
Søknadsskjema
Sceneinstruktørene i Nordland

Skjemaet sendes inn til den sceneinstruktør kommunen deres sorterer under innen 1. 
desember (vår) eller 1. juni (høst).
Se kontaktinformasjon for post eller e-postadresse i slutten av dette dokumentet.

Kommuner som er tar del i sceneinstruktørordningen:

Vesterålen: Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes 
Lofoten: Flakstad, Vestvågøy
Indre Salten: Fauske, Saltdal, Hamarøy, Steigen og Sørfold
Ytre Salten: Beiarn, Bodø, Gildeskål og Meløy
Ytre-Helgeland: Alstahaug, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Træna, Vega
Sør-Helgeland: Bindal, Brønnøy, Sømna og Vevelstad
Indre-Helgeland: Vefsn

NB! Skriv dirkete inn i dokumentet fra PC

Vi ønsker å benytte oss av regional sceneinstruktør:

Navn på lag/forening/skole/ annen organisasjon:

Kontaktperson(er), navn, telefonnr, e-postadresse:

Kommune:

Kryss av for hvilken type hjelp dere ønsker

Instruksjon til oppsetning:

Kurs i drama/teater:

Konsulenthjelp: 

Annet:



Tidspunkt for ønsket bruk av sceneinstruktøren 

Måned:

Uke:

Er det dag- og / eller kveldsarbeid:

Premieredato:

Skriv en kort prosjektbeskrivelse



Nordland fylkeskommune og de involverte kommunene samarbeider om 
sceneinstruktørordningen. Dette gjør det mulig å tilby en tjeneste som for brukerne er 
kostnadsfri.
  
Søknadsskjema sendes direkte til sceneinstruktøren i din region pr e-post (kontaktliste 
finner du nederst på søknadsskjemaet). For spørsmål kontakt: Scenekunstleder.

Instruktøren arbeider primært med den sceniske utførelsen, og ikke som produsent. 
Dette vil si at en må selv ordne alt det praktiske rundt prøveprosessen og forestillingen.

Prosjektet bør være så godt gjennomtenkt som mulig. Beskriv nøye hva det er man 
planlegger og hva en trenger hjelp til.   
NB! I søknaden skal det fremgå tydelig hvem som søker, antall deltagere i prosjektet, 
hva en søker hjelp til, en grundig formulering av prosjektet, og en estimert tidsplan.  

Hva blir valgt ut? 
Dette er en kombinasjon av sceneinstruktørens vurdering av prosjektets potensial både 
i forhold til deltakernes og publikums gevinst, og den enkelte kommunes ønsker og 
prioriteringer. Ofte må en rett og slett vurdere i forhold til hva det er tid til, og således 
betyr det slett ikke at en prosjektidé er dårlig selv om den ikke får hjelp fra 
sceneinstruktøren. Alle søknader blir besvart. 

Viktige roller i en produksjon:

Produsent:
Den som er ansvarlig for hele produksjonen, har det overordnede ansvar for alle fagområder knyttet til 
forestillingen. Ofte har produsenten også det økonomiske ansvaret.
Instruktøren forholder seg til produsenten som leder av en produksjon. 

Inspisient: 
Er kontaktledd mellom regissøren og produsenten i en teaterproduksjon og har ansvar 
for tekniske eller administrative oppdrag i tilknytning til forestillinger. Hun sørger for at avtaler som 
produsenten har inngått blir holdt og at planer for produksjonen blir gjennomført i praksis. Hun er på prøven 
eller forestillingen og kan ordne praktiske ting for skuespillere og regissør. Inspisienten er som regel ansvarlig 
for prøveplanen, hvilke skuespillere som skal ha prøve når. Inspisienten er ansvarlig for at alle er på plass, når 
de skal. Inspisienten er også den ansvarlige for den praktiske avviklingen av de enkelte forestillingene.
Inspisienten sørger også for at alle nødvendige ting er i orden på scenen med hensyn til scenografi, kostymer, 
rekvisitter og spesialeffekter. På produksjoner med et visst omfang vil det i praksis si å sjekke med de ansvarlige 
på de forskjellige fagområdene. I motsetning til produsenten er inspisienten til stede på prøven eller 
forestillingen hele tida. 



Vesterålen 45215288 tomlen@nfk.no

Tom Stian Lenningsvik

Lofoten 
Eilertsen & Granados Teaterkompani 

91835112 eilertsen.granados@gmail.com

Indre/Nordre Salten
Maja Zakariassen 90580911 majzak@nfk.no

Ytre Salten
Anders Alterskjær 41508703 anders.alterskjaer@nfk.no

Sør-Helgeland 
Cezary Aleksander Szewczyk 

90165893 mailto:cezsze@nfk.no

Indre-Helgeland
Åshild Pettersen

902 08 124 ashpet@nfk.no

Ytre Helgeland 
Kari Renate Nilsen

99307501 karnil16@nfk.no
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