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Hjerterom 
- under samme himmel 

 

v/Samovarteateret 
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Om forestillinga 
 
«... Jeg skulle ønske dagens barn lekte mer enn de gjør. For den som leker som liten får 
en rikdom inni seg, som man kan øse av hele livet. Man bygger opp en varm, hyggelig 
verden inni seg. En verden som gir styrke om livet blir vanskelig. Et sted man kan ty til i 
motgang og sorg...»  (Astrid Lindgren) 
 
Vi går alle rundt å bærer på en rikdom: Et stort, indre univers, hvor de utroligste ting 
kan skje. Samovarteateret har skapt en teaterforestilling basert på tre fortellinger og et 
møte mellom to jenter som går igjen gjennom stykket. I alle disse delene viser de 
hvordan et vennskap kan oppstå og tar opp forskjellige aspekter ved et vennskap.  
 

Det teatralske uttrykket gjennom stykket er stemningsfylt, med nykomponert musikk, 
lysdesign og bevegelse. Publikum tas med på en reise innerst inn i hjerterommet, hvor 
de blir tatt med til livet under vann, høyt over skyene og rundt om på jorda. 
 

Gode historier og eventyr har alltid «noe på hjertet» og vi er så glade for at du vil være 
med på en reise inn i vårt «hjerterom». 
 

Ha alltid mot til å åpne hjertet ditt, og husk – en fremmed kan være en venn du enda 
ikke har møtt. 
 
 
MEDVIRKENDE: 

Idé og produksjon:  Samovarteateret 
Regi:    Bente S. Andersen  
Skuespillere:  Theresa Haabeth Holand og Hanne Mathisen Haga 
Musikk og komposisjon: Siver Norum 
Scenografi:   Egor Kukushkin og Bente S. Andersen 
Kostymer:   Bente S. Andersen 
Lysdesign:   Jan Harald Jensen 
Koreografi:   Ksenia Shchetneva 
 
På turné: 3 stykker. To skuespillere, én tekniker.  
 
 
 
  
 

 

er et profesjonelt teater etablert i Kirkenes i 
1990av Bente S. Andersen. Teateret har i dag 
6 fast ansatte, og engasjerer hvert år mellom 

15 og 35 kunstnere fra bl.a. Armenia, Georgia, Azerbaijan, Polen, Spania, Tyrkia, 
Litauen, Russland og de nordiske landene til ulike produksjoner og prosjekter.  
Gjennom 25 år har Samovarteateret utviklet nyskrevet dramatikk og en egen 
samovarmetodikk - en særegen måte å jobbe fram forestillinger på, signert regissør 
Bente S. Andersen.                                  
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Arrangørdata  
 

Målgruppe: 1.-4. klasse. (Det er også mulig å inkludere klasser fra ml.tr., 
så framt det ikke vil bety større kostnader til elevtransport. 
Kontakt Scene Finnmark om dere er interessert i dette: 
dks@scenefinnmark.no / 78 46 42 08/16) 
 

Spillelokalet:                            Kultursal el.l. rom som har god plass og god strømkapasitet.  
 

1. Det er viktig at lokalet er BLENDET.  
 

2. Lokalet må være tilgjengelig min. 3 t. før forestillingsstart, og da må amfi/ 
    sitteplasser være på plass. Publikum plasseres foran scenen på gulv, stoler  
    stoler eller i amfi. 
 

3. Scenen må være ryddet og det må være rene gulv i spillelokalet. Romtemperatur  

    ikke under 22 grader. 
 

4. Spilleplass: 10 meter bredt, 9 meter dypt og 5 meter høyt. 
 

5. Tekniker må ha et eget bord, plassert slik at det er oversikt over scenen. 
 

6. Ønsker tilgang til garderobe. 
 

7. Elever må henge av seg yttertøy utenfor lokalet. 
 

Maks ant. elever:   120, men kommer an på lokalet. Se turnéplan på  
www.dksfinnmark.no, for å se hva som gjelder din skole. 
 

Varighet:   50 minutter 
 

Strømbehov: Strømforsyning 3x16 Ampere, jordet strøm.  
(Minimum 3 uttak, vanlige stikkontakter.) 
 

Oppriggstid:  180 minutter 
 

Nedriggstid:  90 minutter 
  

Bærehjelp: 2 personer 
    

I tilfeller der forestillingen spilles på eller i nærheten av skoler, er det ønskelig at 
ringeklokka slås av i tiden forestillingen varer.   
 

KONTAKTPERSON/arrangør må være tilgjengelig når produksjonen kommer, slik at 
eventuelle praktiske spørsmål kan avklares. 

  
 

    Begge foto: Torgrim Halvari 



 

 

 

 Den kulturelle skolesekken/Kultuvrralaš skuvlalávka 
 

Skoleinfo/skuvladieđut 
SCENEKUNST/LÁVDEDÁIDDA 

 
 

For klassetrinn/Luohkáide: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. VGS 

 

 

 

 
 

 

 

 
Scene Finnmark - Den kulturelle skolesekken 

Boks 443, 9811 Vadsø, Telefon/Telefovdna 78 96 42 00   
www.dksfinnmark.no 

 
side 4 

 

 

  
    

Forslag til for- og etterarbeid 
 
Samovarteateret har utarbeidet et forslag til pedagogisk for- og etterarbeid i tilknytning 
til forestillingen, og det er ønskelig at lærere og elever jobber med dette.  
Det er fint om elevene kan forberedes litt på det de skal se i forkant av forestillingen, for 
eksempel knyttet til stykkets tema (se mer nedenfor). Og så er det ønskelig at det 
jobbes med forestillingen i etterkant.  
Her kommer forslag til hva dere kan gjøre: 
 
«… Bli med på en reise innerst inn i hjerterommet, hvor du blir tatt med til livet under 
vann, høyt over skyene og rundt om på jorda. Vi tar deg med på en fantasifull ferd hvor 
historier blir til virkelighet og virkeligheten blir til historier. Velkommen inn i 
hjerterommet!...» 
 
 
Om forestillingen 
 

HJERTEROM - under samme himmel hadde urpremiere i Kirkenes fredag 16. okt. 2015.  
Ideen til forestillingen fikk regissør Bente S. Andersen etter at skuespiller Theresa 
Haabeth Holand kom hjem til Kirkenes etter et lengre opphold på Haiti.  
Theresa har lagt ned utallige timer med frivillig arbeid med barn, ungdom og teater i 
Afrika, Asia, Sør-Amerika og Mellom-Amerika, og sitter igjen med sterke inntrykk og 
historier som har vært med på å danne bakteppet for denne forestillingen.  
Hun opplevde hvor viktig historiefortelling og eventyr er for barn og unge uavhengig av 
land og nasjonalitet. Gode historier og eventyr har alltid «noe på hjertet», og det er mye 
likhet i eventyrene som finnes i alle verdenshjørner. 
 
 
Umiddelbart etter å ha sett forestillingen: 
 

La elevene få si hva de mente om forestillingen. Snakk med elevene om opplevelsen. 
Likte de det de så? Forsto de handlingen i stykket? La elevene få tegne sitt inntrykk fra 
forestillingen. Tegningene bør henges opp i klasserommet eller på en tavle i 
fellesarealene. De kan også skrive og fortelle om forestillingen, for eksempel til en 
medelev som ikke har sett den.  
 
 
Tre temaer 
 

Videre - slik vi ser det, er det tre ulike innfallsvinkler til tematikken i HJERTEROM. I all 
hovedsak berører forestillingen tema som vennskap og følelser, verden og geografi 
samt eventyr. 
Man kan velge å fordype seg i ett eller flere av temaene, alt ettersom hva man ønsker å 
sette fokus på, og hvilken del av undervisningen dette kan være en del av. 
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1. Vennskap og følelser 
 

Tematikken i forestillingen handler først og fremst om vennskap og følelser, og det å 
tørre å åpne hjertet sitt. Her er en rekke spørsmål som lærere og elever gjerne kan 
diskutere i forkant eller etterkant av å ha sett forestillinga: 

• Har du noen gang vært redd? Glad? Trist? Sint? Skuffet? Spent? Glad på andres 
vegne? 

• Hva betyr det å ha respekt for andre? 
• Hvorfor er det viktig å ha respekt for hverandre, og hverandres følelser? 

 

• Hva er en venn? 
• Hvordan får man seg en venn? 
• Hvilke egenskaper ser du etter i en venn? 
• Hva synes du er viktig i et vennskap? 
• Kan flere være venner samtidig? 
• Kan man være venn med noen som er ulik seg selv? 
• Hva kan være bra med å ha en venn som er ulik seg selv? 

 

• Hva ville du gjort om vennen din ble lei seg? 
• Hvordan tror du det ville vært å ikke ha en venn? 
• Hva ville du gjort om du så noen stå alene uten en venn? 

 
 
2. «Oss i verden» 
 

I HJERTEROM legger vi ut på en lang reise gjennom hele verden, fra nord og øst til sør 
og vest. Over hele verden bor det barn og unge som deg og meg, som har drømmer, 
tanker og følelser. Men hvordan er det å bo i et annet land enn Norge? Hvordan lever et 
barn i Brasil, på Haiti, i India, Kenya, USA eller Japan, sammenlignet med hvordan vi 
lever her i Norge? 
 

Boka Barn som meg – barn fra hele verden utgitt av Unicef, har vært til inspirasjon for 
HJERTEROM Boken belyser hvordan barn lever i ulike deler av verden, og gir et unikt 
innblikk i deres dagligliv, i sorger, gleder og om drømmene de har. Boka kan være et 
utgangspunkt for å diskutere hvordan barn i andre land lever, sett i forhold til hvordan vi 
lever i Norge.  
Kanskje har også noen lærere eller elever fadderbarn i andre deler av verden? Hvordan 
lever de der? Og hva gjør organisasjoner som Redd Barna, Unicef, SOS-Barnebyer, Plan 
og Røde Kors i arbeidet med barn over hele verden? 
 

I denne delen kan man også ta for seg verdens geografi, man kan lære om de ulike 
verdensdelene, lære seg navn på land og hovedsteder. Videre kan man kanskje lære mer 
om FN’s barnekonvensjon og diskutere tema som menneskerettigheter eksempelvis i fag 
som KRLE. 
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3. Eventyr 
 

Denne delen kan eksempelvis inngå i norskfaget, hvor lærere og elever kan utforske 
eventyrsjangeren og lese eventyr fra alle verdens hjørner. Boken Eventyr fra jordens 
hjerte - Rodinia, fra Prinsesse Märtha Louises eventyrlige verden, har vært til spesielt 
stor inspirasjon i prosessen med å skape HJERTEROM. Vi kan anbefale dere å lese boken, 
hvor man blir kjent med ulike eventyr fra hele verden. 
 

Forslag til diskusjon og aktiviteter - eventyr: 
• Hva er typisk for den norske eventyrsjangeren? 
• Hva er forskjellen mellom eventyr, sagn og myter? 
• Ta for dere en eventyrforfatter, les noen av forfatterens eventyr og diskuter 

innhold. 
• Hva er typiske eventyrtradisjoner i andre land? (Velg et land, og finn ut) 
• Ta for deg et eventyr fra Norge og et fra et annet land. Hva er likt og hva er ulikt? 
• Lag en eventyrkrok hvor læreren leser eventyr for elevene. 
• Skriv ditt eget eventyr – enten alene eller i gruppe. 
• Dramatisere et valgfritt eventyr. 
• Tegn, mal, klipp, lim, film, ta bilder – lag et kreativt prosjekt hvor dere visuelt 

forteller et eventyr gjennom tegneserieruter, en film, bilder, veggavis el.l.. 
 

Forslag på eventyrbøker og forfattere: 
• Eventyr fra jordens hjerte - Rodinia. Prinsesse Märtha Louises eventyrlige verden. 

(Bazar forlag) 
• Barnas beste: Soria-Moria-slott (J.W. Cappelens forlag as.) 
• Undersøk samiske eventyr gjennom Samiske sagn fra Sør-Varanger av Lars Stærk. 
• Undersøk Regine Normanns forfatterskap og eventyrbøker 
• Boken Elmers klode av Knut Samset, om å være liten – men full av mot, i den 

store verden. 
 
Skuespillerne tar gjerne en prat med elevene fra scenekanten etter forestillingen. 
Velkommen inn i hjerterommet! 
 

Mer info: www.samovarteateret.com / samovar@samovar.no / 78 99 24 68 
 

  
 

 

    Begge foto: Torgrim Halvari 
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Kontakt 
For spørsmål vedrørende tidspunkt, spillsted, turnérute o.l.: 
Scene Finnmark, ved turnélegger Anne Moen 

• E-post: anne@scenefinnmark.no 
• Telefon: 78 96 42 08  

 

For spørsmål vedrørende scenekunstprogrammet i DKS: 
Scene Finnmark, ved Kristin Sundelin 

• E-post: kristin@scenefinnmark.no 
• Telefon: 78 96 42 16 

 
Kontakt utøverne på turné: 
Theresa Haabeth Holand 

• E-post: theresa@samovar.no  
• Telefon: 977 53 823 

 
 

 
 
________________________ 
Den kulturelle skolesekken 
(DKS) er en nasjonal satsing, der kultur- og opplæringssektoren samarbeider om å medvirke til at elever i skolen får 
oppleve, kan gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Ordningen finansieres av 
spillemidler og er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. 
Gjennom DKS turnerer profesjonelle utøvere med kunst- og kulturprogram spesielt rettet mot barn og unge.  
Finnmark fylkeskommune, ved Scene Finnmark, koordinerer DKS i fylket, og har ansvar for turneene. 
Les mer på www.dksfinnmark.no eller www.denkulturelleskolesekken.no 
______________________ 
Kultuvrralaš skuvlalávka 
(DKS) lea našunála nannen gos kultur- ja oahpahussuorgi barget ovttas dainna ulbmilin ahte oahppit besset oahpásmuvvat 
ja oažžut áddejumi buot lágan ámmát dáidda- ja kultursurggiide. Ortnet ruhtaduvvo spealloruđaiguin ja lea ovttasbargu 
gaskal Kultur- ja girkodepartemeantta ja Máhttodepartemeantta. 
Ámmát dáiddárat lágidit DKS gierdomátkkiid bokte dáidda- ja kulturprográmmaid heivehuvvon erenoamážit mánáide ja 
nuoraide. Scene Finnmark Finnmárkku fylkkagielddas, ovttastahttá Kultuvrralaš skuvlalávkka fylkkas, ja vástida 
gierdomátkkiid.  
Loga eambo: www.dksfinnmark.no dahje www.denkulturelleskolesekken.no 
 

 

  Foto: Torgrim Halvari 


