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Om forestillinga 

I utkanten av en by ligger et forlatt og falleferdig hus. En dag kommer det to mennesker 
til huset. De står på hver sin side av huset og tenker; «Her kan jeg bo!». Den ene er en 
gammel sjømann, som omsider har gått i land. Den andre er en foreldreløs liten jente 
som har rømt fra barnehjemmet. De møtes på kjøkkenet. Ingen av dem vet hva de skal 
si, men begge tenker «Jeg kom først!».  

Slik starter historien om hvordan disse to blir enige om å bo sammen. Det viser seg å bli 
litt vanskelig. Begge vil gjøre tingene på sin måte og ingen har særlig erfaring med 
verken hus eller kjøkken. Dessuten er de noen stabeiser, begge to! 

Teaterforestillingen Kjøkkenet er en sprelsk forestilling som ar i bruk elementer både fra 
gamla tegnefilmer og fra stumfilmsjangeren. Med et ekspressivt fysisk formspråk, leken 
bruk av scenografi og lydeffekter, samt stemningsskapende trekkspillmusikk formidles en 
historie som både er morsom, underfundig og varm. 

Historien er lettfattelig og enkel å følge. Tematikken kan leses på flere plan og er såpass 
universell at voksne kan diskutere i etterkant med barnet på det nivået de selv ønsker. 
PÅ overflaten er det en humoristisk historie om hvordan to svært forskjellige mennesker 
klarer å skape en sameksistens. Ikke bare som et kompromiss, men som en hverdagslig 
symbiose hvor begge blir lykkeligere enn før. De underliggende assosiasjonene er 
mange. De kan for eksempel gå på utfordringer med det flerkulturelle Norge og resten av 
verden. Eller til konflikter i ungenes hverdag. Målet er ikke å pådytte barn en spesifikk 
tolkning, men stimulere til å tenke og assosiere.  

«... Tempo, timing og samspill er frydefullt presist, og forestillingen preges av overskudd 
og spil- leglede ...» 
- Karen Frøsland Nystøyl, NRK Kulturnytt  

 
MEDVIRKENDE: 
Manus, regi, koreografi og scenografi: Jo Strømgren 
Lysdesign:       Stephen Rolfe 
Lyddesign:       Audun Melbye 
Musikk:       Viljo Vesterinen 
Utøvere:       Gisle Hass og Hanne Gjerstad Henrichsen   
Voice over:       Jo Strømgren 
Kostyme og scenografi, tilvirkning:   Dani Bekkely, Catherine Gudmestad, Lise Hagen  

 og Hilde Skaffloth 
Ansvarlig produsent:     Vanessa Storm  
Co-produksjon:      Brageeateret 
Støttet av:       Spenn.no og Norsk Kulturråd 
Turnétekniker:      Kristina Ringvold 
  

(På turné: to utøvere og én tekniker.) 
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(JSK) ble stiftet i 1998 og er i dag en av Skandinavias 
mest stabile frigrupper med stadig økende 
internasjonal eksponering. Kompaniets 30 
produksjoner har turnert verden over de siste 17 

årene, og deres forestillinger har høstet lovord og priser i over 50 land. Rundt 200 
forestillinger presenteres årlig på akt fra nasjonale teatre til alternative friscener verden 
over. Kompaniet er blitt kjent for å skape forestillinger der de kombinerer dans og teater 
på en humoristisk og overraskende måte. Her tilbys Samtidsforestillinger av høy 
kunstnerisk kvalitet som også har vist seg å fungere svært godt for et ungt publikum. 

Skuespillerne i denne produksjonen har alle høyere utdanning innenfor feltet, og har lang 
erfaring i scenisk arbeid så vel som kommunikasjon med et ungt publikum.  

Jo Strømgren har ved siden av sitt arbeid med kompaniet, en omfattende internasjonal 
virksomhet som freelance koreograf, regissør og dramatiker.  

 
VERKSTED 
Noen av elevene får også verksted med utøverne i etterkant av forestillinga (se info på 
dksfinnmark.no for hva som gjelder i din kommune.)  
På verkstedet tar utøverne utgangspunkt i en scene der Den Store sier at han ikke kan 
danse. Den Lille tar han med på en fantasireise til sjøs, der han gjør bevegelsene han 
som yngre gjorde på skipet. Bevegelsen blir til en dans, og Den Lille konkluderer med at 
Den Store kan danse!  
Elevene får eksperimentere med enkle hverdagslige bevegelser som de kjenner igjen  
fra lek, ballspill, aktiviteter i hjemmet eller lignende, og se på hvordan disse enkle 
bevegelsene kan bli til dans.  

 
Forslag til for- og etterarbeid 

Forestillingen krever i utgangspunktet ingen forkunnskaper, og vi legger opp til at det er 
forestillingen den umiddelbare opplevelsen av den og individenes assosiasjoner som er 
det viktige. Ideelt sett møter elevene med et åpent og nysgjerrig sinn og ønske om å 
oppleve noe nytt.  

Muligheten for videre for-/etterarbeid for de som ønsker det er flere. Forestillingen kan 
være utgangspunkt for videre oppfølging innenfor flere fag. Bl.a. norsk, kunst og 
håndverk, gym, mat og helse. Jo Strømgren Kompani tilbyr et enkelt program med ideer 
til spørsmål, temaer og aktiviteter som kan gjennomføres i etterkant av forestillingen.  

Spørsmål til diskusjon kan for eksempel være knyttet til ensomhet og viktigheten av å ha 
en venn. Hvorfor er det viktig å ha en venn? Hvordan behandler man venner? Hvilke 
snille ting kan venner gjøre for hverandre? Venner skal dele med hverandre, men er det 
greit å for eksempel stjele noe til vennen din, som han/hun har veldig lyst på?  
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Kompetansemål norsk:� 
 

Kompetansemål etter 2. trinn.  
Muntlig kommunikasjon.  
Eleven skal kunne:  
- lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler.� 
- fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer.� 
- sette ord på egne følelser og meninger.� 
Språk, litteratur og kultur. 
Eleven skal kunne:� 
- samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger.� 
 
Kompetansemål etter 4. trinn� 
Muntlig kommunikasjon.�Eleven skal kunne:� 
- bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og 
uttrykke egne meninger.� 
- følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende 
spørsmål. 
Skriftlig kommunikasjon. Eleven skal kunne:� 
- skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster. 
- skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen 
skriving.� 
- strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning.� 
- variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving.� 
Språk, litteratur og kultur.�Eleven skal kunne:� 
- gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og 
TV- program. 
 

 
Kompetansemål kunst og håndverk: 
 

Kompetansemål etter 2. trinn.  
Visuell kommunikasjon. Eleven skal kunne:  
- uttrykke egne opplevelser gjennom tegning.� 
- blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid.  
 
Kompetansemål etter 4. trinn.� 
Visuell kommunikasjon.�Eleven skal kunne:� 
- visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer.  
- identifisere og samtale om bruk av symbolfarger.� 
- lage enkle utstillinger av eget arbeider.� 
Kunst. Eleven skal kunne:� 
- samtale om sin opplevelse av samtidskunst. 
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Arrangørdata  
 
Målgruppe: 1.-4. klasse. 

 

Spillelokale: Kultursal eller gymsal/lignende rom. 
 

1. Det er veldig viktig at lokalet er BLENDET.  
 

2. Spillplass: 6 meter bredt, 4 meter dypt og 3 meter høyt 
 

3. Ved spill i rom uten amfi: 
Utøverne behøver et område for publikum med matter, benker og stoler.  
NB: ber om at dette IKKE settes ut før de kommer, slik at de kan finne det best 
egnede oppsettet. De trenger hjelp fra f.eks. elever til å sette ut stoler o.l. 
 

4. Trenger et omkledningsrom/garderobe til skuespillerne i nærheten av 
spillerommet. Det må være speil der. 
 

Maks ant. elever:   120 i gymsal og 500 i kultursal med amfi. 
Se turnéplan på dksfinnmark.no, for å se hva som gjelder din skole. 
 

Varighet:   45 minutter 
 

Strømbehov: 4 kurser 16 ampere 
 

Oppriggstid:  150 minutter 
 

Nedriggstid:  30 minutter 
  

Bærehjelp: Minimum 2 voksne ved både inn- og nedrigg. 
 
 

    

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, som kan 
vise spillrommet, stikkontakter, garderobe etc.  
 

 

ELEVTRANSPORT: eventuell transport på denne turneen dekkes av Scene Finnmark. Bruk skjemaet 
REKVISISJON/REISEBESTILLING, som finnes under infoen om produksjonen på www.dksfinnmark.no 

 

  
 

Foto: Knut Bry 
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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: 
Kristina Ringvold 

• E-post: kristina9@mac.com  
• Telefon: 984 99 157 

 

 
 
________________________ 
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: Knut Bry 


