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Om NSS 3.

Norsk Skuespillersenter er et nasjonalt kompetansesenter for konti-
nuerlig faglig utvikling innen scenekunst. Vårt mål er å nå skuespillere 
over hele landet gjennom kurs, seminarer, debatter og idéutvikling.

Sentret skal også bidra til tverrfaglig samarbeid mellom kunstnere og 
kunstorganisasjoner fra kunstformer og miljøer innen scenekunst, film, 
dans, visuell kunst og musikk.

Om Norsk  
Skuespillersenter

Generelt
 
Norsk Skuespillersenter (NSS) er en selv-
stendig stiftelse opprettet 1. november 2001. 
Stiftelsen har kontor og hovedvirksomhet i 
Oslo, men arrangerer kurs over hele lan-
det. Vi tilbyr reisestøtte for deltakelse på 
våre kurs. I 2017 hadde vi regionale tilbud 
i Hamar, Bergen, Porsgrunn, Ålesund, 
Kristiansand, Moss og Fossekleiva. Samt to 
internasjonale tilbud i Danmark. 

 
Nettsider: www.skuespillersenter.no

Styrende organer
Styreleder: Knut Alfsen 
Styremedlem: Camilla Belsvik 
Styremedlem: Gard Bjørnstjerne Eidsvold 
Styremedlem: Birgitte Victoria Svendsen 
Styremedlem: Gunn Karin Gjul 
Varamedlem: Hilde Olausson

Styret har hatt fem møter i meldingsåret.
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Kursaktivitet

Kursaktivitet

NSS har etablert seg som en betydningsfull arena og 
møteplass for norske skuespillere og scenekunstnere, 
særlig for de som jobber frilans. Siden oppstarten har 
vi opplevd en stor økning av kursdeltakere og samar-
beidspartnere. Vi tilstreber en bredde i programmet 
vårt, med ulike typer kurs, fra de svært matnyttige og 
konkrete, til de mer utforskende og eksperimentelle. 
Samarbeidsprosjekter med andre institusjoner og 
kontakter blir stadig viktigere for å få nye impulser fra 
ulike deler av bransjen, realisere prosjekter vi ikke har 
mulighet til å gjennomføre alene, samt for å kunne tilby 
kurs regionalt. Nytt av året er samarbeidet med interna-
sjonale kursarrangører.

NSS gjennomførte 64 arrangementer i 2017. Omleggin-
gen av ressursbruk og satsningen på høyere kvalitet er 
vellykket. I administrasjonen har vi kunnet gi hvert kurs 
en bedre oppfølging og gjennomføring.

Satsning på nye internasjonale samarbeidspartnere og 
kursholdere er nødvendig for å kunne følge opp den 
globale utviklingen, men det er også svært ressurskre-
vende. Vår administrative kapasitet er derfor til enhver 
tid fullt utnyttet og vel så det.

Av de 64 arrangementene var åtte Prøverom, der 
kunstnere selv søker med et prosjekt de ønsker å 
videreutvikle hos oss. Fokus: gi rom for kunstnere som 
ønsker å fremme kunstnerisk fornyelse gjennom ekspe-
rimentering og utviklingsarbeid. Prosessene har ført til 
utvikling av nye tekster, ideer, uttrykksformer, nettverk, 
samarbeid og forestillinger. Prøveromsordningen er po-
pulær, og vi opplever at vi kan stille med et godt tilbud 
til kunstnere i startfasen av et prosjekt, som trenger en 
arena for utprøving. I 2017 har den faste samarbeids-
avtalen med Barneteatret Vårt om to årlige prøverom 
i Ålesund, bidratt til utvikling og realisering av to helt 
nye barneforestillinger. Sammenlagt har de spilt på ni 
scener nasjonalt, for 916 publikummere. Samarbeidet 
har derfor vist seg å være direkte sysselsettende.

I 2017 gjennomførte vi første del av satsningen på 
samarbeid med skandinaviske etterutdanningsorgani-
sasjoner for profesjonelle skuespillere: 1. Syv norske 
skuespillere deltok på kurs med store internasjonale 
kursholdere på Den Danske Scenekunstskole i Køben-
havn. 2. Vi arrangerte en skandinavisk turné for en ame-
rikansk kursholder og delte på reiseutgiftene. Denne 
type samarbeid gir oss bedre tilgang på internasjonale 
kursholdere av størrelse, og er kostnadseffektivt. I 2018 
inkluderes TeaterAlliansen i Sverige i dette samarbei-
det.

I 2017 videreførte vi strategien om samarbeid med sce-
nekunstfestivaler med i alt åtte arrangementer. Dette 
er en pakkeløsning for kompetanseheving og utvikling 
av kunstnerskapet med unike muligheter til nettverks-
bygging, både nasjonalt og internasjonalt. Vårt bidrag 
til festivalene realiserer bedre tilgang på internasjonale 
scenekunstnere og kursholdere.

Totalt antall internasjonale kursholdere i 2017:  
13, til sammenligning var det elleve i 2016.

Vi har fortsatt vår satsning på filmrelaterte kurs, i sam-
arbeid med Norsk Filminstitutt og Vestnorsk Filmsenter. 
Interessen og behovet er økende, da det har vært få 
filmrelaterte fag i de norske offentlige skuespillerutdan-
ningene. Arbeidsmarkedet for gode norske filmsku-
espillere er i vekst nasjonalt og internasjonalt. I 2017 
inviterte vi en tysk skuespillercoach, regissør og caster, 
som fungerte som et vindu inn til den tyske film- og 
TV-bransjen. Filmkurs er ofte dyre i privat regi, og våre 
subsidierte priser tilgjengeliggjør dem for flere og bidrar 
derfor til å heve kompetansen ytterligere på filmområ-
det.

Vi har fortsatt samarbeidet med Bikuben på Det Norske 
Teatret (DNT), der to monologkurs endte i visning på 
Bikubekveld våren og høsten 2017. Kursene i seg selv 
er veldig populære, og visningene blir godt mottatt av 
både deltakerne og publikum.

Frilansprisen – Frilansskuespillernes egen pris har 
eksistert siden 2010 og deles ut årlig. 23. mars 2017 ble 
prisutdelingen for andre gang holdt på Cafeteatret/Nor-
dic Black Theatre. Prisen hedrer en frilansskuespiller 
som har jobbet målbevisst og variert i sitt skuespiller-
arbeid, vist vilje til å videreutvikle seg og fornye sine 
kunnskaper, og som har bidratt positivt til frilansskue-
spilleres kår og miljø i Norge. Alle tre finalekandidaters 
kunstnerskap ble presentert før kåring av endelig 
vinner. Kunstneriske innslag var ved Kjersti Elvik, Bjørge 
Verbaan, Andrea Vik, Fredrik Høyer, Bendik Baksaas, 
koret DUTH og husbandet Hell Strings. Nils Petter Mør-
land var konferansier og Liv Marie Skaare Baden var 
regissør for arrangementet.

Siri Seljeseth vant prisen i 2017, og var nominert 
sammen med Peder Opstad og Mari Moe Krysinska. 
Frilansprisen er et samarbeid med Norsk Skuespiller-
forbund og Cafeteatret/Nordic Black Theatre.
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År	 	 	 Antall	kurs	 	 Deltakere	på	kurs

2006   26   271 
2007   28   344 
2008   40   651 
2009   53   907 
2010*   86 (107)   1272 (2077) 
2011*   82 (91)   1015 (1131) 
2012*   71 (72)   1071 (1271) 
2013*   76 (77)   1445 (1645) 
2014   80   1614 
2015*   78 (79)   1505 (2305) 
2016   73   2024 
2017   64   1737

(*Tallene i parentes er 
medberegnet arrangemen-
tene på Oslo International 
Acting Festival (OIAF). Fra 
2012 regnes festivalen som 
ett arrangement ettersom 
den er vanskelig å dele opp 
i enkeltarrangementer og 
derfor er tallene tilsynelaten-
de lavere. I 2014 og 2016 ble 
ikke OIAF arrangert.)

Finalekanditatene til Frilansprisen, med vinneren i midten. Fra venstre: Mari Moe Krysinska, Siri Seljeseth og Peder Opstad. 

Oversikt over antall kurs/arrangementer og  
deltakere totalt på Skuespillersenteret
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Skuespiller- og danseralliansen / Inkludering og kulturelt mangfold

NSS har i 2017 aktivt fremmet økt kunstnerisk og kul-
turelt mangfold i scenekunsten. Vi tilbyr en rekke kurs 
for å introdusere landets skuespillere for nye idéer og 
strømninger, og trekker inn nye grupper med annen kul-
turell og kunstnerisk bakgrunn enn det som dominerer 
på feltet. Gjennom tekstutviklingsprosjektet «TekstLab» 
får skuespillere og dramatikere med minoritetsbak-
grunn utviklet nye tekster for scenen.

Inkludering og  
kulturelt mangfold

Skuespiller - og 
danseralliansen (skuda)
SKUDA er en nær samarbeidspartner. Vi har i felles- 
skap utarbeidet kjøreregler for samarbeidet som om-
handler det praktiske knyttet til kursbehov/planlegging/
gjennomføring, synliggjøring, HMS og økonomi.  
SKUDAs ansatte kunstnere deltok i 2017 i Oslo og  
Bergen på et bredt spekter av kurs. 13 deltakere 
deltok på ni kurs i regi av NSS, à 21 kursdager totalt. 
Vi presenterer kursprogrammet på SKUDAs halvårlige 
Frilanstreff, som er en plattform for direkte kontakt med 
potensielle kursdeltakere og nettverksbygging.
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Assitej 
Barneteatret Vårt 
Caféteateret/Nordic Black Theatre
Dansk Skuespillerforbund 
Den Danske Scenekunstskole Efter- og 
Videreuddannelse 
Det Andre Teatret 
Det Norske Teatret 
Dramadrivhuset 
Dramatikkens Hus 
Figur i Fossekleiva 
Fortellerfestivalen 
Grenland Friteater 
Høyskolen for dansekunst 
Imploding Fictions 
Kunsthøgskolen i Oslo 
MOTforestillinger 
Musikkteaterforum 
NonStop-festivalen 
NorDubb Studios 
Norsk Filminstitutt, NFI:Lab 
Norsk Kulturråd v/Statens Kunstnersti-
pend 
Norsk Skuespillerforbund (NSF) 
Norsk Teater- og Orkesterforening/Norsk 
Teaterlederforum (NTO) 
NSF Krets Oslo 
NSF Krets Vestlandet 
Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival 
PRODA – Profesjonell Dansetrening 
Ravnedans 
Riksteatret 
SAND-festivalen 
SceSam 
Sentralen UNG 
Skuespiller- og danseralliansen 
Teater Innlandet 
TekstLab 
Vestnorsk Filmsenter 
Vinterscenen 
Værsågod 
Westerdals Oslo ACT

Koret DUHT underholder på Frilansprisen

Liste over  
samarbeids- 

partnere  
i 2017

Vi har mottatt støtte fra Norsk Filminstitutt og  
Norsk Skuespillerforbund.
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Program

JANUAR
 
7.	–	8.	 jan:	BEVEGELSESMETODER	
FOR	FREMTIDENS	SCENEKUNSTNER 
/ HAMAR. Med Belinda Braza. Tverrfaglig 
kurs for scenekunstnere i innlandsfyl-
kene. I samarbeid med Teater Innlandet.

12.	jan	–	8.	juni:	BREAKFASTCLUBBIN 
Morgendans, åpent for alle, hver torsdag. 
Sted: Rom for Dans, Oslo. I samarbeid 
med PRODA og Høyskolen for danse-
kunst.
 
FEBRUAR
 
5. – 9. feb.: INTERNATIONAL	MASTER- 
CLASS	 2017 Med Kirk Baltz (US). 
Meisner- and Method Acting-teknikker. 
Tverrfaglig, for skuespillere, regissører 
og dramatikere. I samarbeid med Den 
Danske Scenekunstskole Efter- og Vide-
reuddannelse, Norsk Scene-instruktør-
forening, Norske Filmregissører og 
Dramatikerforbundet.

9. feb.: Q&A. Med kursholder Kirk Baltz 
og Stephen Hutton (Moderator)

17. – 18. feb.: SPILL	FOR	KAMERA	–	
KAMERAKURS	FOR	SKUESPILLERE 
/ BERGEN. Med filmskaper Lars Skorpen.  
I samarbeid med Vestnorsk Filmsenter.

21. feb. – 28. nov.: VÆRSÅGOD 
Seks arbeidsvisninger for skuespillere på 
Cafeteatret, med publikum og faglig veile-
dere: Per Christian Ellefsen, Henrik 
Mestad, Kjersti Elvik, Ellen Horn, Lena 
Kristin Ellingsen og Stig Henrik Hoff. I 
samarbeid med Værsågod, Dramadriv-
huset og Nordic Black Theatre/Cafetea-
tret.

27.	feb.	–	30.	okt.:	STUDIO	X 
–	SKUESPILLERENS	STUDIO. Elleve 
gjennomfør te mandagskvelder. 
Arbeidsrom med erfarne regissører: 
Yngve Sundvor, Linn Meyer Kongshavn, 
Gianluca Iumiento, Audny Chris Holsen, 
Cecilie Mosli, Sigrid Strøm Reibo og 
Halfdan Ullmann Tøndel.
 

MARS
 
2.	mars: INNFØRING	 I	EXCEL: DIN 
BESTE VENN I ARBEIDET MED 
BUDSJETT! Med Alf Gregusson.

20.	 –	 21.	mars: LINKLATER	VOICE	
METHOD. Med Kristin Linklater (GB). I 
samarbeid med Skuespiller- og danse-
ralliansen, Westerdals Oslo ACT, KHiO 
og Det Andre Teatret.

22.	–	25.	mars: DOKUMENTARISKE	
FORTELLINGER. Med Pia Maria Roll. 
Tverrfaglig, for skuespillere og fortellere, 
med arbeidsvisning på Fortellerfestivalen 
2017. I samarbeid med Fortellerfestivalen.

23.	mars: FRILANSPRISEN	– frilans-
skuespillernes egen pris. Underholdning 
og utdeling av Frilansprisen, på Cafete-
atret, Oslo. I samarbeid med Nordic Black 
Theatre/Cafeteatret og Norsk Skuespil-
lerforbund.

29.	mar	–	21.	apr:	MONOLOGKURS: 
STEMMEN	OG	RYTMEN. Med Fredrik 
Høyer.

APRIL
 
21.	april:		MONOLOGBONANZA 
På Bikuben på Det Norske Teatret. 
Arbeidsvisning fra monologkurset med 
Fredrik Høyer. I samarbeid med Det 
Norske Teatret.
 
MAI
 
2.	-	3.	mai: STEMMESKUESPILL
Med Stig Krogstad, på NorDubb.

8.	–	13.	mai:	VIEWPOINTS	OG	SUZUKI.	
Med SITI Company (US). Tverrfaglig, for 
skuespillere og dansere. I samarbeid med 
Skuespiller- og danseralliansen.

16.	mai: LESEROM
Manus: Noen kommer til å komme (Ah! 
Ah! Ah!) - En forviklingskomedie om flykt-
ningkrisen av Sara Li Stensrud. Med Ole 
Johan Skjelbred. I samarbeid med 
Dramatikkens hus.

JUNI
 
12. juni: SKUESPILLER-	OG	DANSER- 
ALLIANSENS	FRILANSTREFF. Med 
presentasjon av Skuespillersenterets og 
Profesjonelle dansekunstneres (PRODA) 
kursprogram for høsten 2017 og foredrag 
av Ole Hamre. I samarbeid med Skue-
spiller- og danseralliansen og PRODA.

13. – 16. juni: COACHING	FOR	BODY	
&	VOICE	IN	THEATRE	/ PORSGRUNN 
Med Stuart Lynch og Astrid Lund. Tverr-
faglig. I samarbeid med Porsgrunn Inter-
national Theatre Festival.

15. – 16. juni: PRESENCE	/ KØBEN-
HAVN, DK. Mesterklasse med Patsy 
Rodenburg (UK). I samarbeid med  
Den Danske Scenekunstskole Efter- og 
Videreuddannelse og Dansk Skuespil-
lerforbund.

JULI
 
10.	–	13.	 juli:	RAVNEDANS	PERFOR-
MANCE	LAB / KRISTIANSAND
Med Jeanine Durning (US). Tverrfaglig, 
for skuespillere og dansere. I samarbeid 
med Ravnedans.

AUGUST
 
15.	–	24.	aug.:	 IMPRO	WITH	KEITH	
JOHNSTONE / DANMARK. 
Med Keith Johnstone og Steen Haakon 
Hansen. Tverrfaglig. I samarbeid med 
Den Danske Scenekunstskole Efter- og 
Videreuddannelse

24.	aug.: PORTRETTFOTO. Med fotograf 
Kristin Aafløy Opdan.

program 2017
SKUESPILLERSENTERETS
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SEPTEMBER
 
12.	sept.	–	20.	okt.: MONOLOGKURS:	
AUDITION-MONOLOG. Med Øystein 
Ulsberg Brager.

12. sept.: CV-SPA	OG	INFOMØTE	OM	
ÅRLIG	AUDITION. Med Øystein Ulsberg 
Brager: CV-oppsett i henhold til Årlig 
auditions CV-mal og informasjon om Årlig 
Audition.

13. – 14. sept.: VERKSTED	MED	RIMINI	
PROTOCOL (DE) / KRISTIANSAND. 
Tverrfaglig, for scenekunstnere som lager 
og/eller utøver scenekunst for barn og 
unge. I samarbeid med SAND-festivalen 
og ASSITEJ Norge.

19. sept.: GRILLING	AV	PER-OLAV	
SØRENSEN. Samtale med Per-Olav 
Sørensen om castingprosesser i norsk 
TV og film. I samarbeid med NonStop 
International Theatre Festival.

21. sept.:	 INFOMØTE	OM	STATENS	
KUNSTNERSTIPEND. Møt seniorkon-
sulent Mette Rønning fra Statens kunst-
nerstipend. I samarbeid med Norsk 
Kulturråd.

OKTOBER
 
12. – 13. okt.: SKYGGETEATER /
FOSSEKLEIVA Med Vision Mechanics 
(GB). I samarbeid med den internasjonale 
figurteaterfestivalen Figur i Fossekleiva.

20.	okt.: MONOLOGBONANZA
På Bikuben på Det Norske Teatret. 
Arbeidsvisning fra monologkurset med 
Øystein Ulsberg Brager. I samarbeid med 
Det Norske Teatret.

23. okt.: TEKSTLAB:	SEMINAR	OG	
ARBEIDSDEMONSTRASJON
Mesterklasse med Shanti Brahmachari: 
Hvordan utvikle eget arbeid fra idé og 
tekst til et scenisk uttrykk og forestilling 
gjennom kollektive prosesser.

NOVEMBER
 
2. nov.: SELF-MARKETING	FOR	SKUE-
SPILLERE Med Ivar Sverrisson.

6. nov.: ÅRLIG	AUDITION	FOR	NYUT-
DANNEDE	OG	ETABLERTE	SKUESPIL-
LERE På Riksteatret. I samarbeid med 
Norsk Skuespillerforbund, Riksteatret og 
Norsk Teater- og Orkesterforening.

9. nov.: MOTFORESTILLINGER:	INTER-
NATIONAL	MASTER	CLASS (NO/PAL/
ISR). «The Power of Culture over the 
Culture of Power»: Med scenekunstnerne 
Pia Maria Roll, Einat Weisman og Morad 
Hassan. I samarbeid med scenekunst-
festivalen MOTForestillinger.

13. – 18. nov: INTERNATIONAL	
MASTER	CLASS	FOR	ACTORS	AND	
DIRECTORS (DE)
Med Greta Amend og Christopher Rogler: 
Om casting, regi og samarbeid mellom 
skuespillere og regissører. I samarbeid 
med Norsk Filminstitutt.

27. nov.: STEDSSPESIFIKK	SCENE-
KUNST	Med Claire de Wangen. I samar-
beid med SceSam, ASSITEJ Norge og 
Sentralen Ung.

28. – 29. nov.: IMMERSIVE	THEATRE 
(ES/BR) Med BEACHES/Sleepwalk  
Collective. I samarbeid med Imploding 
Fictions.

PRØVEROM
6.	–	10.	mars:	
TekstLab Scratch Prøverom

4.	–	7.	april:	Gorgon Produksjoner, 
Den usynlige klovnen

18.	–	21.	april:	Prøverom Ålesund, 
Prosjekt Drømmekappen 

29.	mai	–	2.	juni:	TekstLab Prøverom,

21.	–	25.	august:	Prøverom Ålesund, 
Prosjekt Krokodilletyven

28.	august	–	1.	september:	
TekstLab Scratch Prøverom

4. – 8. september: 
TekstLab Prøverom 

23. – 27. oktober: Berit Rusten, 
Rosa Luxenburg og jeg

PLANLAGTE,  
AVLYSTE KURS/
ARR ANGEMENTER

13.	mars:	Studio X med Katinka 
Rydin Berge

DESEMBER
 
5. des.: SKUESPILLER-	OG	DANSE-
RALLIANSENS	FRILANSTREFF Med 
presentasjon av Skuespillersenterets og 
PRODAs kursprogram for våren 2018. 
Dansekunstnerne Janne-Camilla Lyster 
og Cecilie Lindeman Steen samtaler, 
ledet av Snelle Ingrid Hall, om Hvordan 
blir koreografisk poesi til dans på scenen? 
I samarbeid med Skuespiller- og Danse-
ralliansen og PRODA.

11. des.: KLOVNEN	I	SCENEKUNST	
FOR	BARN	OG	UNGE Med Katja Brita 
Lindeberg. I samarbeid med SceSam, 
ASSITEJ Norge og Sentralen Ung.
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Sekretariat og  
organisasjon

Regnskap og finansiering

Sekretariatet bestod av daglig leder Mika Ore i 100% 
stilling, og kunstnerisk konsulent Linn Kongshavn i 60% 
stilling. Mika gikk ut i foreldrepermisjon 13. september 
og Linn Kongshavn ble fungerende daglig- og kunstne-
risk leder i 100 % stilling. Sara Bjelvin ble ansatt som 
administrasjonskonsulent 1. august i 60 % stilling, for 
permisjonsperioden til Mika. Totalt antall sykedager i 
2017: 19.

NSS arbeider bevisst for å skape et godt arbeidsmiljø, 
både psykisk og fysisk.

Sentret legger vekt på å fremme likestilling med tanke 
på kjønn og etnisitet, både når det gjelder egen ar-
beidsplass, kursholdere og kursdeltakere. NSS driver 
ikke virksomhet som forurenser eller ødelegger natur 
og miljø.

Stiftelsen har ekstern regnskapsfører (Causa AS) og 
revisor (Vidi Revisjon AS).

Stiftelsen mottok kr 1.940.000 fra Kulturdepartementet. 
Sentrets totale inntekter i 2017 var på kr 2.203.707. 
Samlede utgifter for NSS i 2017 var på kr 2.057.633. 
NSS gikk med et overskudd på kr 147.540.

Overskuddet i 2017 er resultat av en vellykket omleg-
ging av strategi der vi går ned i antall kurs samtidig som 
vi satser på å hente de ypperste kursholdere fra hele 
verden. Vi opplever likevel fortsatt at vi mangler kapa-
sitet i administrasjonen. Konsekvensen er at vi ikke har 
utnyttet budsjetterte midler til kurs fullt ut. Vi er også på 
etterskudd når det gjelder videreutvikling av våre nett-

sider samt benyttelse av budsjetterte reisemidler for 
administrasjonen. Samtidig opplever vi betraktelig økte 
lønns- og honorarkostnader og utgifter til husleie- og 
felleskostnader. Sistnevnte vil i fremtiden i større grad 
avspeile reelt kostnadsnivå for kontor- og kurslokale i 
Oslo sentrum.

Overskuddet førte til at den regnskapsførte egenkapita-
len ved utgangen av 2017 var kr 542.133.

Stiftelsen har en grunnkapital på kr 10.000.
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Opplysninger  
om fortsatt drift

Vi jobber kontinuerlig med å finne den gode balansen mellom antall arrangementer av høy 
kvalitet og utnyttelse av ressursene vi har til rådighet. Vi ser at strategiene våre fungerer, at vi 
har god deltakelse på alle våre arrangementer. Det er økt forespørsler fra eksterne aktører om 
å ha oss som samarbeidspartner, hvilket betyr at det er et voksende behov for å faglig kompe-
tanseheving nasjonalt og internasjonalt. Brukerne våre er tydelige på at senteret fungerer som 
en faglig og sosial møteplass, at det bidrar direkte til arbeidsfremmende nettverksbygging, 
nye samarbeidsprosjekter og sysselsetting. Vi får også tilbakemeldinger på at våre subsidierte 
priser muliggjør en kompetanseheving våre brukere ellers ikke ville hatt råd til.

Alle forutsetninger er til stede for fortsatt drift.
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