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Om Grenland Friteater

Gjennom de mer enn 40 årene Grenland Friteater 
har eksistert, har det frie scenekunstfeltet i Norge 
utviklet seg sterkt og vokst. I dag finnes det flere i

Grenland Friteater feiret 40 år i 2016 og er Norges 
eldste frie scenekunstgruppe. Gjennom hele sin 
historie har teatret ved siden av sitt eget kunstner-
skap vært opptatt av faglig utvikling og av å bidra 
til utviklingen av den frie scenekunsten i Norge på 
bred front. Teatret har vært en motor i utviklingen 
av scenekunsten i Telemark, og har skapt et faglig 
miljø som også har skapt grobunn for andre  
aktører, blant annet gjennom:

•    Pedagogisk arbeid

•    Skuespillertrening

•    Tekst- og konseptutvikling

•    Tverrkunstneriske prosjekter

•    Samarbeid med det frivillige feltet

•    Arenaskapende virksomhet – 
     festivaler gjestespill, fagmøter,
     og andre store prosjekter

•    Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

•    Det tverrkunstneriske byutviklings-
     prosjektet Stedsans

Hvordan kan Grenland Friteater utvikles som kulturelt 
kraftsenter og bidra til å styrke scenekunsten og kulturlivet?

Hvordan kan GF og PITs kompetanse som kulturentreprenører 
komme scenekunsten til gode på best mulig måte?
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Tegninger fra forprosjekt 2011, Børve og Borchsenius AS

Prosjekt og visjon

Prosjektbeskrivelse

TEATERPARKEN.

Grenland Friteater ønsker å etablere et 
senter for fri scenekunst i Porsgrunn. 
Senteret skal være et landsdekkende tilbud. Det 
vil ha to hovedfokus: bygge kompetanse innenfor 
kunstnerisk virksomhet og utvikle bedriftene som 
driver kunstnerisk virksomhet. Noen av mulighe-
tene som ligger i senteret er:

-Tilby residensordning for co-produksjon av 
scenekunst med prøvesal, produksjons-
tjenester, overnattingsmuligheter og 
kunstnerisk støtte.

-Kursvirksomhet og konferanser beregnet på kom-
petansebygging og overføring innenfor det frie 
scenekunstfeltet.

-Samlokalisering av scenekunstprosjekter i Gren-
land.

-Initiere og gjennomføre næringsutviklingsprosjek-
ter og mentor-ordning som gir vekst og utvikling 
for fri scenekunst.

Visjon

Teaterparken er et senter for scenekunstproduks-
jon, der kompetansedeling skal styrke hver enkelte 
gruppes kunstneriske utvikling og lønnsomhet.”

Senteret skal bidra til å styrke fri scenekunst i Norge, 
kunstnerisk og bedriftsmessig og tilby et miljø som 
stimulerer den enkeltes 
potensial, og gjør scenekunstnerne 
kompetente til å skape og utvikle sin egen ar-
beidsplass.
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Bakgrunn

Noen færre var interessert i å delta i en 
Mentor-ordning. Dette kan til dels ha sammenheng 
med at Mentor-ordning-begrepet er ukjent for 
mange. Det var også klart mindre interesse for rene 
kurs enn for andre typer faglige samlinger som 
festivaler og ”samlinger der temaet var visning og 
diskusjoner rundt ”work in progress””.
De siste årene har det blitt bygget flere 
kulturhus i fylket – med Ælvespeilet i Porsgrunn 
som det foreløpig siste – noe som har gitt flere 
gode arenaer for å møte publikum. I tillegg duk-
ker det stadig opp nye sammenhenger og arenaer 
for å vise scenekunst. oppdrag, konsulentoppdrag 
eller noe annet. Dette er mer enn hva vi kan imøte-
komme. 
I Telemarksforsknings rapport fra 2007 om ”Kultur-
strategier i Finnmark - Utfordringer for fylkeskom-
munal kulturpolitikk” skriver forfatteren Heidi 
Stavrum: 
”Mens kulturlivet i Norge tradisjonelt sett har vært 
preget av institusjonsbygging og etablering av 
faste ordninger, står vi nå overfor et ”friere” kultur-
felt.
 Mange flere prosjektbaserte, midlertidige og lite 
institusjonaliserte kulturtiltak og aktiviteter settes 
i gang, gjerne på initiativ fra lokale ildsjeler og 
entreprenører. Dette illustreres blant annet av en 
sterk økning i antallet festivaler og frie scenekunst-
prosjekter. 

Gjennom de snart 40 årene Grenland Friteater 
har eksistert, har det frie scenekunstfeltet i Norge 
utviklet seg sterkt og vokst. I dag finnes det flere 
institusjoner som utdanner teaterkunstnere til det 
frie feltet. 
Et stort antall grupper, ensembler og prosjekter 
får prosjektstøtte til å skape scenekunst. Men det 
er stor mangel på øvings- og produksjonslokaler, 
spesielt i det sentrale Østlandsområdet. 
Det er også stort behov for andre støtte-
funksjoner for å kunne skape robuste 
ensembler som kan utvikle seg over tid. 
Telemarksforsknings nylig publiserte inntekts- 
undersøkelse blant kunstnere peker også på de 
økonomiske utfordringene for kunstnerne i det frie 
feltet. 
Mange har ønsket seg at institusjonene skal vende 
seg utover og komme mer i dialog med det frie 
feltet. Grenland Friteater er en fri teatergruppe og 
en del av det frie feltet. Men det er også en institus-
jon som rår over en del ressurser og som har lang 
tradisjon for å låne og leie bort lokaler og teknisk 
utstyr til andre grupper. 
Friteatret har lenge vært et åpent hus. Det er nå 
viktig å utvikle dette aspektet videre og sette inn 
flere ressurser på å videreføre det på en god og 
systematisert måte. 
Grenland Friteater mottar mange henvendelser fra 
scenekunstnere som ønsker et sam-

arbeid. Det dreier seg ofte om skuespillere som 
vil ha en rolle eller artister som trenger en scene 
å vise forestillingen sin på, men i stigende grad er 
det også kunstnere som ønsker en dypere form for 
samarbeid. Det kan være at de trenger hjelp til regi, 
manuskript- utvikling eller annen konseptutvikling, 
teknisk assistanse, rådgivning for søknadsskriving, 
øvings- og spille-lokaler, eller en blanding av flere 
av disse elementene. Det dreier seg om alt fra am-
bisiøse amatører i startgropa til 
profesjonelle artister med lang karriere. 
I 2013  gjennomførte GF et forprosjekt med støtte 
fra Telemark Fylkeskommune. Forprosjektet har 
gjennomført en spørreundersøkelse blant frie 
scenekunstgrupper. Et spørre-
skjema ble sendt ut til Danse- og Teatersentrums 
medlemmer og et utvalg av andre scenekunstgrup-
per/enkelkunstnere i Telemark, der vi spurte om 
interessen for å benytte seg av et Norsk Senter for 
Fri Scenekunst. Vi mottok 21 svar fra hele Sør-Norge, 
der alle var positive til et slikt senter. Alle som svarte 
var interessert i å benytte seg av senterets tjenester. 
Alle var interessert i en residensordning og (med 
ett unntak) i mulighetene for samproduksjon. Et 
viktig element var muligheten for tilgang på tekni-
ske ressurser, verksteder og produsent-tjenester. 

(forts. neste side)
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for kunstneriske produksjoner der man er i en fase 
med utprøvning og eksperimentering. Denne salen 
må være svært 
rimelig i leie og subsidiert gjennom Norsk senter 
for fri scenekunst. Booking og leie vil henge sam-
men med de andre tjenestene i det nasjonale sen-
tret, slik at prøvesalen i perioder vil være øremerket 
residensordningen.

-    Antallet sysselsatte i kulturlivet øker: Antallet 
kunstnere og kulturarbeidere øker, samtidig som 
andelen nyetableringer innenfor kulturfeltet øker. 
Sysselsettingen i kulturlivet inntar også nye møns-
tre: Flere kunstnere 
arbeider som frilansere, og flere kultur-
arbeidere driver med virksomhet som 
befinner seg i skjæringspunktet mellom kultur og 
næringsliv (design, film, media etc).

-    Økt aktivitet i kulturlivet lokalt, endret samhan-
dling mellom aktører: Samtidig som aktiviteten i 
lokalt kulturliv øker (for eksempel i forbindelse med 
lokale festivaler og spel), endres samspillet mellom 
ulike aktører og institusjoner. Offentlige, private, 
profesjonelle og frivillige aktører samarbeider på 
nye måter i forbindelse med igangsetting av nye 
prosjekter og tiltak. Den tradisjonelle organisas-
jonsbaserte frivilligheten er under press, samtidig 
som en ser en sterk profesjonaliseringstrend i kul-
turlivets arrangør- og formidlingsledd.

-    Økt fokus på kultur og næring og kultur som 
næring: Kunst og kultur står i fokus i nye steds- og 
utviklingsstrategier for mange byer og lokalsam-
funn, og en ser mange politiske satsinger knyttet til 
de næringsmessige aspektene ved kulturfeltet: sen-
trale stikkord for slike satsinger er kulturnæringer, 
opplevelsesøkonomi og kulturelt entreprenørskap.
-    Globalisering og lokalisering: Dette er en dob-
bel prosess, hvor man på den ene siden ser økte 

tendenser til internasjonalisering og mangfold, 
samtidig som man på den andre siden opplever en 
dreining mot at det lokale og spesielle ved et sted 
eller et kulturuttrykk verdsettes i større og større 
grad.”

Etter framleggelsen av Enger-utvalgets 
Kulturutredning 2014 synes det å være bred politisk 
enighet om et lokalt kulturløft. Det vakte også noe 
oppmerksomhet da Riksrevisjonen kom med sin 
kritikk av geografisk skeivfordeling av Norsk kultur-
råds midler. Når det gjelder Kulturrådets tildelinger 
av prosjektmidler til fri scenekunst, er imidlertid 
midlene langt skeivere fordelt enn gjennomsnittet. 
Den geografiske skeivfordelingen skaper også på 
den ene siden et press som gjør at det kan være 
vanskelig både å finne arbeids- og 
produksjonslokaler og nødvendig ro og 
konsentrasjon rundt arbeidet i storbyen, mens det 
på den andre siden finnes et kresent og godt publi-
kum for scenekunst utenfor Oslo-
regionen (for eksempel i Telemark) som for sjeldent 
får sjansen til å se det som 
produseres. Det er for øvrig ikke bare i Oslo-områ-
det at det mangler arbeids-og 
produksjonslokaler og andre støttefunksjoner for fri 
scenekunstproduksjon. Det gjelder i stor grad over 
hele landet. 
En av de viktigste tjenestene Norsk senter for fri 
scenekunst ønsker å tilby er nettopp en god prøve-
sal. Denne prøvesalen vil være en lavkost prøvesal 
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Tegninger fra forprosjekt 2011, Børve og Borchsenius AS

Lokaler

Grenland Friteater vil starte prosjektet så snart som 
mulig i de lokalene som er tilgjengelige nå, dvs. i 
Friteatrets egne og tilstøtende lokaler i Hukenkvar-
talet i Porsgrunn. 
Det er viktig å få etablert en nettverks-
organisasjon, ansette en prosjektleder og komme i 
gang med aktiviteter som kan synliggjøre senterets 
visjon og behov selv om ikke de optimale lokalene 
er der.
På lengre sikt er målet å få større, mer 
synlige og funksjonelle lokaler for å øke 
tilgjengeligheten for brukere. I 2011 ble det gjort en 
mulighetsstudie og laget tegninger. 
Disse planene må oppgraderes. Igangsetting er 
avhengig av offentlig tilskudd. Grenland Friteater 
har behov for å sikre og oppruste flere av sine ek-
sisterende lokaler. Det vil også bli utarbeidet planer 
for dette når finansiering er sikret. Friteaterets 
kapasitet er allerede sprengt og trenger tilleggsar-
eal. I tillegg er det stor interesse fra produsenter og 
formidlere av scenekunst for å bli samlet på ett sted. 
Det er ønske om å ha fleksible saler, i ulike 
størrelser, som kan ha ulike funksjoner. Som prøve-
sal for ulike uttrykk, prosjektrom for ulike uttrykk 
– også for billedkunstnere som jobber rombasert, 
søm- og kostymerom under større produksjoner, 
seminarer, mindre visninger og andre aktiviteter.

Grenland Friteater har behov for større plass 
og bedre produksjonsforhold. Det å etablere et 
produksjonssted for kunst og kulturaktører vil være 
verdifullt for Porsgrunn og Grenland. Det vil bidra til 
regional utvikling og Porsgrunn vil gjennom en slik 
satsing øke antall kultur-
arbeidsplasser. Denne satsingen vil også kunne gi 
mye bra innhold til Ælvespeilet 
kulturhus på Østre brygge. De to satsingene vil 
kunne utfylle hverandre, siden Ælvespeilet for-
trinnsvis er en visnings- og formidlings-
arena mens en utbygging i Huken fortrinnsvis vil 
være en produksjonsarena. Vi har vært i kontakt 
med mange av kunst- og kultur-
aktørene, spesielt de som finnes i omlandet til 
Grenland Friteater. Det er stor interesse for dette 
prosjektet, men det er avgjørende at prisnivået for 
å kunne leie seg inn kan matche disse virksom-
hetenes betalingsevne. 
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Prosjektorganisering

Grenland Friteater er initiativtaker til 
TEATERPARKEN 
- et norsk senter for fri scenekunst - 

Det juridiske og økonomiske ansvaret vil ligge hos 
Grenland Friteater i prøvedriftsperioden. 
Vi vil organisere senteret som et samarbeidspros-
jekt mellom Grenland Friteater og andre lokale 
scenekunstnere fra Telemark. Vi har hatt møter med 
andre profesjonelle scene-
kunstnere i Telemark som er interessert, og vi vil 
følge opp dette i 2015 med invitasjoner til flere. 
Vi vil også ha med Danse- og teatersentrum som 
samarbeidspartner. 
Vi vil invitere profesjonelle skuespillere, dansere, 
musikere, revyartister, produsenter, teknikere, 
scenografer, regissører, pedagoger, dramatikere, 
koreografer, osv. til å bli med. 
Vi tror det er viktig at senteret rommer krefter fra 
mange sjangre. 
Vi vil se på muligheten av å opprette en 
stiftelse. Det kan være nødvendig å skille mellom 
eierskap og driftsorganisasjon. 
støttemedlemmer.

Prosjektleder

Grenland Friteater ansetter en prosjektleder for 
prøvedriftsperioden som har overordnet ansvar for:

•    drift av nettverksorganisasjonen

•    produksjon av offentlige arrangementer

•    PR og utadrettet virksomhet

•    kontakt og korrespondanse innad i 
     nettverket

•    økonomi 

•    kontakt med gjestende grupper 

•    ansettelse av konsulenter 

•    tidsplanlegging

•    bosteder for gjestende artister 
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Råd, aktiviteter og residens

Alle grupper som blir tatt inn i Norsk senter for fri 
scenekunst vil få tildelt en fadder. 
Fadderen er kontaktperson og praktisk 
veileder for gruppa. Fadderen er en erfaren teater-
arbeider selv, enten som kunstner eller produsent/
produksjonsleder eller en 
kombinasjon av mange erfaringer. Fadderens 
viktigste egenskap er at han eller hun har et godt 
nettverk og god generell kunnskap om lokale 
forhold. Fadderens viktigste oppgave er å forstå og 
formidle de ønsker og behov den enkelte gruppe 
har ut fra kunstneriske mål og midler og hvor langt 
gruppa er kommet i sin egen prosess. Fadderen skal 
formidle gruppas behov og lage kontakter med 
resten av 
teatermiljøet og de fagpersonene som kan bidra 
med kompetanse på ulike felt. 
Gruppene skal vise et resultat av arbeidet sitt of-
fentlig i Porsgrunn. Senteret vil stå i nær kontakt 
med Kulturskatten og Telemark fylkseskommune 
(og liknende organisasjoner i andre fylker) for å for-
midle kontakt om mulighetene for å sende ferdige 
forestillinger på turné.

Kunstnerisk Råd

Kunstnerisk råd skal - i samarbeid med 
prosjektleder:

•    utarbeide kunstnerisk profil

•    velge gjestende grupper etter søknad

•    planlegge vinterfestival og andre offentlige            
     arrangementer

•    planlegge interne seminarer og 
     arrangementer

Samarbeidspartnere

Danse- og teatersentrum, Forfatterstudiet, Høg-
skolen i Telemark, Mentorprogrammet, Porsgrunn 
kommune, Porsgrunn Utvikling A/S
Vi vil søke flere samarbeidspartnere – 
innenfor kultur, næringsliv og offentlig 
administrasjon.

Aktiviteter

• Nettverk for scenekunstnere 
• Residensordning 
• Produksjonssamarbeid 
• Mentor-ordning,
• Årlig vinterfestival, 
• Eget program under Porsgrunn 
  Internasjonale Teaterfestival
• Andre utadrettede tiltak – forestillinger,         
  gjestespill, kurs, og lignende.

Residensordning

En viktig del av senteret vil være en residens- ordn-
ing, der frie scenekunstgrupper fra hele landet kan 
søke om å få et opphold i Porsgrunn. I forbindelse 
med oppholdet kan den enkelte scenekunstgruppa 
få tilgang til ulike ressurser etter behov; kunstner-
iske ressurser, tekniske ressurser og andre 
kunnskaps-ressurser innenfor produksjonsledelse 
og publikumsarbeid. 
Målet er at frie scenekunstnere fra hele Norge (og 
i og for seg alle verdensdeler) med ulik kunstner-
isk bakgrunn og uttrykk kan søke om å komme til 
Grenland og ha et opphold på senteret. Aktuelle 
søkere er allerede etablerte kompanier (f.eks. 
medlemmer av Danse-og Teatersentrum), men også 
mindre etablerte kunstnere som har definert et 
kunstnerisk prosjekt. 
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Vinterscenen

Mentor-ordning

En gruppe kan søke om å opptas i Mentor-
ordningen. Søknaden vurderes av kunstnerisk råd. 
Det legges vekt på:

• Kunstnerisk nivå

• Kunstneriske og forretningsmessige   
 ambisjoner

• Langsiktighet

Mentor-ordningen vil arbeide i nært samarbeid 
med Mentorer for Kulturbedrifter. Den henter 
konsulentkrefter fra Grenland Friteater eller fra det 
lokalt scenekunstmiljøet og fra lokalt næringsliv. 
Konsulenter kan også hentes andre steder fra etter 
behov.

Vi tror også det er viktig å skape årlige felles sam-
linger for alle som er involvert i prosjektet. Disse 
samlingene bør ha to sider – én rettet mot publi-
kum og én mot fagmiljøet. En slik samling kan ha 
form som en faglig festival der
de deltakende gruppene viser sine 
forestillinger for publikum (og hverandre).
Felles interne møter med refleksjoner over de en-
kelte forestillingsresultatene.
Muligheter for å delta på møtet/festivalen som 
ekstern deltaker. 
Foredrag om kunstneriske og produksjons-
tekniske emner.
Dialogmøter mellom deltakergruppene.
En viktig side av festivalen er nettverks-
byggingen innenfor scenekunstmiljøet. Det er vår 
erfaring gjennom mange år med PIT, 
UPOP-dager og andre arrangementer at slik 
nettverksbygging er særlig verdifull og at Porsg-
runn er en god arena – i passelig avstand til hoved-
stadens konkurransemiljø. Vi vil legge vekt på å få 
deltakelse fra hele landet.
På den praktiske siden vil Porsgrunn – med det nye 
kulturhuset Ælvespeilets flere scener i tillegg til 
Friteatret og andre – egne seg godt.
Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival (PIT)
er Norges største årlige teaterfestival med flere 
hundre ulike arrangementer i løpet av en uke hver 
juni måned. Senteret vil arbeide i nært samarbeid 
med PIT om programmering og presentasjon av 
grupper i nettverket.

Andre arrangører

Senteret vil også spre og synliggjøre scenekunsten 
i forbindelse med andre arrangementer, som for 
eksempel Høstpunkt-festivalen i Skien.

Fagkonsulenter

Hentes fra Grenland Friteater eller fra det lokale 
scenekunstmiljøet, evt. fra andre steder etter behov. 
Det føres timelister. Konsulentene lønnes etter en 
felles timesats. 
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Målgrupper

Det utdannes i dag langt flere scenekunstnere/
utøvere enn det er arbeidsmuligheter for ved insti-
tusjonsteatrene. Samtidig har det norske arbeids-
markedet for scenekunstnere nærmest eksplodert 
gjennom etableringen av nye filmselskaper, fjern-
synskanaler og etterspørsel etter skuespillerkom-
petanse på nye områder. Veksten har i stor grad 
kommet innenfor det frie feltet. 
Arbeidsmarkedet innebærer flere muligheter, men 
også større konkurranse og mindre 
stabilitet for scenekunstnerne.
Mange scenekunstgrupper greier å få til en finan-
siering av et prosjekt gjennom ulike støtteord-
ninger som produksjons-
støtteordningen i Norsk Kulturråd og andre støt-
teordninger gjennom Fond for Lyd og Bilde, Fond 
For Utøvende Kunstnere, Fritt Ord, Spenn.no, osv. 
Men det er allikevel sjelden at en produksjon er helt 
fullfinansiert og finner ressurser til å få de beste 
tekniske og 
produksjonsmessige rammene rundt arbeidet. 

•     Det må være profesjonelle aktører 
      (men her kan definisjonen være vid).

•    Det må være aktører med et klart definert        
     prosjekt. Senteret kan hjelpe til å betale en           
     del prosjektutgifter, men kan for eksempel 
     ikke betale honorarer/lønninger.

•    Det er de formelle kriteriene. Så er det en         
      kvalitetsmessig/kunstnerisk vurdering. 

•    I tillegg er det selvsagt praktiske ting –        
      som å greie å koordinere timeplanen.
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Effekter

Evaluering

Grenland Friteater vil sørge for å skaffe seg så 
mange tilbakemeldinger fra samarbeids-
partnere som mulig. Tilbakemeldinger på kvalitet, 
synlighet, nytte og verdi av Grenland Friteaters 
tiltak innen Norsk senter for fri scenekunst. Vi vil 
følge oppslag og diskusjoner i media og diskutere 
problemstillinger med våre samarbeidspartnere. I 
tillegg vil vi vurdere tradisjonelle markedsføringstil-
tak i forhold til hva vi har hatt som mål. 

•    Økt aktivitet og produksjon

•    Økt oppmerksomhet i media

•    Økte publikumstall

•    Bedret økonomi

•    Fornøyde deltakere

•    Nyetableringer

Regionalt 

•    Faglig og organisatorisk styrking av             
     scenekunstmiljøet i Telemark

•    Økt scenekunstproduksjon for publikums-         
     arenaer i Porsgrunn og på turné i               
     Telemark

•    Etablering av flere kulturarbeidsplasser i              
     regionen

•    Økt nasjonal oppmerksomhet rundt lokalt            
     og regionalt kulturliv

Nasjonalt 

•    Økt ressursutnyttelse i fagfeltet

•    Skape nye relasjoner og samarbeid på 
     tvers av estetiske, geografiske og faglige             
     skiller

•    Støtte grupper og ensembler i etablerings-       
      fasen

•    Bidra til å skape kultur for erfaingsover-          
     føring og deling innad i scenekunstfeltet



Grenland Friteater 2014:

- 260 forestillinger
- 8 premiérer
- 43.929 tilskuere
- I Norge, Sverige, Grønland, Italia,
  Equador og Cuba.

Grenland Friteater 1976 -2014:

- 143  originalproduksjoner
- 5575 spilte forestillinger 
- 637.250 tilskuere
- 2730 gjestespill
- 401.449 tilskuere

Totalt 8245 forestillinger 
for 1.038 700 tilskuere



Overskrift
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Bildetekst

1995 - 2015 - PIT 20 år!

- 2534 forestillinger
- 424 950 tilskuere

- ...spilt av teatre fra 35 land



www.grenlandfriteater.com

35 93 21 00
Huken 3D

3921 Porsgrunn


