttet av det ikke
skal lages film av forprosjektet, men en dvd/film som handler om prosessen og den
kommende forestilling (hovedprosjektet).

-

Det var ikke søkt om midler til annonsering av workshop. Annonsering i Din hørsel
kostet ca 10.000 kr. Det var heller ikke satt av midler til Revisorhjelp, ca 12.000 kr.

-

Prosjektleder hadde lønn/honorar 180.000 i 2011. Det var satt opp 50.000 kr i honorar
til prosjektleder for 2012. For 2012 er det tatt ut ca 23.000 kr i honorar.

Finansiering av hovedprosjekt - 2013
Det er gjennomført et stort arbeide med å skaffe finansering. Utgiftene til produksjon
(hovedprosjektet) i 2013 utgjør 2.450.000 kr. Det er søkt om 900.000 hos ExtraStiftelsen for
2013.
Budsjettet har forandret seg noe under arbeidet med prosjektet og noen ganger under
søknadsprosessene. F.eks fikk vi informasjon om at det ikke mer midler hos Scenekunst og
Ny Teknologi i Norsk Kulturråd, og at disse midlene må søkes andre steder.
Vi har også søkt Fond For Utøvende Kunstnere om støtte, 120.000 kr (ikke oppgitt budsjett i
søknad til ExtraStiftelsen), dette for at vi skal kunne betale overtidsbetaling til operakoret for
2 ekstraforestillinger. Det er en stor produksjon, og et kostbart prosjekt, og det har vært
prosjektleders oppgave er å søke flest mulig steder slik at prosjektet blir gjennomførbart.
Vi har fått avslag på flere av søknadene, slik at midlene må søkes andre steder (f.eks erstatter
midlene fra Fritt Ord en del av utgiftene til Scenekunst og ny teknologi).

Prosjektet «Membran - Beethovens Testamente» er gjennomførbart i 2013, hvis
lønnsutgiftene til deltakerne dekkes. Målet er også å lage en nyskapende forestilling og
produsere scenografi og kostymer. Vi har søkt om midler til der det er mulig for å få finansiert
dette.
Det er sendt søknader til:
•

ExtraStiftelsen i juni 2012.

•

Norsk Kulturråd; Prosjektstøtte Musikk og Fri Scenekunst (sendt i 2011, samt i febr og
sept 2012).
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•

2 søknader til Fond for Lyd og Bilde; komposisjon og scenekunst (sendt januar 2012).

•

Sparebankstiftelsen (sendt febr og sept 2012).

•

Gjensidigestiftelsen (sendt sept 2011).

•

Fritt Ord (sendt juli 2012).

•

2 søknader til Fond for utøvende kunstnere (sendt i juli).

•

Norsk Kulturråd, bestillingsverk (sendt juli 2012)..

Det er også sent ut ulike sponsorsøknader uten resultat.

Foreløpig resultat:
Det er pr i dag kommet inn samlet 470.000 kr til Membran-produksjon.
Det er mottatt midler fra:
•

Fond for Lyd og Bilde: 70.000 kr til komponering.

•

Norsk Kulturråd: Fri scenekunst, dans: 300.000 kr.

•

Fritt ord: 100.000 kr.

Prosjektleder har i 2012 også mottatt Statens kunstnerstipend (arbeidsstipend) for 2012 og
2013 som tilsvarer lønn i 50 % stilling.
Det kan også nevnes at:
Komponist Synne Skouen har i 2012 mottatt Statens Garantiinntekt for kunstnere.
Lydkunster Jana Winderen har i 2012 mottatt Statens Garantiinntekt for kunstnere.
Forhandlinger har ført til at en del av kostnadene til Membran-produksjonen dekkes av
DNO&B. Mannskap som DNO&B stiller med, og dermed lønnskostnader til disse er; en
scenetekniker, en lystekniker, lysdesigner (dekker 50 % av kostnadene), en inspisient og en
bilde- og lydtekniker. I tillegg stiller DNO&B med publikumsverter, bidrar i
markedsføringen, med salg osv. Disse kostnadene inngår ikke i søknadsbudsjettene.
Det kan også nevnes at vi får billettinntektene fra salget i DNO&B i 2013. Billettinntekter for
4 forestillinger beregnet på 300 publikum pr forestilling utgjør ca 255.000 kr.
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KAPITTEL 3
PROSJEKTGJENNOMFØRING OG METODE
Prosjektet startet med å finne aktuelle samarbeidspartnere, komponist, koreograf, musikere og
scenekunstnere. Vi har blitt kjent med hverandre.
Deretter startet arbeidet med å finne kulturinstitusjon, samt arbeide med på å finne et
organisert utgangspunkt for og finansiering av produksjon av en forestilling.
Prosjektgruppen har utforsket ulike måter å samarbeide på, samt ulike måter å kommunisere
og formidle musikk på. Det er nedlagt et stort arbeide med å utvikle materiale og innhold.
Noe av materialet er inspirert av Ludvig van Beethoven og hans «Heiligenstadt-Testament»
som ble skrevet da komponisten var i ferd med å miste hørselen.
Koreograf Sølvi Edvardsen har uttalt at «Handikapp er ikke en begrensning, men noe som gir
nye muligheter. Beethovens historie er talende i så måte.
Prosjektleder har hatt ulike oppgaver som musiker og produsent som har administrert
prosjektet og arbeidet tett på kunstnerisk leder. En oppsetning på en kulturinstitusjon
innbefatter et intensivt arbeide med planlegging og utvikling og frem mot en forestilling på et
høyt kunstnerisk nivå.
Vi har ikke hatt en organisasjon eller kulturinstitusjon der vi kunne hente ut ressurser på
forprosjektstadiet, men vi har bygget opp en ac-hoc organisasjon. Prosjektleder har
administrert dette arbeidet fra sitt hjem.

Vi har eksperimentert med nye uttrykksformer innen musikalsk formidling. Etter flere
samlinger med workshops kom resultatene, der deltakerne viste nye og spennende, og også
komiske måter å utrykke/formidle musikk på. En del av dette arbeid var basert på basert på
improvisasjon mellom AKKU og de hørselshemmede/døve scenekunstnerne.

Det har ikke vært enkelt å få tolk til møter, da møter ofte må avtales på kort varsel. Det har
vært tidkrevende med tolkeforberedelse i forkant, da tolkene skal ha innhold og fyldig
informasjon foran tolkeoppdrag. Tolkeoppdrag har vært prioritert til workshopene, samt med
individuelle møter mellom hørselshemmede deltakere og koreograf. Tolkene har gjort en
svært god jobb. Men de skal også forberede seg, da dette prosjektet er ukjent for dem. Det var
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svært positivt at tolkesentralen viste interesse for prosjektet. Prosjektleder ble invitert til å
holde foredrag om «Musikk for døve ører» på Fagdagen hos Oslo og Akershus Tolkersentral i
oktober 2011.
Det arbeides det med å få faste tolker til prosjektarbeidet i 2013.

Prosjektleder og kunstnerisk leder har møtt og fulgt opp kontakten med den enkelte deltaker.
Det har også vært svært mye korrespondanse gjennom e-post og sms. Det har også vært viktig
å ta direkte kontakt på telefon. Prosjektet har vært avhengig av å ha en som korresponderer i
telefon utad da døvhet gjør det vanskelig å snakke i telefon. Telefonarbeidet har vært en viktig
del av administrasjonsarbeidet. Styringsleder har telefonert til deltakere og kulturinstitusjoner
og har vært prosjektleders forlengede arm.

Komponist Synne Skouens og særlig koreograf Sølvi Edvardsens har bidratt sterkt til
utvikling av prosjektet. De er godt kjent med det profesjonelle kunst- og kulturliv. Det er et
stort privilegium å samarbeide med dem. Forprosjektet har latt seg gjennomføre fordi det
blant annet er rekruttert en dyktig/erfaren koreograf og en kjent komponist som har gått aktivt
inn for å realisere prosjektet. De har bidratt til å gi prosjektet en solid struktur og form innen
musikkformidling og et spennende innhold.

Kulturinstitusjon
Prosjektleder sendte inn en skisse og ide om en mulig «Tegnspråkopera» våren 2009. Den
Norske Opera svarte at ideen var absolutt interessant. Men skissen ble liggende urørt i en
bunke der frem til januar 2011. Det ble sent sendt ny informasjon om utviklingen samt
prosjektbeskrivelse av «Musikk for døve ører». Den Norske Opera & Ballett viste fremdeles
interesse, men tvilte samtidig.
Kulturinstitusjoner har lang planleggingshorisont (ofte minst to år frem i tid). Det har ikke
vært helt enkelt å finne en kulturinstitusjon som ville samarbeide på forprosjekt-stadiet, før vi
kjente til uttrykksform, innhold, musikk og den endelige rekruttering. Det var basert på at
kulturinstitusjonen likte ideen.
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Det ble også sendt brev vedrørende forespørsel og informasjon om «Musikk for døve» til
følgende kulturinstitusjoner:
•

Lars Øyno, regissør på Grusomhetens Teater

•

Den Nationale Scene i Bergen

•

Oslo konserthus

•

Nationaltheatret

•

Teater Manu

•

Riksteatret

•

Skuespillerforbundet

•

Dansens Hus

Resultat:
•

Møter og korrespondanse med Teater Manu, først med produsent Mathis Junker Gran og
til slutt med teatersjef Mira Zuckerman. Zuckerman uttrykte at ideen kunne være god. Det
var en viss skepsis til tittelen «Musikk for døve ører» som kunne virke provoserende og
ikke er forenelig med Teater Manus ideologi som tegnspråkteater.

•

Brev ble besvart fra Den Nasjonale Scene i Bergen, ved teatersjefen. De hadde ikke har
den kompetanse som skal til å realisere en slik forestilling, men at de har stor tro på
prosjektet.

•

Oslo konserthus og Nationaltheatret svarte ikke.

•

Regissør Lars Øyno kunne stille teatret til disposisjon våren eller høsten 2013. Men han er
også opptatt med produksjoner frem til våren 2013.

Den Norske Opera & Ballett

Den Norske Opera, var positive til ideen, men uttrykte at de ikke likte at det var sendt
forespørsel om samarbeid til andre kulturinstitusjoner. Siden ideen opprinnelig var
«tegnspråk-opera», var det naturlig at vi satset vi på å utvikle prosjektet for DNO&B.

Ny informasjon om utviklingen i prosjektet ble sendt til operahuset. Vendepunktet kom da
Casting Direktør Anne Gjevang i DNO&B ringte til styringsleder i midten av februar 2011.
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DNO&B hadde vært forvirret over prosjektet vårt. Hva kunne «Musikk for døve ører» bidra
med? Og hva kunne operaen bidra med?
Møte med operasjefen - «Politisk korrekt» ide
Styringsleder og prosjektleder ble innkalt til møte med tidligere operasjef Paul Curran og
daværende castingdirektør Anne Gjevang 1. mars 2011.

Møtet med Curran og Gjevang var preget av forhandling der det ble stilt kritiske spørsmål om
økonomien i prosjektet og om uttrykket. Hva skulle DNO&B kunne bidra med? Curran hadde
innledningsvis tvilt på prosjektet og opplevd det som enda en ny «politisk korrekt» ide.
Hvordan kunne dette prosjektet nå utover døve og hørselshemmedes rekker? Hvis det skulle
ha livets rett – må de hørende med også! Curran og Gjevang la vekt på man måtte finne et nytt
utrykk i prosjektet, noe som favnet et bredt publikum.

Samarbeid med DNO&B
I samarbeid med prosjektleder og komponist, utarbeidet koreograf utarbeidet en skisse med
forslag til musikk, koreografi og bruk av utøverne. Operakoret kom opp som en ide, og som
munnet i tøffe forhandlinger. Hva skulle vi bruke koret til? Operakoret har eget internt styre
og betydelig intern autonomi.
Resultat:
-

Intensjonsavtale med DNO&B.

-

Prosjektet fikk produsent i DNO&B – Maria Costa.

-

Prosjektet ble annonsert i DNO&Bs sesongbok for 2012-13.

-

Forprosjekt kostymer: DNO&B skulle ha kostymeskisser ett år i forveien: Koreograf
utviklet kostymeskisser i samarbeide med kostymedesigner Mona Grimstad. Dette ble
presentert for kostymeavdelingen med stort oppmøte i DNO&B i april 2012.

-

Møter med produsent Maria Costa.

-

Kontrakt med kulturinstitusjon, Den Norske Opera & Ballett, som også inkluderer
deltakelse fra operakoret under prøvetid og forestilling i 2013.
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NOTAM
Mot slutten av forprosjekts-perioden (april 2012) ble det sendt prosjektbeskrivelse til daglig i
NOTAM -Norsk senter for teknologi i musikk og kunst. Komponist Synne Skouen ønsket å få
NOTAM med på et samarbeid i prosjektet. Komponisten mente NOTAM kunne bidra til å
realisere den teknologiske og elektroniske delen i produksjon av scenografi og kostymer, samt
utforske hvordan musikken kan tilrettelegges for hørselshemmede på en kunstnerisk og
finurlig måte. Det er gjennomført møter, og det er inngått intensjonsavtale med NOTAM som
stiller med to teknikere; fysiker og oppfinner til prosjektet.

WORKSHOP - REKRUTTERING
Komponist Synne Skouen har bidratt til å rekruttere koreograf, lydkunster og musikkgruppen
AKKU. Workshopene har fungert som en audition som har vært åpen for alle
hørselshemmede og døve i Norge.
Det har vært en prosess å rekruttere døve/hørselshemmede kunstnere, da prosjektleder ikke er
veldig godt kjent i døvemiljøet, og kanskje også fordi det er et musikkprosjekt.
Hørselshemmede og døve samt CI-opererte ble invitert til workshop. Det har vært viktig for
komponist og koreograf å utforske og lære av døve/hørselshemmede om deres opplevelse og
formidling av musikk.
Steder som ble oppsøkt eller sendt informasjon til:
•

Oslo HLF i Inkognitogata 12 (oppsøkt, plakat).

•

Døveforeningen i Oslo (MFDØ-informasjon).

•

Teater Manu videresendte MFDØ - informasjonen til sine mailkontakter.

•

Dansens Hus - Døves kulturdager i Oslo (oppsøkt).

•

Informasjon om MFDØ på arrangement i Døvekirken i Oslo. Plakat ble også satt opp på
tavlen i gangen der.

•

Prosjektleder tok kontakt med døve scenekunstnere.

•

Facebook.

•

Jungeltelegrafen.

•

Det ble sendt e-post-invitasjon og informasjon til Briskeby skole, Ål folkehøyskole og
Andebu kompetansesenter.

•

Annonsert i Din Hørsel og Døves Tidsskrift, samt på hjemmesiden til HLF.
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Resultat:
Tilsammen deltok som nevnt ti hørselshemmede og døve på workshopene. Gjennom e-postkontaktene til Teater Manu ble det rekruttert flest døve deltakere. Blant deltakerne var det ti
CI-opererte, to tunghørte og fem døve som har tegnspråk som morsmål, samt en som er lett
hørselshemmet. Fem av deltakerne hadde arbeidet med scenekunst på et profesjonelt nivå,
mens fem av deltakerne var interessert i musikk, dans eller er amatørskuespillere. Fire
hørselshemmede/døve ville gjerne komme, men var hindret på grunn av jobb eller oppholdt
seg andre steder i landet. Det kan også nevnes at komponisten har lett hørselsnedsetting.
Det var ikke enkelt å finne tidspunkt som passet for alle. Noen var opptatt med studier, eller i
avsluttende studier, mens andre var opptatt med teaterproduksjoner eller på turne. AKKU,
koreograf, komponist, fotograf og prosjektleder deltok på samtlige workshops. Lydkunstner
og ikke-hørende deltakere deltok når de hadde fri fra jobb, turne eller studier.
Rekruttering har vært en viktig del av målet. Vi har lagt ut på en lang reise sammen. Det er en
stor «familie som har vokst sammen» hvor deltakerne skal holde sammen over tid. For oss nå
er det viktig å holde på deltakerne slik at vi ikke mister dem til andre prosjekter.

Danser Anne-Line L. Kirste. Foto Gry Traaen
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Lokale
Workshopene startet på Øvingshotellet i Trondheimsveien 1, og vi leide etter hvert
Grusomhetens Teater eller Cafe-teatret på Grønland. Grusomhetens Teater fungerte best og
leier ut til en gunstig pris, men det var kaldt på vinteren. Kafeteatret hadde en liten scene. Der
var også fremmede som kom og det forstyrret arbeidet noe. Øvingshotellet (største rom) var
ok for musikken, men hadde for lite rom for dans og fysisk bevegelser.

Koreografens arbeid

Koreografen ble tidlig kunstnerisk ledelse og ledet workshopene sammen med prosjektleder.
Dans og fysisk teater har vært sentralt for å belyse musikkformidling.
Gjennom ulike workshop/audition er det prøvd ut ulike former for musikkformidling og
improvisasjon mellom de ulike aktørene. En sentral del av dette arbeidet har vært å utforske to
parallelle språk på scenen; et visuelt/fysisk og ett annet med lyd/musikk. De to språkene er
likeverdige.
Eksempler på utforskingsmateriale:
-

Tegnspråkpoesi.

-

Tegn og tegnspråk.

-

Dans.

-

Vibrasjoner.

-

Tegnsetting på sang.

-

Koreograferte bevegelser.

-

Tuba.

-

Kjenne på tuba.

-

Piano.

-

Frie bevegelser.

-

Kjenne på hals, bryst og rygg ved sang.

-

Musikalske energier. Stå nær musiker.

-

Hørselsrest og instrumenter man hører.

-

Pust.

-

Døve som lager lyder.
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-

Musikere som beveger seg.

-

Improvisasjon: Kommunikasjon mellom døve scenekunstnere og musikere. Kanskje
det viktigste materialet!

-

Hvordan musikere responderer på tegnspråk med musikk. Og omvendt: Hvordan døve
scenekunstnere responderer på musikk med tegn/tegnspråk.

-

Rytme, lek med rytmer.

Resultat koreografi:
For oss på workshopene har det åpnet seg en ny verden, der vi har utforsket og blitt kjent med
nye måter å oppleve musikk, og musikkopplevelser som hørselshemmede har formidlet. Det
er disse erfaringene som er utgangpunkt for å lage koreografi til forestillingen.

Komponistenes arbeid
Synne Skouen samarbeider med lydkunstner Jana Winderen. De er begge oppført som
komponister. Synne står for den akustiske delen og Jana for den elektroniske delen av
prosjektet. Komponistene ønsket å få med NOTAM å realisere dette.
Stillhet har vært en viktig byggesten i det arbeidet som pågår, samtidig som
komponist/lydkunstner også har utforsket sanglige/lydlige uttrykk hos de døve som deltatt.
Her er det oppstått uttrykk for en sårbarhet som kan gi både vakre og sterke stemninger.
Workshopene har vært et utgangspunkt for hvordan musikken skal komponeres.
Komponist på workshop «:Jeg vil si noe. Jeg har hatt en aha-opplevelse nå. Litt forrige gang
og litt nå, kjente jeg meg fortvilet. Og nå skjønner jeg hvorfor. Vi har begynt i feil ende.
Det dere har vist nå. (Deltakerne viste hvordan de opplever musikk gjennom fysiske
bevegelser). Når dere var uavhengig av musikk: Det er STERKT! Det er så enkelt som dette.
Vi skal ikke lage musikk som dere nesten ikke hører. Vi skal gå MOTSATT vei. Vi begynner
med dere, og så responderer vi med musikk.
Vi lager musikken ut fra det dere gjør.
Det er helt innlysende, skjønner at jeg ikke har tenkt på det før. Kanskje jeg blir overflødig nå
– eller kanskje ikke – men i hvert fall, jeg og Lars Andreas (tubaist) snakket litt i pausen; det
er jo det vi aktivt gjør hele tiden. Det Lars A. og Rut og Elfi (AKKU) skal gjøre; dere skal gi
DEM musikken.
OG vica verca. Men det er hovedprinsippet, tenker jeg. Å gå andre veien… Det er det jeg
kaller «indre musikk».
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Resultat musikk:
1. Det er bestilt 4 musikkverk fra komponist: Et for kor, sang, tuba og piano. Den
nyskrevne musikken skal flettes inn mellom Beethovens verker.
2. Materiale basert på improvisasjon mellom AKKU og deltakerne.
3. Døve/hørselshemmede som lager lyder/synger.
For prosjektleder er det er en stor ære å få urfremføre et av musikkverkene på piano. Der er et
verk av Synne Skouen og komponert for Rita Lindanger.
Media
Prosjektet “Musikk for døve ører” omtalt i:
•

“Tid for tegn” på NRK 1, den 16. desember i et portrett av prosjektleder Rita Lindanger.

•

Omtale i Døves Tidsskrift 4. juni 2011.

•

Annonsering i Din Hørsel. Dato.

Manus
Tidlig i prosjektet oppsto Beethoven som et tema på innholdssiden. Prosjektleder har skrevet
manus inspirert av «Heiligenstadt Testament».
Testamentet er svært godt skrevet av en komponist i en kritisk fase av livet, hvor han gradvis
mister hørselen. Det oppstår en tvil om hvorvidt den berømte musikeren, dirigenten og
komponisten kan fortsette sitt virke. Beethoven har blitt redd for å kommunisere med
mennesker på grunn av tapet av en sentral sans. Han skriver ned sine tanker i et testamente
som han holder hemmelig i hele sitt liv. Dokumentet ble oppdaget i hans dødsbo i 1827.

Hva skjedde med Beethoven da han ikke lenger kunne høre sin egen musikk, men kun
visjonen av dypet av sitt indre liv? Det førte til en vekst gjennom den krisen han opplevde.

Beethoven og manuset ble diskutert på eorkshopene mellom de ulike deltakerne. Døve
scenekunstnere var opptatt av at det ikke måtte bli en trist fortelling, da det ikke er tragisk å
bli døv. Og at Beethovens liv ikke er tragisk. Men at døvhet også kan bidra til noe positivt.
Resultat: Koreograf har utarbeidet synopsis/skisse for den kommende forestillingen.
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Manuset «Beethovens Testamente» (skrevet av Rita Lindanger) har fungert som et bakteppe
og ide til forestillingen.

ENDRING AV OPPRINNELIG PLAN

Siden prosjektet har vært i kontinuerlig utvikling, er prosjektets form blitt til i løpet av
prosessen.

Prosjektet har vokst seg meget større enn opprinnelige planer. Et samarbeid med DNO&B og
operakoret samt en meget spennende sammensetning av scenekunstnere og musikere, har lagt
et grunnlag for å skape en forestilling et høyt kunstnerisk nivå i samarbeid med en av landets
fremste koreografer.

To store endringer:
•

Opprinnelig plan; har vært å «tegnsette» et operaverk. Prosjektet har utviklet seg til å bli
en «visuell konsert». Endringene er basert på behovene som har oppstått.

•

Tittel «Musikk for døve ører» er forandret til «Membran - Beethovens Testamente».

Andre endringer:
•

Opprinnelig plan: Lage dvd-film av audition og workshop (forprosjekt). Det har vært lite
hensiktsmessig, da prosjektet er i en tidlig fase. En dvd–film skal vise hele prosessen med
selve forestillingen som resultat. Vår fotograf Janne Hoem flyttet til New York høsten
2011 pga ny jobb. Stedfortredende fotograf har vært Gry Traaen.

•

Opprinnelig plan: Workshopene skulle foregå i løpet av en uke (fem dager).
Workshopene ble spredt utover våren og høsten 2011, da det var vanskelig å engasjere
profesjonelle musikere og scenekunstnere til en hel uke. Noen av deltakerne var på turne,
og noen var i avsluttende studier. For å få flest mulige deltakere til workshopene var det
mest hensiktsmessig å spre workshopene til tidspunkter der flest mulig kunne komme.

•

Opprinnelig plan: Åpen workshop for publikum. Det ble ingen åpen workshop for
publikum da deltakerne ikke ønsket å «stå på utstilling» i en tidlig fase av prosjektet (side
35).

•

Det er rekruttert flere deltakere til prosjektgruppen enn planlagt.

•

I utgangspunktet var det ingen planer om studietur: Det ble foretatt to studieturer til
Trondheim og Århus for å lære av beslektede prosjekter (side 65 og 66).
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PROSJEKTORGANISERING
Prosjektets eier er Hørselshemmedes Landsforbund. Forprosjektet har hatt styringsleder og
prosjektleder, resurspersoner, referansepersoner og ressursgrupper. En sentral del av arbeidet
har vært å bygge opp en organisasjon og prosjektgruppe. Organisasjonen «Musikk for døve
ører» har i løpet av forprosjektperioden rekruttert en prosjektgruppe/kjernegruppe. Denne
kjernegruppen kalles «MEMBRAN – gruppen» som er en kunstnerisk, allmennyttig, ad-hoc
prosjekt-organisasjon.

Samarbeidspartnere
Prosjektet har fått ulike samarbeidspartnere, men vår organisasjon er ene og alene ansvarlig.
Sekundært samarbeider vi med Den Norske Opera & Ballett og operakoret. Tertiært
samarbeider vi med NOTAM- senter for teknologi i musikk og kunst.

Vår organisasjonen består av:

Ledergruppe
•

Prosjektleder: Rita Lindanger

•

Styringsleder: Dr.Philol Pål Foss. 1. amanuensis Høyskolen i Østfold.

•

Kunstnerisk leder og koreograf: Sølvi Edvardsen

Øvrige
•

Komponist: Synne Skouen

•

Lydkunstner: Jana Winderen

•

Seks hørende og ikke-hørende scenekunstnere og musikere

•

Produsent Kirre Arneberg

Prosjektets produsent ved DNO&B: Maria Costa

Prosjektleder Rita Lindanger har vært ansvarlig for planlegging og gjennomføring og har også
deltatt som musiker. Sølvi Edvardsen har hatt ansvar for den kunstneriske gjennomføringen.
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Styringsleder Pål Foss har blant annet hatt ansvaret den økonomiske rammen sammen med
prosjektleder.

Referansepersoner
•

Prosjektleder Rita Lindanger

•

Styringsleder Pål Foss

•

Koreograf Sølvi Edvardsen

•

Konsulent og fremtidig produsent Kirre Arneberg

•

Produsent i DNOB Maria Costa

Styringsgruppe
-

Styringsleder Pål Foss

-

Prosjektleder Rita Lindanger

Prosjektleder
Rita Lindanger, cand philol, musikk- og teatervitenskap.

Ressurspersoner
Koreograf Sølvi Edvardsen.
Komponist Synne Skouen.
Produsent ved DNO&B, Maria Costa (kontaktperson DNO&B).
Lars Øyno, regissør og leder av Grusomhetens Teater.
Kirre Arneberg, rådgiver på budsjett og økonomi i forbindelse med søknader.
Tidligere leder av Den Nationale Scene, Eva Tamber.
Ellen Lundereng, prosjektleder i Tegnsang-prosjektet (www.hlf.no/tegnsang).
Prosjektleder Rita Lindanger.
Styringsleder Pål Foss.
Kostymedesigner Mona Grimstad.
Komponisten og pianisten Wolfgang Plagge (kontaktperson til perkusjonist Evelyn Glennie)
Steinar Birkeland, Fagsjef Prosjekt i HLF.
Advokat Jan Fjellestad, råd i forbindelse med jus og kontrakter.
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Ressursgruppe
-

Den Norske Opera og Ballett; produsent Maria Costa og stedfortredende produsent Jan
Helge Trøen samt administrator Fredrik Glans.

-

Tolkesentralen i Oslo og Akershus (deltatt på workshoper og møter).

-

NOTAM – Norsk senter for teknologi i kunst og musikk.

-

HLF - Oslo Syd-Vest.

-

HLF Hørselshemmedes Landsforbund.

VIRKEMIDLER/TILTAK
•

Administrasjonsarbeid.

•

Annonsering av workshop.

•

Felles workshop/audition.

•

Improvisasjonsbasert arbeid mellom hørende og ikke-hørende.

•

Rekruttere prosjektgruppen.

•

Bygge opp prosjektgruppen.

•

Koreografens og komponisten arbeid.

•

Samarbeide med DNO&B.

•

Finne et organisert utgangspunkt for finansiering.

•

Ide og forprosjekt til kostyme/scenografi.

•

Ideutveksling - teknologiske/elektroniske løsninger - NOTAM

•

Individuelle workshop med koreograf.

•

Individuell forberedelse for musikere og scenekunstnere.
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TIDSPLAN OG SENTRALE ATIVITETER
2010
Nov: -Støtte fra ExtraStiftelsen.
Des: -Sendt informasjon til komponist og fotograf, samt brev til kulturinstitusjoner som
DNO&B, Grusomhetens og Teater Manu.
-Møte med produsenten i Teater Manu.
-Møte med HLF med Steinar Birkeland og Steinar Antonsen.
-Møte med komponist.
2011
Jan:

-Talentjakt. Invitere kandidater til workshop.
-Beethoven som tema.
-Møte med Teater Manu, Teatersjefen.
-Møte og rekruttering av koreograf.

Febr: - Møte og rekruttering av lydkunstner.
- Teater Manu videreformidlet informasjon om «Musikk for døve ører»- invitasjon til
workshop til sine mailkontakter.
Mars: - Møte i Den Norske Opera.
- 1. workshop.
- Studietur til Århus.
- Opptak film «Poker Face».
April: - 2. Workshop.
- Møte med Karen Olsen, leder av «Skriften på veggen».
Mai:

- 3. workshop.
- Søknad til Extra Stiftelsen.
- Møter med fremtidig produsent Kirre Arneberg og koreograf, i forbindelse med råd
til budsjett og nye søknader.

Juni:

- Intensjonsavtale med Den Norske Opera.

Juli -Aug:
- Møte med Kirre Arneberg. Budsjett til hovedprosjektet.
- Søknader finansiering.
Sept: - 4. og 5. workshop.
- Kjernegruppen er rekruttert.
- Søknader finansiering.
- Høstutstillingen «Pokerface».
Okt-nov: - Oppfølging og intensjonsavtale med deltakerne.
- To foredrag om Musikk for døve ører (side 63).
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Des:

- Administrasjonsarbeid.
- Prosjektet fikk forlengelse til 2012.
- Møter vedrørende avslag på søknader om finansiering.

2012:
Jan:

- Skisse/manus-koreograf.
- Administrasjonsarbeid, søknader og finansering.
- Møter med Den Norske Opera - med produsent Maria Costa.

Febr. - Søknader og finansiering.
- Individuelle workshop med koreograf.
- Prosjektregnskap.
- Komposisjonsarbeidet i gang.
Mars: Prosjektleder mottar Statens Kunstnerstipend (arbeidsstipend).
- Del-finansiering mottatt fra Fond for lyd og bilde
April: - Møte i Den Norske Opera.
- Forprosjekt kostymer.
- Møte med kostymeavdeling i DNO&B.
- Prosjektet er presentert i sesongbok til DNO&B.
I
- Intervju med ny produsent (samarbeid med Kirre Arneberg).
Mai:

- Ny søknad sendt til ExtraStiftelsen

Juni:

- Del-finansiering mottatt fra Norsk Kulturråd, fri scenekunst.
- 2 møter med NOTAM.

Juli: - Administrasjonsarbeid.
- Kontrakt med DNO&B.
- Intensjonsavtale med NOTAM.
- Søknader finansiering.
Aug: - Søknader finansiering.
- Møter med NOTAM-ideutveksling-kostymer-scenografi-tekniske løsninger.
- Informasjonsbrev til prosjektdeltakerne.
Sept: - Koreograf/prosjektleder på individuelle informasjonsmøter/intervju med
prosjektdeltakere.
-Sluttrapport.
Okt:

- Workshop kostyme og scenografi- NOTAM
- Viktig produksjonsmøte i DNO&B med stedfortredende produsent Jan Helge
Trøen.
- Sluttrapport forprosjekt leveres.
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KAPITTEL 4
DET VIDERE ARBEIDET – Forestilling i DNO&B
Forprosjektet er under utvikling frem til hovedprosjektet starter i jan 2013. Målet er oppføring
i DNO&B og turne.
Prosjektet har vokst i omfang underveis i prosessen og er blitt mye større enn det vi forutså.
Opp til 90 personer vil delta i produksjonen (med operakoret). Det er urpremiere 6. juni 2013
med fire visninger.
Prosjektet er under utvikling med ulike deler som; komponering, regi, elektroniske og
tekniske løsninger; kostyme, scenografi, samt lysdesign, lyddesign og i det hele tatt det som
til sammen skal utgjøre forestillingen. Kostymer, scenografi, musikk, teknologi skal være
ferdig i god tid innen prøvestart 18. mars 2013.

Konkrete mål som er under utvikling:
•

Komposisjon fire verk, Synne Skouen. Deadline 15. november 2012.

•

Lydkunstner Jana Winderen lager lydfiler til den elektroniske utformingen, deadline 10.
februar 2012.

•

Individuell forberedelse: Musikere øver inn musikkstykker. Scenekunstnerne forbereder
seg med fysisk trening. Deltakerne skal være i god form før prøvestart.

•

Produksjon med ni ukers prøvetid vinter/vår 2013.

•

Film/dvd.

•

Media; annonsere og intervjuer.

•

Programhefte.

•

Teknisk workshop i oktober 2012 i NOTAM for å teste ut bruk av materialer til kostyme
og scenografi, samt teste ut mikrofoner og lydsensorer.

•

Utvikling av den elektroniske/tekniske delen, samarbeide mellom NOTAM og Jana
Winderen, samt Synne Skouen.

•

Produksjon av kostymer og scenografi.

•

Individuelle workshop med koreograf eller komponist.

•

Administrasjonsarbeid og møter mellom de ulike deltakerne.
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Langsiktig mål - realiseres gjennom hovedprosjektet 2013

Produsere forestilling i DNO&B, urpremiere 6. juni 2013. Scene 2, plass til 440
publikummere. 4 forestillinger.
•

Forestillingen skal kommunisere og bygge broer gjennom uttrykk som gir en kunstnerisk
opplevelse til alle; hørende, hørselshemmede/døve.

•

En ny konsertopplevelse både på lyd/musikksiden og det visuelle plan, en konsert med to
parallelle språk; musikk/lyd og et visuelt, til glede for hørende og ikke-hørende publikum.

•

Utforske musikkens uttrykksformer basert på improvisasjon mellom hørende og ikkehørende.

•

Utvide forståelsen for Beethoven som kunstner.

•

Visualisere musikk.

•

Knytte nærmere kontakt mellom døve og hørselshemmede/tunghørte og hørende.

•

Tematisere og utvide musikkforståelsen. Hva er musikk for den som ikke hører.

•

Knytte nærmere kontakter og vennskap mellom hørende- og ikke-hørende på høyere
kunstnerisk nivå; inkludere hørselshemmede i det allmenne kulturlandskapet.

•

Åpne nye dører til musikkens verden for hørselshemmede.

•

Ny kunst: Hørselshemmede/døve kunstnere som bidrar til å gi musikk en ekstra
dimensjon, nye uttrykksformer gjennom visualisering av musikk.

•

Tekniske og elektroniske løsninger i musikkformidling til fordel for hørselshemmede i
samarbeid med NOTAM.

Etter forestilling i DNO&B:
Turneplan i inn- og utland. Det er også videre planer om:
-

Seminar, workshop, foredrag.

-

Underprosjekt: Workshop og trening/improvisasjon i musikk for interesserte, for
hørselshemmede og hørende.

-

Bygge opp et musikkmiljø for hørselshemmede/døve.

-

Film, dvd og materiale.

-

Sluttrapport
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EVALUERING

Det har vært svært positive tilbakemeldinger fra deltakerne i gruppen som er rekruttert. Vi har
også fått gode tilbakemeldinger fra DNO&B. DNO&B ønsker at prosjektet og deltakerne skal
bli en del av huset i 2013. Beethoven har vist seg å være et godt valg på innholdssiden.
Prosjektdeltakerne som er rekruttert gleder seg til produksjonsstart. Det er en svært spennende
samling med musikere og scenekunstnere som er rekruttert, noe som er et godt utgangspunkt
for å produsere en ny forestilling i samarbeide med operakoret og Den Norske Opera &
Ballett.

Det har vært viktig å finne en morsom og avslappet måte å arbeide på slik at deltakerne ikke
skulle bli nervøse fordi det var audition. To av deltakerne: en tunghørt og en ci-operert var i
utgangspunktet positive, og deltok aktivt på en av workshopene, men de de skremt av det
høye nivået, og trodde arbeidet hadde pågått en stund.
Det har vært hovedfokus på den kunstneriske delen i utviklingen av prosjektet, slik at det først
og fremst profesjonelle kunstnere som kunne nyte godt av prosjektet i denne fasen. Det har
ikke vært kapasitet til å legge opp til et pedagogisk prosjekt eller et prosjekt som også
inkluderer amatører og andre interesserte parallelt. Først måtte vi utvikle et prosjekt for Den
Norske Opera. På lenger sikt skal fruktene av dette prosjektarbeidet legge et grunnlag for et
pedagogisk konsept, der prosjektleder samarbeider med enkelte deltakere i Membrangruppen. Planen er å lage treningsbaserte workshoper med vekt fysisk teater og musikk på
skoler eller institusjoner og for de som er interessert.

Åpenhet
Vi har vært noe sårbare overfor åpenhet og dokumentasjon som kreves i denne tidligere fasen,
siden en del av arbeidet foregår i kreativt og lukket boble under utviklingsprosessen. En del
av materialet er nødvendigvis konfidensielt. Det som skal bli prosjektmateriale skal fremføres
for et publikum. Det kan sammenlignes med en film- eller teaterproduksjonen hvor prosessen
foregår bak skulte dører, og handling og innhold blir presentert på premieren.
Den viktigste dokumentasjon vil bli den ferdige forestillingen. En del av arbeidet er tatt opp
på film og foto. Bilder og noen filmklipp fra forprosjektet ble vist på foredraget for
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Tolkesentralen i Oslo og Akershus i oktober 2011, Fotomateriale har også blitt vist på et
internasjonalt seminar i Bærum Kulturhus om synshemmede og dans, der synshemmede
deltar i en danseforestilling.
Filmopptak og foto som tatt under forprosjektet er bakgrunnsmateriale til den endelige film
om «Membran - Beethovens Testamente» som skal produseres i 2013. Det blir en
visningsfilm på ca 15 minutter som blant annet skal legges på hjemmesiden til prosjektet.
Filmen skal bidra til å få forestillingen på turne i inn- og utland. Filmen vil dokumentere
utviklingen og produksjonen og vil også inneholde intervju med sentrale deltakere.

Hva kan forbedres
Først og fremst er det viktig å styrke den administrative delen av prosjektet. Det er behov for
egen produsent, da prosjektleder også deltar som musiker. Det har vært lite tid til å bygge seg
opp som musiker for prosjektleder. Arbeidsmengden har vært veldig stor. Mangel på
produsent har også ført til en større arbeidsmengde for styringsleder.
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VEDLEGG
Vedlegg 1. Medvirkende i «Membran – Beethovens testamente»
Forestilling i Den Norske Opera og Ballett med urpremiere den 6. juni 2013.

MEMBRAN - gruppen er en kunstnerisk, allmennyttig, ad-hoc prosjekt-organisasjon, bestående av:
- Prosjektleder, musiker, skuespiller og ide: Rita Lindanger
- Styringsleder: Pål Foss
- Kunstnerisk leder og koreograf. Sølvi Edvardsen
- Komponist: Synne Skouen
- Lydkunstner: Jana Winderen
- 6 hørende og ikke-hørende scenekunstnere og musikere
- Produsent Kirre Arneberg
Samarbeidspartnere:
- (DNO&B-Produsent Maria Costa.)
- Operakoret
- NOTAM - Norsk senter for teknologi i musikk og kunst

Rita Lindanger

Prosjektleder og ide til “Membran- Beethovens testamente”. Deltar også som musiker (pianist) og
skuespiller. Utdannet som Cand philol med hovedfag i musikk- og teatervitenskap (tverrfaglig) i 1997
ved UiO. Er klassisk skolert pianist, og kan også synge. Har arbeidet tverrfaglig mellom musikk, teater
og sang. Har også bakgrunn som manusforfatter. Har bl.a tidligere skrevet bok, avhandling samt
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artikler om stumfilmens historie i Norge og også om folketeatrene, blant annet om Christiania Tivoli i
Oslo. Hun har også ti års erfaring som manusforfatter for film, tv og teater og hun har arbeidet for
NRK Drama. Hun har vært sterkt tunghørt fra fem års alder, og døv fra 30 års alder. Hun har gjennom
flere år som profesjonell pianist og også som sanger og skuespiller, arbeidet med å visualisere
musikken slik at også døve og hørselshemmede kan ha glede av musikken. Har de siste årene bl. a.
arbeidet som musiker og skuespiller på Grusomheten Teater og har turnert i inn og utland. Deltok på
Høstutstillingen 2011 i kunstfilmen “Poker Face”. Mottar Statens Kunstnerstipend (arbeidsstipend) for
2012 og 13 for sitt arbeide med Membran Beethovens Testamente, skuespiller og pianist.
Sølvi Edvardsen

Kunstnerisk leder for «Membran- Beethovens testamente». Hun en av Norges ledende koreografer og
debuterte med Collage dansekompani i 1980. Hun mottok kritikerprisen for Kimen i 1984. Hun har
gjort produksjoner for Nasjonalballetten, og senest Access og Arr i 2010, Oslo Danseensemble og
Carte Blanke. For sistnevnte har hun blant annet koreografert Link som var kompaniets satsing i
forbindelse med OL i 1994 og Snehvit i 2002. Hun har skapt flere TV produksjoner for
Sommerkonserten i Holmenkollen, f.eks Skarven i 1996.
Sølvi har også laget innslag til store begivenheter som åpningen av Oslo Lufthavn og Festspillene i
Bergen og våren 2001 skapte hun Bolero med Oslo Filharmoniske Orkester.
Hun har vært med i produksjoner ved flere teatre og gjennomført mange store enkeltprosjekter, en av
dem Beyound Borders på oppdrag fra UD i forbindelse med 50 årsfeiringen med av Norges
bistandsarbeide i India, premiere i New Dehli 2002. Hennes egen triologi med helaftener Blacke
Brigde i 2002, Momento Mori i 2005, ble avsluttet med Sigmun Axis på Dansens Hus under
Ultimafestivalen 2008. Hun koreograferte og laget kostymer til «Hildringstimen» i 2011.
Synne Skouen: Hjemmeside: www.synneskouen.no

Komponist for den akustiske delen i Prosjektet. Synne Skouen startet sine komposisjonsstudier ved
Hocschule für Musik und Darstellende Kunst i Wien i 1969, og ble der i fire år. Hun studerte
komposisjon og analyse med professorene Alfred Uhl og Erwin Ratz, og eksperimentell komposisjon
ved akademiets elektroniske studio, som ble ledet av komponistene Dieter Kaufmann og Friedrich
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Cerha. I denne perioden var hun også medlem av den eksperimentelle musikkteatergruppen ”Die
Fremden”.
Etter å ha fullført kandidatstudiet i Wien, begynte hun på Norges Musikkhøgskole, der hun i 1976
fullførte sin diplomeksamen etter studier med komponisten Finn Mortensen.
I årene siden har Synne Skouen arbeidet som komponist, musikkanmelder og redaktør, foruten som
leder for Norsk komponistforening (2002-2006). Hun startet i sin tid musikktidsskriftet BALLADE,
og ble kulturkanalen, NRK P2s første musikksjef i 1993; en stilling hun hadde fram til hun ble
kultursjef samme sted (1999-2001).
Synne Skouen har hatt mange ulike oppdrag som komponist, blant annet for Festspillene i NordNorge, Festspillene i Bergen, Oslo Kammermusikk Festival, Oslo Internasjonale Grieg Festival, Ny
Musikk, Den Norske Opera, NRK Fjernsynet og Radioteatret (Prix Italia i 1983), og en rekke andre.
Hun har også laget musikk for teater og film, senest til Nina Grünfelds TV2-dokumentar ”Den døende
doktoren” (2008).
I 2011 utkom en CD med hennes musikk, Call-Notes, som både ble innkjøpt av Norsk kulturråd, og
nominert til Spellemannspris.
For tiden arbeider hun med et bestillingsverk for Det Norske Kammerorkester, en dobbelkonsert for
klarinett og cello, som skal urframføres under Ultima-festivalen i 2012.
Synne Skouens musikk er utgitt av Norsk Musikforlag as, Musikk-Huset AS, Alicia Keys Music, og er
ellers tilgjengelig på www.mic.no .

Jana Winderen: Hjemmeside: http://www.janawinderen.com/biography/

Membran er en sammensatt forestilling, som henvender seg til publikum på ulike nivåer for det
akustiske og visuelle. Utfordringen er å formidle kunstneriske uttrykk som kommuniserer med de
ulike "mottakerforhold" som er tilstede. Til dette formålet har vi funnet det konstruktivt å benytte både
akustisk og elektroakustisk musikk; det siste ikke minst som en slags sonografi i kombinasjon med
scenografi (f.eks. lydskulptur). Mens komponisten Synne Skouen har fått i oppdrag å komponere den
vokale og instrumentale, akustiske musikken, ønsker vi å engasjere lydkunstneren Jana Winderen som er en internasjonal kapasitet på sitt område - til å ivareta Membrans elektroakustiske
musikkuttrykk.
Lydkunstner, Jana Winderen, har ansvaret for den elektroniske delen av prosjektet. Hun er utdannet
ved Goldsmiths College, University of London, UK, BA (Hons) Fine Art i 1990-93. Hun har reist
verden rundt og har samlet inn lyder inne i is, under vann, og inne i maurturer. Har holdt utstillinger i
flere land med installasjoner og lyd-komposisjoner. Winderen vant den internasjonale prisen, The
Golden Nica fir Digital Musics and Sound Ars Electronica 2011.
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Anne-Line Lønnbu Kirste: Blogg: http://ithildancer.com

Dansen ble en viktig del av hennes liv da hun var tenåring; et mål de færreste hadde trodd hun skulle
nå da hun fortalte at hun skulle bli danser. Nå kan hun ikke leve uten dansen, selv om hun ikke kan
høre musikken. Hun definerer seg som en "hørende person fanget i et lydløst fengsel". Hun mistet
hørselen da hun var 3 år og fikk cochlea implantat da hun var 4 år. Hun bruker CI-apparatet som er til
stor hjelp når hun omgås andre mennesker og når hun lytter til musikk, men ikke i dansen fordi
apparatet bare er i veien eller faller av i piruetter. Likevel danser hun, til musikken hun "hører" inni
seg. Hun gikk på danselinjen på videregående, og våren 2011 ble hun ferdig med min treårige
danseutdannelse ved Bårdar akademiet i Oslo. I løpet av utdannelsen har hun hatt flere kjente
pedagoger som Jan Ivar Lund, Dinna Bjørn, Marek Jez (solist i Nasjonalballetten), Chet Walker og
Bill Hastings. Hun har jobbet som danser/skuespiller for Teater Manu i forbindelse med "Den
Standhaftige Tinnsoldat".
Ipek Mehlum:

Skuespiller fra Teater Manu. Utdannet blant annet ved teaterlinjen på Gallaudet University i
Washington og to år på teaterskolen på Nordic Black Theatre. En av landets fremste døve
scenekunstnere. Heddanominert for “Pinocchio” i 2010 og har hatt en rekke sentrale roller i
teateroppsetninger. Har spilt på Deaf West Theater i Los Angeles i Cyrano de Bergerac, «Cyrano»,
premiere 28. april 2012.
Ronny Patrick Jacobsen:
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Skuespiller med flere sentrale roller i oppsetninger på Teater Manu. Døv. Hadde sentral rolle i “Jeg
var Fritz Moen” på Riksteatret premiere i oktober 2011. Forestillingen er Heddanominert som «årets
forestilling» i 2012. Deltok i en Kunstfilm ”Pokerface” som ble vist på Høstutstillingen i 2011. Har
hatt sentral rolle i den kritikerroste musikalteater "Fame" på Riksteatern i Sverige, premiere i mai
2012.

Musikkgruppen AKKU:
Musikk stappet med energi, presentert av to vokalister og en tubaist. AKKU gir oss en uredd og frekk
vokalkunst som utfordrer med meste av våre tilvante oppfatninger om hvordan vokalmusikk skal låte.
Det improviseres over ukjente sangtradisjoner, hvor kontrastene florerer mellom det påtrengende og
avslappende, det vulgære og det vakre, det humoristiske og det såre.
AKKUs lydmateriale har sitt fundament i sangtradisjoner på Nordkalotten; bl.a. Nord-Canada,
Grønland, Norge, Sibir og Hebridene. I tillegg til musikernes mangfoldige musikalske bakgrunn fra
jazz, folkemusikk, klassisk tradisjon og ny musikk, komponeres et konglomerat av lyder som smelter
sammen i et særegent lydunivers med stort klanglig spenn. Noe av låtmaterialet til AKKU er hentet fra
kanadisk inuittisk kvinnetradisjon. To synger mot hverandre i en rytmiskpreget strupesangtradisjon
hvor man synger både på inn og utpust. Andre sanger er inspirert av fugler. Noen har basis i norske
folketoner hvor overtonene blir utforsket. Slik lager AKKU sin egen nordlige verden av lyd.
AKKU har hatt konserter på alle tyler festivaler; samtidsmusikk-, folkemusikk-, jazz-, vise-, blues-, og
rock-, blant annet i Norge, Island, Sverige, Polen og Færøyene. De har til og med hatt konsertserie for
dyr i dyreparken i Kristiansand, en erfaring som utvidet lydregisteret!

AKKU, Elfi Sverdrup: Hjemmeside: www.elfisverdrup.blogspot.com

Sanger og smykkekunster. Utdannet ved Statens Håndverks – og Kunstindustriskole (4år) og Statens
Kunstakademi (4 år). Har deltatt på mer enn 20 kollektiv- og gruppeutstillinger de siste 10 år. Bl.a.
Holder blant annet til ved Vestfold Kunstnersenter. Sanger i musikk-etno-gruppen AKKU. Arbeider
med folkelige sangteknikker.

AKKU, Ruth Wilhelmine Meyer: Hjemmeside: http://www.wilhelmine.no/
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Ruth Wilhelmine Meyer er en ekspressiv sanger med stor fargerikdom i stemmen og bruker toner fra
mer enn fem oktaver. Hennes musikalske språk har røtter i både klassiske og etniske tradisjoner og
hun utforsker vokale kombinasjoner av disse.
Hun er frilans sanger og vokalutforsker og har konserter i Norge og Europa som solovokalperformer,
solist med det polenbaserte Grzech Piotrowski World Orchestra, kvintetten Akku, pianisten Hege Lien,
cellisten Isak Anderssen og andre band. Hun har også blant annet samarbeidet med Marilyn Mazur,
Agnes Buen Garnås, Bendik Hofseth. Flere komponister har spesialskrevet verk for henne. Et
eksempel er Synne Skouens verk: «Rarier for en kjole» - et scenisk a capellaverk for solist og
jentestemmer som ble framført på "Festspillene i Bergen" 2011 med Sølvi Edvardsen som koreograf.
Hun er timelærer ved Norges Musikkhøgskole og Ole Bullakademiet.
AKKU, Lars Andreas Haug: Tuba

Lars Andreas Haug (1975) har jobbet som jazztubaist siden tidlig på 1990-tallet. Han har vært med på
en rekke plateutgivelser-deriblant sine soloplater «VINTERFJØS» (2005 og FABATUNE) (2008).
Han har turnert over hele verden med sin tuba. Fra ørkenen i Siwa, via New Dehli og Tokio til de
fleste land i Europa. Hans nyeste prosjekt LA BAND – et band basert på de beste av LAs ca 300
komposisjoner. Han er også med i bandet til Steffen Schorn fra Tyskland (hefty polyrytmisk jazz),
Trygve Seims Ensemble (ECM-jazz), AKKU (etnisk) og SOT (prorock). I 2005 lagde han en
solokonsert som heter «Luft og Kjærlighet» som har blitt spilt over 1000 ganger i
Rikskonsertsammenheng. Lars Andreas har også utviklet habil kunnskap på bi-instrumentene
tenorsax, trompet og ventiltrombone. Han har høstet stor suksess som tubaist og får blant annet høre at
han har revolusjonerte måten å spille tuba på, blant annet ved bruk av sang og overtoner i tubaen, men
også pga av hans solistiske egenskaper og groove-egenskaper.

Operakoret: Operakoret har nær 60 sangere, er Norges eneste profesjonelle kor og er en del av Den
Norske Opera & Ballett.
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De øvrige er:
Kirre Arneberg: Produsent. Hun har vært tilknyttet dansefeltet i mer enn 30 år. Hun har erfaring som
utøvende danser, pedagog og veileder. I de senere årene har hun bl.a. arbeidet som produsent og
prosjektleder ved CODA festivalen, Dansens Hus og som daglig leder av Ingun Bjørnsgaard Prosjekt.
Hun var prosjektleder for Døves Kulturdager høsten 2011.
Pål Foss: Styringsleder og prosjektmedarbeider. Han har det økonomiske ansvaret for prosjektet. Foss
har doktorgrad i økonomi ved Oxford University. Har arbeidet ved BI, arbeider nå som
førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Han har vært gjesteprofessor ved George Mason
University i Virginia og ved The Russian Economic University i Moskva. Har utgitt bøker på flere
språk om politikk og filosofi.
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Vedlegg 2.
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Vedlegg 3.
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Vedlegg 4.
BEKREFTELSE PÅ 4 FORESTILLINGER
Kjære Paal Foss
Takk for hyggelig og konstruktiv samtale på telefonen i går.
Jeg kan bekrefte at vår felles ambisjon er å få til fire forestillinger i prosjektet ” Membran-Beethovens
testamente.”
Ser frem til fortsatt godt samarbeid med dere.
Mvh
Jan Helge
JAN HELGE TRØEN
Produsent Opera / Producer Opera
DEN NORSKE OPERA & BALLETT
THE NORWEGIAN NATIONAL OPERA & BALLET
MOB (+47) 47 91 54 59
TLF (+47) 21 42 21 00
FAX (+47) 85 02 03 20
POSTBOKS 785 SENTRUM
N-0160 OSLO. NORWAY
KIRSTEN FLAGSTADS PLASS 1
WWW.OPERAEN.NO
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Vedlegg 5.

Søk...

In EnglishLogg innFølg oss på FacebookFølg oss på TwitterMotta nyhetsbrev

o

Du er her: / Forside /Forestillinger /Sesongen 2012-13 / Membran - Beethovens Testamente

FORESTILLINGER

MEMBRAN - BEETHOVENS TESTAMENTE
Scene 2
Premiere 6. juni kl. 19.30 (2013)

Spilles også 7. juni
Felles språk uten tale
En visuell konsert med uttrykk fra dans og fysisk teater, som vil utforske landskapet mellom lyd og
stillhet i samarbeid med hørende og ikke-hørende musikere og scenekunstnere. Hva er lyden i det
stille rom? Hva er musikk for den som ikke hører? Sterke kontraster og parallelle scenespråk blir brukt
for å formidle med humor og alvor til både et hørende og ikke-hørende publikum. Fra
Beethovens Heiligenstadt Testament møter vi trangen til å uttrykke seg og å bli sett, hørt og verdsatt
for den man er, i vissheten om at et kunstnerisk uttrykk kan forsterkes når man arbeider seg gjennom
en kunstnerisk begrensning.
Kunstnerisk leder/regi/kostyme og scenografi: Sølvi Edvardsen
Idé og prosjektleder: Rita Lindanger
Komponist: Synne Skouen
Medvirkende: AKKU (Ruth Wilhelmine Meyer, Elfi Sverdrup og Lars Andreas Haug),
Rita Lindanger, Ipek Mehlum, Ronny Patrick Jacobsen, Anne-Line L. Kirste, Operakoret
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GAVEKORTDen perfekte gaven.
Les mer
© 2001-2012 Den Norske Opera & Ballett

DEN NORSKE OPERA & BALLETT
Besøksadresse:
Kirsten Flagstads pl. 1
N-0150 Oslo Postadresse:
Postboks 785 Sentrum
N-0106 OSLO
Billettbestilling: 21 42 21 21
Sentralbord: 21 42 21 21
E-post: post@operaen.no
Vi gjør oppmerksom på at Den Norske Opera & Ballett A/S er underlagt Offentleglova. Henvendelser til DNO&B vil bli
journalført iht. loven.
ÅPNINGSTIDER
Se åpningstider her
BILLETTLUKE:
Mandag-fredag: 09:00-20:00
Lørdag: 11:00-18:00
Søndag: 12:00-18:00
BILLETTER PR TLF: 21 42 21 21
Mandag – fredag : 09:00-18:00
Lørdag: 11:00-17:00
Søndag: Stengt
OPERABUTIKKEN
Se åpningstider her
SANGUINE BRASSERIE & BAR
Menyer og åpningstider
ARGENT FINE DINMenyer og åpningstider
DAGLIGE OMVISN
Booking av gruppeomvisninger:
Man-fre: 10:00 - 12:00
på telefon 47 91 51 61
e-post: omvisning@operaen.no
MOTTA NYHETSBREV
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Vedlegg 6.
Bilder fra workshopene
(Det er ikke lovlig å kopiere foto fra sluttrapporten. Forespørsel kan rettes til prosjektleder. )

Diksjon: Ipek, Rita, koreograf og tolk. Foto Janna Hoem

L.A. Haug og Megan Matovich. Foto Janne Hoem.
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Foto Janne Hoem

Venstre bilde, koreograf Sølvi Edvardsen og tolker. Høyre bilde, tolk, koreograf og Ipek Mehlum.
Foto Janne Hoem

Skjerm til skrivetolk. Foto Gry Traaen
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Foto Janne Hoem

Foto Gry Traaen

Ronny Patrick Jacobsen og tubaist Lars Andreas Haug. Foto Gry Traaen
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Foto Gry Traaen

Foto Janne Hoem
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Vedlegg 7.
Din hørsel 04 2011
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Vedlegg 8.
Døves Tidsskrift 4. juni 2011
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Vedlegg 9.
Fra Elfi Sverdrup, sanger i AKKU:
Hei Rita!

Jeg føler meg så privilegert som er med i dette prosjektet!!!!
Det er så utrolig spennende å utforske sanseverdenene i grenseland...lydikkelyd...vibrasjoner...bevegelse...bevegelse som bilde på lyd...stillhet...nesten stillhet...
De fleste hørende har så lite kunnskap om det å være døv eller tunghørt.
Synes det er spennende med måten Sølvi Edvardsen jobber på. Trur også Jana Winderens kunnskap
om vibrasjonsforsterkende instrumenter kan være utrulig spennende å utforske.
De som kommuniserer med tegnspråk har jo også så vakre håndbevegelser!!! Sjøl om ikke jeg kan
tegnspråk, nyter jeg å se måten hendene og kroppen blir beveget på, de forsterkede uttrykkene i
ansiktet...Tenker at det ville vært spennende om vibrasjonene fra både stemme og tuba kunne
forsterkes, og kanskje også vises visuelt på en eller annen måte... Tenker at det fleir-sanselige er
spennende både for hørende og ikke-hørende...blandingen av bevegelse, omforma tegnsppråkbevegelser, lyd, stillhet, vibrasjoner som viser visuelt hva lyden er...

Bare noen kveldstanker...

Mange vennlige hilsner fra Elfi Sverdrup
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Fra Jana Winderen
Angående prosjektet med arbeids tittel: "Musikk for døve ører".
Allerede i utgangspunktet ble jeg veldig interessert i prosjektet, og i løpet av de tre workshopene
som jeg har vært med på har interessen for prosjektet økt, og jeg har fått flere og utvidede tanker
om sanse apparatene våre. Jeg har i lang tid vært opptatt av vårt sanseapparat og hørselen spesielt
og det fysiske i lyden, men jeg er også opptatt av hva som ligger utenfor våre sanseevner, som lyd i
frekvensområder under og over det vi kan høre og lyd fra steder og situasjoner vi sjelden eller aldri
har tilgjengelig, som dypt under vann og langt inne i isen. Flere insekter og patte dyr opererer i lyd og
lys spekter vi ikke kan oppfatte. Dette prosjektet spørsmå lstiller også mine egne forutintatte ideer
om hvordan det er å mangle et sanseapparat og utfordrer forståelsen av sansing på en veldig
interessant måte.
Det er veldig utfordrende å arbeide med hvordan man kan overføre lydopplevelser til sceniske
elementer, bevegelse, lys, vibrasjoner, lufttrykk osv. til et både hørende, tunghørt og ikke hørende
publikum.
Det er veldig interessant og lærerikt å arbeide sammen med en blanding av døve, tunghørte og
hørende kunstnere fra ulike yrkesgrupper, bakgrunner og erfaringer.
Jeg ser dette som et sterkt og utfordrende prosjekt som jeg er interessert i å være med på å utvikle
videre om forutsetningene for a det kan utføres blir oppfylt.

Med vennlig hilsen
Jana Winderen
http://www.janawinderen.com/
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Vedlegg 10.

HØSTUTSTLLINGEN – Kunstnerens hus 2011.
Prosjektleder Rita Lindanger og skuespilleren Ronny Patrick Jacobsen fra Teater Manu deltok i
kunstfilmen «Poker Face», en tolkning og duett med stemme og tegnspråk. Regi Marthe Gunnufsen.
Kunstfilmen er et side-prosjektet og et resultat av arbeidet med «Musikk for døve ører»
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Fra katalog
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Vedlegg 11.
BESLEKTEDE PROSJEKTER
Det har vært et mangelfullt musikktilbud tilrettelagt for hørselshemmede og døve. Noe tyder
på at det skjer noe nå.
- Åpningsseremonien til OL i London i juli 2012, startet med den verdensberømte døve
perkusjonisten Evelyn Glennie som ledet en gruppe på 1000 trommeslagere. Etterfulgt av
døve/hørselshemmede barn som tegntolket «Good Save the Queen» sammen med hørende
barn. De siste opptrådte også i avslutningsseremonien med tegntolking av «Imagine» av John
Lennon.
Evelyn Glennie, har vært et forbilde. Vi har forsøkt å komme i kontakt med Glennie. Etter at
hun har skiftet agent i Skottland, ble det vanskelig å få tak i henne. Vi takker komponisten og
pianisten Wolfgang Plagge (kjenner Evelyn Glennie) som hjalp oss med å komme i kontakt
med henne.
- Det er en voksende gruppe med hørselshemmede/døve og ci-opererte som har glede av
musikk. Hip-hop og rap-musikken har ført en strøm av låter som er tegn- eller tegnspråk
språk-tolket på YouTube. Blant annet har den finske gruppen Hip Hop-gruppen «Signmark»
som har døv vokalist, hatt et internasjonalt gjennombrudd.
- Døvekirken i Oslo har gjennom en årrekke hatt fast organist (spiller også trommer) og fast
danser som innslag i søndagsmessene. Der besøkende kan delta i tegnsatte salmer
akkompagnert av brusende orgelmusikk, eller se på tegnspråk-poesi eller uttrykksfull dans
inspirert av bibelske vers.
- «Vibrega», en svensk produksjon med Gullbergballetten i samarbeid med Tyst Teater i
Sverige. Det er en danseforestilling med to døve dansere sammen to fra Gullbergballetten.
Vist på NRK 1 i jan 2011.
- Claus Bang. http://www.clausbang.com/
Prosjektleder har vært i kontakt med den danske musikkterapeuten Claus Bang, som gjennom
40 år har undervist døve barn i musikk. Claus Bang har digitalisert og publisert et stort
musikk-terapeutisk materiale om musikk og hørselshemning.
Det har vært gledelig å følge utviklingen i «Tegnsang-prosjektet» i Trondheim (som er støttet
av HLF og Extra Stiftelsen). Samt et prosjekt i Århus, der hørselshemmede/døve barn lagde
opera i samarbeid med den Jyske Opera. Det er en stor glede at også vårt prosjekt får ta del i
denne utviklingen der musikken også gjøres tilgjengelig for døve/hørselshemmede.
Det har vært lærerikt å komme i kontakt med kollegaer i beslektede musikk-prosjekter.
Prosjektleder og styringsleder kontaktet prosjektlederne og ble invitert til avsluttende
konserter ved:
1) Mars 2011: Århus-prosjektet der 30 døve barn fra Møllevangsskolen lagde opera i
samarbeid med Den Jyske Opera, ved prosjektkoordinator Mette Lauritsen.
2) Nov 2011: Tegnsang- prosjektet i Trondheim,- http://www.tegnsang.no/
Det kan også nevnes at det finnes en kontrabassist i Filharmonien i Oslo som har betydelig
hørselsnedsettelse på ett øre (NOTAM har tilrettelagt for hans arbeide som musiker).
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Vedlegg 12.

TO FOREDRAG I OKTOBER 2011:

1:
Fagdagen den 19. oktober hos NAV-Tolkesentralen i Oslo/Akershus.
To timers foredrag om “Musikk for døve ører”, og om arbeidet med musikk og
hørselshemning. Det ble også vist filmsnutter og foto fra arbeidet, samt filmen “Pokerface”.
Respons fra leder av fagdagen fra Tuva Christine Andresen i NAV.
«Tusen, tusen takk på vegne av hele tolketjenesten for at du kom og hadde foredraget ditt sist
onsdag.
Det var veldig interessant og jeg har fått veldig gode tilbakemeldinger fra tolkene.
Det er så interessant det du driver med for oss alle.
Takk igjen.
Tuva»

II:

).

www.fragiledance.com

CODA-seminar fredag 21.oktober 10-17 i Bærum kulturhus.
Les mer på her
Presentasjon av FRAGILE – et internasjonalt prosjekt om dans og synshemmede, ledet av Bærum
Kulturhus i Norge og i samarbeid med Estland og Portugal. Cecilia Roos (Professor v/Danshøgskolan,
Stockholm), Kjersti Engebrigtsen (Kunstnerisk Leder i FRAGILE, koreograf og synspedagog, Oslo), Ana
Rita Barata (Koreograf, VOARTE, Lisboa), Kaarel Väli (Koreograf, Tallinn University, Tallinn), Isabel Jones
(Koreograf, England) med flere vil dele sine erfaringer. Samfunnets syn på synshemmede som en
hindring som skal korrigeres, kunstnernes/forskernes interesse for det særegne og det som er
annerledes i den synshemmedes forståelse og mestring av livet, et dilemma? Seminaret avsluttes med
en diskusjon.
Panelet vil bestå av foredragsholderne og synshemmede, blant andre Hege Finset Eidseter. Seminaret vil
foregå på engelsk.

Sted: Bærum Kulturhus, Studioscenen. Dato: 21. oktober. Tid: 10.00-17.00
PROGRAM:
9.30 Breakfast coffee
10:00 Opening by Morten Walderhaug, introducing Kjersti K. Engebrigtsen and
partners in FRAGILE.
10:10 The Portuguese partner and choreographer Ana Rita Barata talks about her
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work.
10:20 The Estonian partner and choreographer Kaarel Vali talks about his work.
10:30 – 11:00 Questions and answers audience and journalists.
11:00 – 11.30The process of finding a “new dance language”?
By Hege Finset Eidseter and Kjersti Kramm Engebrigtsen, Norway.
www.kjerstie.org Kjersti K. Engebrigtsen´s first collaboration between blind and seeing dancers took
place in 2004. Together with her blind dancer from that time, Hege Finset Eidseter, she will define
challenges and hindrances in the process of creating a dance performance.
11.30 – 12:30 Lunch break
12:30 – 13:00 Different ways of seeing by Cecilia Roos, Sweden Professor of Dance Interpretation
Head of Dance department University of Dance and Circus, Stockholm, Sweden. www.doch.se A
presentation of the project ”Different ways of seeing, in which Cecilia Roos described verbally a solo
choreographed and performed by Helena Franzen, to an audience of visually impaired and seeing
people whose eyes had been covered. Helena performed her solo several times, and Cecilia Roos
described it differently each time. The performance was ollowed by a discussion with the audience,
about how they had experienced this performance.
13:00 – 13:30 Touch Stoneby Isabel Jones, UK Artistic Director, SalamandaTandem, founded in
1989. www.salamanda-tandem.org
In this lecture Isabel will describe the origins of Salamanda Tandem, and the
profound influence of her father Lewis Jones who is deafblind. Isabel and Lewis have
worked together for years, bringing together 2 diverse worlds to form a dance
language where equal exchange is possible. Salamanda Tandem is an arts charity
with one purpose; 'to enable people to fulfill their potential through art'. It achieves
this through reaching artists, disabled people, care, education and health
professionals throughout the UK delivering a range of performances, participatory
events and professional education/ training.
Isabel is the author of many publications including 'Dance and Disabled People' 2010
a book published by the Foundation For Community Dance in the UK .
13.30 – 14:00 Membran - Music for deaf ears
By Rita Lindanger, project manager, and Anne-Line L. Kirste, deaf dancer,
Norway.
An Oslo-based music project with/for deaf and hearing people, and a
cooperation project between deaf and hearing artists. It is a bridging project
between artists with different hearing capacities and different ways of
experiencing music and art. The artistic director is Norwegian choreographer
Sølvi Edvardsen, in cooperation with composer Synne Skouen and soundartist
Jana Winderen.
14:00 – 14:30: Coffee Break, Set-up for panel discussion
14:30 –16:00, Panel discussion/debate, led by Anne Ekenes (Panta Rei
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Vedlegg 13.
Opera- rapport fra DANMARK-ÅRHUS. 21 . mars 2011.
«Der var så dejligt ude på landet; det var sommer, kornet stod gult, havren grøn, høet var rejst i stakke nede i de
grønne enge.» Fra «Den stygge Andungen» av H.C. Andersen.
Sammen med styringsleder Pål Foss besøkte prosjektleder Møllevangsskolen i Århus. På veien fra København til
Århus, og stoppet vi et par timer i H. C Andersens hjemby, Odense.
Møllervangsskolen i Århus, der døve og hørselshemmede barn hadde laget en opera i samarbeid med den Jyske
Opera. Det var en kjent operasanger, Susanne Vinther fra Den Jyske Opera som ledet forestillingen med døve
barn.
Initiativtaker til prosjektet var Naja Kilden, og mens koordinator Mette Braad Lauritsen som bidro til å få
prosjektet i havn. Vi fikk se generalprøven og fikk treffe barna og kunstnerne i prosjektet. Operasangeren hadde
kostyme fra «La Traviata». Generalprøven ble spilt for skolens elever. Operasanger, Susanne Vinther, og
koordinator Mette Braad Lauritsen fortalte at det hadde vært med 30 døve barn fra januar, de fleste med tilleggshandikapp som epilepsi, og flere med balanseproblemer, en med spasmer, og flere ci opererte i alder fra syv år til
15 år, fra 1-8 klasse. Det hadde vært uhyre krevende å få alle til å delta på en eller annen måte i forestillingen der
utvikling av den individuelle deltaker skulle være sentralt i prosjektet. Bevegelser var utfordrende for de med
balanseproblemer. Det var et pionerprosjekt, og det så ut som om barna elsket å være med på forestillingen. Det
hadde vært en utvikling der de knapt kunne si navnet sitt, til de kunne rope høy og delta aktivt i forestillingen.
De hadde engasjert en kjent dansk forfatter Cecilie Eken som hadde hjulpet barna med å skrive egne tekster. Det
var Mette Lauritsen som var vår kontaktperson i Danmark under oppholdet. Produsenten og instruktør ved Den
Jyske Opera, Birgitte Holt Nielsen, deltok i forestillingen som vaktmester
Det var lite sang i forestillingen, og operasangen satt på siden i sitt praktfulle La Traviata-kostyme og dirigerte.
Elevene hadde laget egne rytmebokser av tre som var malt farger, rytmeboksen som de flyttet på og fungerte
som instrumenter. De hadde laget køller av avispapir og plast som de brukte i kampsport og fekting og som
laget rytmen og fungerte perfekt som perkusjon. Rytmen som var viktigere enn melodien i denne forestilling som
het «Så hør dog efter».
På en liten side-scene var det diktopplesning og lysskjem med selve diktet, der døv poet leste med sin stemme og
gjorde litt narr av dette søte dikt mens tre døve jenter fniste og var begeistret for “poeten”.
En musiker fra operaen spilte på klarinett-saksofon, hun var en slags korpssolist og ledet deltakerne på scenen.
Elevene flyttet rytmeboksene på scenen og skapte en musikalsk rytme og energi. Operasangeren var en slags
seremonimester eller dirigent, og elevene hadde hovedrollen.
Iben Engberg som er koreograf og danser ledet barna inn i et fyrverkeri av dans på scene. Hun dirigerte og
instruerte på scenen. Det var brasiliansk musikk.
Det var lite sang, og minimalt med tegnspråk på scenen, men koreograferte bevegelser. Iben fortalte at det var
flere barn som ikke kunne tegnspråk, og tiden strakk ikke til, til å ta tegnspråket inn på scenen, da måtte hun ha
ikke var tid til å arbeide individuelt med barna. Teksten fremført med barnas egne stemmer.
Generalprøven ble filmet av Danmarks Radio, og forestillingen ble bredt omtalt på nyhetene på kvelden. Det var
svær pågang fra pressen. Forestillingen hadde danske tegnspråktolk i salen.
Mette Lauritsen fortalte hvor morsomt dette prosjektet hadde vært, det var noe som hadde gitt barna selvtillit.
Etter forestillingen var barna veldig glade og stolte. Premieren var en suksess, og vi fikk delta på festen etterpå
sammen med barna og kunstnerne.
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Vedlegg 14.
Prosjektleder og styringsleder var gjester på Tegnsang-konserten i Trondheim 19,nov
2011. Det var en stor og fargerik- opplevelse. Meget, meget imponerende.

Tegnsangprosjekt avsluttet med konsert i
Olavshallen
250 sangglade barn og unge satte et flott punktum for prosjektet «Tegnsang i et
inkluderende fellesskap» med en uforglemmelig konsert. Det ble sunget, tegnet,
danset og spilt til glede for over tusen publikummere i Trondheims storstue,
Olavshallen. Og tegnsang har kommet for å bli, det er prosjektansvarlige, korledere
og skoleledere ved de aktuelle skolene skjønt enige om.
«My world is a silent one, but it`s enough for me. I hear you through your hands, the movement sets me free. But
it could be a special thing. To hear your voice, to hear you sing”. Teksten er fra Bob Shillcotts “Can you hear me”
som var konsertens åpningssang. Den er spesielt skrevet for bruk av tegnspråk til musikk, og gir et innblikk i et
døvt barns verden. Men konserten viste oss at de fleste sanger kan tegnsettes. Repertoaret spente fra norske
slagere som «Forelska i lærer`n» til Michaels Jacksons «They don`t really care about us». Sistnevnte sang ble
akkompagnert av et fantastisk trommespill fremført av 11 ungdommer med hørselstap. De samme ungdommene
ledet også kvelden mesterlig an som konferansierer og tegnsolister.

Foto: Gunnar Uglem
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