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TEATERPARKEN 
– møtested for fri scenekunst 

Med Teaterparken åpner Grenland 
Friteater dørene for scenekunstnere 
og ensembler som ønsker å 
utvikle sitt arbeid i dialog med 
Friteatret og dets publikum og 
samarbeidspartnere.

Teaterparken retter seg særlig 
mot ensembler som ønsker 
residens hos Grenland Friteater 
for å prøve ut sine idéer, få hjelp 
til prosjektutvikling og kunne 
vise prøveforestillinger for et lokalt 
publikum.

Teaterparken vil også åpne seg spesielt for scenekunstnere som er 
åpne for å utvikle sine prosjekter i spesielt samarbeid med lokale 
miljøer i Porsgrunn og omegn – enten det er gjennom Vinterscenen, 
PIT, Stedsans som arena eller gjennom en helt ny sammenheng.

• Kurs og konferanser
• Residenser
• Konseptutvikling og scenekunstproduksjon
• Ensembleutvikling
• Arena for publikumsmøter og festivaler
• Et møtepunkt mellom det lokale og det internasjonale.

Teaterparken skal gi unik profesjonell erfaring, veiledning, 
tekniske muligheter for utprøving av kollektive ferdigheter og 
samhandlingsmodeller, strategier for samfunnskontakt og 
publikumsutvikling og et nettverk å bygge videre på, nasjonalt og 
internasjonalt. 

Foro forside: Fra forestillingen Never AFK med Hafnor/Erichsen
Foto: Hans Petter Eliassen

Foto fra Stedsans 2007. 
Foto: Dag Jenssen



Jeg har hatt gleden å kunne følge tett 
på Grenland Friteaters arbeid med 
Teaterparken - et program i Grenland 
Friteaters arbeid med talentutvikling og 
videreutvikling av infrastrukturen for fri 
scenekunst i Norge. 

Teaterparken retter seg først og 
fremst mot «emerging artist» 
ensembler innenfor scenekunst 
med høye kunstneriske ambisjoner 
– det vil si unge og mindre etablerte 
kunstnerkonstellasjoner med stort 
kunstnerisk potensiale. Grenland 
Friteater har alltid vært opptatt 

av ensemblet som kjerneverdi i 
teaterarbeidet. Og jeg ser Teaterparken 
som et ledd i deres fokus på nettopp 
ensembleutviklingen i scenekunsten. 

Teaterparken retter seg mot unge 
ensembler som har ambisjoner om å 
produsere relevant scenekunst på et 
høyt kunstnerisk nivå og som skaper 
nye relasjoner til publikum – enten det 
dreier seg om nye publikumsgrupper 
eller nye steder å presentere 
scenekunst utenfor tradisjonelle 
scenerom. 

Det har vært, og er fortsatt viktig å bygge 
infrastruktur over hele landet for fri scenekunst. 
Derfor representerer initiativet til Grenland 
Friteater om å etablere Teaterparken et 
betydningsfullt ledd i arbeidet med å utvikle 
infrastruktur for fri scenekunst i Norge. 

Formidling, møteplasser, kompetansedeling og 
nettverk vil stå sentralt i programmet som vil 
både være lokalt og nasjonalt forankret så vel 
som internasjonalt orientert. Jeg tror prosjektet 
vil fylle et viktig behov innen det norske 
scenekunstfeltet.

Tove Bratten
Direktør

Danse- og teatersentrum



HVORFOR TEATERPARKEN?

I 2019 lanserte Grenland Friteater Teaterparken med et tre-
årig prøveprosjekt, finansiert med støtte fra Norsk kulturråds 
støtteordning for Kreativ næring – regional bransjeutvikling. 

Tanken bak Teaterparken var et svar på flere utfordringer: 

• Hvordan holde oppe dynamikken i det frie scenekunst miljøet 
i Grenland og i Vestfold og Telemark i en tid med knappe 
økonomiske ressurser?

• Hvordan få til en bedre ressursutnyttelse i det frie 
scenekunstfeltet? Hvordan kan Grenland Friteater stille sine 
ressurser i form av lokaler, teknisk utstyr og kompetanse til 
disposisjon for andre scenekunstnere?

• Kan vi bidra til bedre geografisk spredning av scenekunstens 
produksjonsmiljøer? Kan vi være med på å motvirke den 
sterke sentraliseringen av scenekunstmiljøene til Oslo-
regionen? 

• Hvordan få til en praktisk mekanisme for kunnskaps- 
og kompetanseoverføring mellom ulike generasjoner 
scenekunstnere? Fra forestillingen Badman med T.I.T.S.

Foto: Hans Petter Eliassen



HVORFOR PORSGRUNN?
Knapt noe sted i landet har den frie scenekunsten stått like sterkt som i Porsgrunn 
og Grenland.  Med arenaer som Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival og 
Stedsans har fri scenekunst fått et publikum og en nasjonal forankring som er 
unik i norsk sammenheng. 

Siden 90-tallet har vi sett en sterke sentralisering av den frie scenekunsten til 
Oslo-regionen. En Teaterpark i Porsgrunn vil kunne gi gode arbeidsmuligheter og 
viktige kulturelle impulser til den frie scenekunsten på nasjonalt plan.

Fra Brusetinsballet, med Grupo Puja (Sp)
Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival
Foto: Dag Jenssen



GRENLAND FRITEATER 
– et miljø for kunnskaps- og kompetanseutveksling gjennom 45 år.

Grenland Friteater ble startet i 1976 og er i dag Norges eldste frie 
scenekunstgruppe. Teatret er et eksempel på et teater med en sterk lokal 
forankring som samtidig er en nasjonal og en internasjonal aktør.

Teatret har laget en lang rekke forestillinger som har gjestet 43 land på 5 
kontinenter stått for en kontinuerlig pedagogisk virksomhet. Det har også 
et stort lokalt publikum og har arrangert mer enn 3000 gjestespill med 
utenlandske aktører i Norge. Det har hatt et gjennomgående pedagogisk 
arbeid og det har skapt viktige arenaer for andre scenekunstnere som 
Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival (PIT), Norges største årlige 
internasjonale teaterfestival og Vinterscenen, et møtested for nye tendenser i 
scenekunsten. 

Grenland Friteater har sine faglige røtter i den europeiske 
gruppeteatertradisjonen, der kompetanse- og kunnskapsdeling har vært en 
sentral drivkraft i utviklingen. 

Gjennom prosjekter som Stedsans og en lang rekke store, stedbundne utendørs 
forestillinger har teatret spesialisert seg på den lokale folkelige forankringen for 
kunstneriske eksperimenter i møtet mellom kunstnerne og helt ulike grupper 
mennesker og miljøer.

Fra Scene:Bluss 2016: The Ghost to Come
Foto: Hans Petter Eliassen



TEATERPARKEN PRØVEPROSJEKT 
2019–2021
Prøveprosjektperioden går fra 2019 til og med 2021 og 
avsluttes med Vinterscenen i februar 2022.

I 2019 hadde Teaterparken 67 artister fra 19 grupper i kortere 
og lengre opphold i Porsgrunn. Blant disse var norsk/
tsjekkiske T.I.T.S. fra Fredrikstad; Arnt Christian Teigen og 
Anniken Weber fra Skien - også med Eduardo Balanza fra 
Radiocobra, Spania; Forfatterstudiet fra Universitetet i Bø med 
studenter og lærere fra Norge og Danmark; Ingvild Hogstad 
fra Siljan; Gunn Inger Aareskjold fra Skien, Scene:Bluss under 
ledelse av Alexandra Tveit og Marie Ursin fra Skien/Porsgrunn 
med 20 artister fra tre kontinenter; Røde Emma Produksjoner 
fra Oslo; Lene Therese Teigen fra Oslo, Anna Zehentbauer fra 
Oslo, Maritea Dæhlin fra Mexico/Norge og Giulia Esposito fra 
Teatro Hilo Rojo, Spania.

Fra forestillingen Badman med T.I.T.S.
Foto: Hans Petter Eliassen



Artistene kom fra 14 land; Norge, Tsjekkia, Spania, 
Danmark, Sverige, Australia, USA, England, Irland, 
Iran, Finland og Østerrike. De var her i totalt 176 dager. 
Teatrets ansatte jobbet med dem i 481 timer.

I 2020 har det på grunn av covid-19-restriksjonene vært 
færre på residens i Porsgrunn, men vi har fortsatt hatt 
35 kunstnere fra 3 land som har vært her 100 dager. Vi 
kan nevne T.I.T.S., Forfatterstudiet fra Universitetet i Bø, 
Lene Therese Teigen, Anna Ladegaard fra Oslo, Kortreist 
teater med Mathias Hansen, Johannes Nikolai Aas og 
Sander Jordbakke fra Skien/Porsgrunn; Ada Odegard 
Risberg, Oda Emilie Skogen Ellefsen og Astrid Mæland 
fra Skien/Porsgrunn; Nina Ossavy fra Nesodden og 
Hafnor/Erichsen fra Asker.

Fra forestillingen I want to be traditional med Maritea Dæhlin
Foto: Hans Petter Eliassen



NYTT BYGG FOR TEATERPARKEN 
Teaterparken har gjennom prøveprosjektet benyttet 
seg av ledig kapasitet i Grenland Friteaters lokaler i 
Huken-kvartalet i Porsgrunn sentrum. Et nytt bygg 
med utvidete lokaler for scenekunstproduksjon er en 
forutsetning for å kunne utvikle Teaterparken videre 
som nasjonalt kompetansesenter for fri scenekunst.

Framtidas scenekunst vil romme stadig flere 
estetiske uttrykk. Det stiller krav til teaterets fysiske 
muligheter. Behovet for prøverom som er preget 
av fleksibilitet, flerbruksvennlighet, sikkerhet og 
effektivitet avtegner seg. Et slikt teaterrom må 
tilpasse seg det uttrykk kunstnerne ønsker å fylle det 
med, estetisk visuelt og formidlingsteknisk.

På bakgrunn av dette har vi fått støtte fra Telemark 
fylke og Porsgrunn kommune til å utrede planer for 
et nytt bygg og en søknad om statsstøtte til dette 
nye bygget. Vi arbeider nå med planene i dialog 
med lokale aktører som Porsgrunn Utvikling og 
Porsgrunn kommune.

Hukenkvartalet med Friteatret midt i bildet
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Fra Stedsans 2006, Grenland Friteaters store
tverrkunstneriske byvandringer. Nicolai Lopez og
Sifu Tony Brown.

Foto: Dag Jenssen

TAKK TIL
Referansegruppen:
Tove Bratten, direktør i Danse- og Teatersentrum
Geir Berge Nordtveit, tidligere fylkeskultursjef i Telemark
Knut Alfsen, leder for Norsk Skuespillerforbund
Øystein Beyer, tidligere ordfører i Porsgrunn

Porsgrunn Utvikling

KONTAKTPERSONER
Prosjektleder Dag Haddal  
dag.haddal@grenlandfriteater.com  tlf. 90 53 44 36

Kunstnerisk leder Tor Arne Ursin  
tau@grenlandfriteater.com    tlf. 90 08 56 96

Koordinator residenser Anette Röde  
anette.rode@grenlandfriteater.com  tlf. 45 61 77 18

Grenland Friteater, Huken 3D, 3921 Porsgunn
www.grenlandfriteater.com

STØTTET AV

PORSGRUNN 
KOMMUNE
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