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HVORFOR ER DET så lite snakk
om Mangfoldsåret nå? Med inn-
sprøytede midler skulle kulturli-
vet synliggjøre det kulturelle
mangfoldet i Norge. Ifølge kul-
turminister Trond Giske skulle
mangfold gjennomsyre hele kul-
turpolitikken. Her var det ikke
snakk om noe eksotisk karnevals-
år, men varige endringer på kul-
turfeltet. Året for å så og gjødsle er
snart over. Men kommer det til å
gro? Den største effekten av
Mangfoldsåret skal komme til
neste år. Og i 2010 og 2011. Stop-
per året nå er det mislykket. 

LISTA OVER øremerkete forestil-
linger, seminarer og utstillinger er
lang. Det har vært smurt for tynt
og for bredt utover hele fjøla. På
forhånd gikk debattene om alt
året ikke burde være. Forfatter
Linn Ullmann beskyldte Giske
for barnehagetenkning og for å ha
et naivt kunstsyn. Hvor ble det av
debattene? Problemet er at Mang-
foldsåret 2008 trolig kan opp-
summeres som dannet og lun-
kent. Det går som regel slik med
år med merkelapp på: Det fisler
ut. Er det noen der ute som hus-
ker Verdikommisjonen? 

HVA VIL DU huske fra 2008? Vel-
dig mange vil trekke fram Mad-
cons eventyrlige suksess over hal-
ve Europa med «Beggin’». Tshawe
Baqwa ble rikskjendis da han vant
«Skal vi danse?» på TV 2. To nors-
ke gutter med familiebakgrunn
fra Sør-Afrika og Etiopia/ Eritrea
er blitt folkekjære artister. I Lyd-
verket på NRK fortalte Tshawe og
Yosef Wolde-Mariam som gjerne
kaller seg «svartinger» når de tul-
ler, om nordmenn som kaster seg
over rapperne og sier: «Dere har
gjort meg stolt av å være norsk».
Madcon-effekten er knallsterk.

FORRIGE LØRDAG vant pur unge
og mangfoldige The BlackSheeps
nordisk MGP jr. Poenget er at beg-
ge de nevnte suksesser har kom-
met av seg selv. De er verken re-
sultat av mangfoldsmotivasjon,
overbygning eller statlig støtte.
Heldigvis er populærkulturen, og
reklame for IKEA, H&M, under-
tøy og teknologi, langt mer opp-

datert mangfoldig enn for eksem-
pel norske teaterscener. For ikke å
snakke om Blendahvite teatersa-
ler. Institusjonsteatrene har lang
tradisjon for å tilhøre den hvite
overklassen, eller rettere sagt; et-
nisk norske middelklassekvinner.
Kanskje Nationaltheatret kan sø-
ke mangfoldsmidler til å lokke
noen flere menn inn i salen? 

DEN STØRSTE UNGE teatersuk-
sessen er den oppdaterte «Jungel-
boka» på Det Norske Teatret med
danser og skuespiller Adil That-
haal som Mowgli. Når Adil som
ble kjendis med «Dansefeber» be-
søker ungdomsklubber, sier han
til unge med minoritetsbak-
grunn: «Følg drømmen, ikke
strømmen». Kulturelt mangfold
handler selvsagt om mye mer enn
etnisitet. Men synlig mangfold
skaper identifikasjon og sender
viktige signaler. Derfor er os-
loungdommer med minoritets-
bakgrunn veldig opptatt av Ba-
rack Obama. Yes we can! Jeg har
ennå ikke møtt noen som uopp-
fordret roser mangfoldsåret. 

MANGFOLD I NRK, TV 2 og and-
re kanaler er mye viktigere enn
mangfold på institusjonsteatrene.
Dessuten er det alltid lettere å
bygge på styrker – talentfulle folk
som allerede er kjente – enn å
gjødsle i skrinn jord. Et sjakktrekk
i effektiv mangfold hadde vært å
gi dekkbaronen Tommy Sharif el-
ler den norskafrikanske teater-
gruppa Queendom eget talkshow.
NRK Super viser forresten gode,
unge takter i kveld med hip hop
musikalen AF1 – Alle for én! Og
jammen dukker ikke Sharif opp i
beste sendetid på mandag. 

ER SKUESPILLERE med minori-
tetsbakgrunn gode nok? Fungerer
det at Hedda er brun? Forhåpent-
ligvis er debatten kommet litt vi-
dere. Mangfold handler om brune
fjes, men også om valg av teater-
sjefer, repertoar, regissører og bil-
lettselgere. Om rekruttering til
scenen – og salen. Det er snakk
om mange sider av samme sak.
Riksteatret har stått bak en bety-
delig andel av årets mangfoldstea-
ter. Det som har vært gjort, er

slett ikke gærent. Men Riksteatret
spiller oftest for et hvitt publi-
kum. Kanskje burde teatersatsin-
gen ha vært konsentrert til byene
der de største minoritetsbefolk-
ningene bor? 

GISKE SNAKKET mye om scene-
mangfold. Men kommer institu-
sjonsteatrene til å oppdatere seg?
Jeg tror det straks jeg ser det. For
hvem gidder å lage en strategi for

rekruttering og for å åpne opp –
når publikum kommer uansett?
Hvem vil dele makt? Men her fins
det som Giske ofte har minnet
om; effektive styringsmekanis-
mer. 

TA UNGA. Er økt tilgang til tea-
trene målet, må man begynne tid-
lig. Den kulturelle skolesekken
må fylles godt. Amatørteater må
støttes. Unge må oppmuntres til å

skrive tekster. Da vil nye fortel-
linger om Norge i dag og kulturell
kompleksitet, dukke opp. Med
prosjektet Den Mangfoldige Sce-
ne virker det for eksempel som
Bondeungdomslaget i Oslo
(BUL) og Det Norske Teatret er i
gang med noe spennende. De
eneste i Norge som virkelig har
bred mangfoldskompetanse, er de
unge. De burde ha stukket av med
mangfoldsåret. 

Det beste som har skjedd Mangfoldsåret er Madcon, The BlackSheeps
og Barack Obama, skriver Trude Ringheim. 
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Puslete mangfold
Trude Ringheim
tri@dagbladet.no

« Ingen kan beskylde oss for
å fare med fanteri.
Notar-gründernes rådgiver Jon Glømmen om konkursen.

MANGFOLD: Madcon er blitt folkekjære artister
i Norge - med internasjonal suksess. 

Foto: Lars Eivind Bones

MANGFOLD: De pur unge musikerne i The Black-
Sheeps kom inn fra det ukjente og vant nordisk
MGP jr. Foto: Andres Grønneberg

MANGFOLD: Norske ungdommer med minoritetsbakgrunn er veldig opptatt av Barack Obamas seier
i det amerikanske presidentvalget. Foto: AFP/Scanpix



De plagede.

STEINKJER. 

Community theatre

Integrering

NYTT TEATER: Bondeungdomslaget i Oslo, Noregs ungdomslag og Det norske teatret starter et nytt barne- og ungdomstea
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Nytt teater

Ulike sceniske uttrykk 

Sakte utvides
ELDRID OFTESTAD
eldrid.oftestad@nationen.no

DEN MANGFALDIGE SCENEN

Nytt barne- og ungdomsteater i 
Oslo startet av Bondeungdomslaget 
i Oslo, Det norske teatret og Noregs 
ungdomslag. Samarbeider med Ung-
domsfabrikken, Framfylkingen og 
flere andre kulturorganisasjoner.

Prosjektet er støtta av Norsk Kul-
turråd, Framfylkingen, Landsrådet 
for Norges Barne- og Ungdomsorga-
nisasjoner og Oslo kommune. 

Målet er å skape et tilbud som er 
på høyde med mangfoldet i Oslo for 
barn og unge mellom 6 og 27 år.

Pilotprosjektet «Fullt kaos» lansert 
i Steinkjer, der Noregs ungdomslag 
markerer mangfoldsåret med en tea-
terforestilling med ungdommer fra 
forskjellige miljøer.

ater. Her øver ungdomsgruppa til lanseringen av teateret.  FOTO: ALAN CHRISTOPHER AGUILAR INKLUDERING: En pilot av det inkluderende teaterprosjektet er satt i gang i Stein-
kjer. Tiril (f.v), Rim, Khadidiatou fra Oslo deltok nylig på lanseringen av prosjektet. 

FOTO: ALAN CHRISTOPHER AGUILAR

OPPVISNING: Nylig viste 40 barn og 15 ungdommer ulike sceniske uttrykk i forbin-
delse prosjektet «Den manfaldige scenen». Her er barnegruppas bidrag. 

FOTO: TORI FLAATTEN HALVORSEN



Innleiing frå Camara Joof på møte med kulturdepartementet og statlege kulturinstitusjonar
22. januar 2009

(Utarbeida av Camara Joof, i samråd med Liv Hege Skagestad og Shanti Brahmachari)

29. juni 2008 skreiv VG: ”2008 skulle bli mangfoldsåret i norsk kulturliv. Men på teaterscenene er det nesten 
bare hvite skuespillere å se. Det vil noen gjøre noe med.”
 
Vi er 100 barn og ungdom (6-27 år) og 15 kunstnarar som i desse dagar byggjer opp eit nytt norsk barne- og 
ungdomsteater med namnet ”Den mangfaldige scenen” (BAUT). Det Norske Teatret, Bondeungdomslaget 
i Oslo og Noregs Ungdomslag står bak initiativet i samarbeid med Ungdomsfabrikken, Framfylkingen LOs 
barne- og familieorganisasjon, Kulturrådet, eit utval skular mfl . Målgruppa er dagens mangfaldige barne- og 
ungdomsgrupper. 

Vi har delt opp føremålet til prosjektet er i 4 delar:
1) Å skape ein scene der barn og ungdom frå alle kulturane som er i Oslo er med
2) Gi 1 000-vis av barn og unge, som i dag ikkje har eit reelt tilbod, mogelegheit til å ta i bruk skapande 

ressursar
3) På sikt utvikle nye sceniske uttrykk 
4) Gi unge som ønskjer å jobbe med kunst og kultur ein plattform

Prosjektet går i første omgang fram til 2010. Då skal vi ha funnet ut korleis eit varig tilbod kan sjå ut både når 
det gjeld innhald, organisering og fi nansiering.

Tilbodet byggjast opp gjennom workshops, seminar og framsyningar. Vi jobbar med forteljingar, bevegelse, 
musikalske og visuelle uttrykk og søkjer særleg i møte mellom kulturarvar og dei unges interesser (for 
eksempel: slam poetry møter kveding, folkedans møter hipp hopp). Vi opnar augo til kvarandre for kva som 
kan vere framtidas scenekunst. Teatersalen i BUL skal vere hovudarena for teatret. Prosjektet har også innleia 
samarbeid med andre regionar i Noreg.

Eg sit i lederteamet for prosjektet saman med eit anna ungt menneske, Trine Sjølyst, og Morten Krogh, Shanti 
Brahmachari og Liv Hege Skagestad.

Ut frå erfaringane mine har eg 3 råd til dykk som kan vere nyttige i det arbeidet de skal gjere vidare:

1. Vere reelt interesserte i kva kvar enkelt har av interesser og skapande evner
I rekruttering til prosjekt må ein vende seg til enkeltindivider, det er sjølvsagt ei fornærming å bli 
rekruttert på grunnlag av kor foreldra dine er fødde, og fordi ein ser annleis ut, ein må vende seg til oss 
som ressursar. 



2. Samarbeid med dei unge og ta de unge inn i skapande prosessar
Tek ein med ungdom inn på kunstinstitusjonane i dag så føler vi oss ikkje heime. Det er lite på 
programmet som vedkjem liva og interessene våre og det er få på scenen ein kan føle seg knytt 
til. Ungdom fl est no til dags har ikkje peiling på kva teater kan vere, vi assosierer teater med 
Fjernsynsteateret si framsyning av ”Et dukkehjem” frå 1973, som ein under tvang måtte sjå i 
ungdomsskulen, og kvite menn i dress og skravlande kulturkvinnar som ein møter på TV. For at dette 
skal kunne endrast, så trur eg at ein må starte med at ungdommen føler tilhøyrsle til scenen i seg sjølv. 
Det er ikkje ungdommen som må integrerast inn i institusjonane, det er institusjonane som må tilpasse 
seg ungdommen, og då kan ikkje målet berre vere å få dei inn som publikum. Vi må inviterast inn i den 
skapande prosessen og som aktive deltakarar, og ikkje berre som passive tilskodarar. I den mangfaldige 
scenen skapar barna og ungdommane teateret saman med profesjonelle aktørar. Ungdomsgruppa 
bliradministrert av ein ung person, meg, og premissane blir sette av ungdommen sjølv. Bruk oss som 
rådgjevarar og opne opp for andre liknande administrative stillingar for prosjekt og satsingar de vurderer 
å gjere i framtida. Det er de som treng oss. Eg seier ikkje at ein 23-åring skal leie  Nasjonalteatret, men 
kanskje bør de involvere oss i det strategiske arbeidet. Bruk ressursane våre på eit kompetansefelt der de 
har ein tendens til å famle i mørkeret.

3. Bli med i eit samarbeid om ein mangfaldig scene
Eg trur at prosjekt som Den mangfaldige scenen kan vere ei av moglegheitene for å bane fram nye veiar 
i norsk kulturliv, her er det dei unge sine stemmer som kjrm til uttrykk i samspel med kunstnarar. Vi får 
vere med på å administrere og planleggje samtidig som vi tek til oss ny kunnskap heile vegen. Scenen 
er mangfaldig, ikke berre på grunn av den breie kulturelle samansetjinga, men også på grunn av den 
breie forskninga i scenekunstuttrykk. Ved å ta inn dei unge sine interesseområde. For mange av den 
eldre garde kan dette verke forferdelig framand, men la oss og for forske i trdisjonelle uttrykk som har 
gått vår generasjon hus forbi, så kan ein kanskje fi nne mange interessante møtepunkter. Det er givande 
arbeid, men også veldig utfordrande, det er eg sjølvsagt ikkje åleine om å forstå. Skal vi få til ei endring 
må vi samarbeide på tvers av institusjonar, organisasjonar, kulturar, aldersspenn og kompetanseområder. 
Saman med Ellen Horn har vi komme fram til at tida no er inne for eit stormøte med dei som er 
interesserte i å få oversikt over dei initiativa som no er i gang.Ein drøfting av eit samarbeid er sjølvsagt 
velkommen. Vi tar sjølvsagt også gjerne eit meir utdjupande møte med politisk leiing her.
 

Avslutning
Store delar av norsk scenekunst er etnisk rensa og mange unge med ein breiare kulturell bakgrunn enn norsk 

har ikkie ei reell mogelegheit til å ta i bruk dei skapande evnene sine. Dette er svært alvorleg, både for dei unge 
og for samfunnet. Draumen min er at vi ved 200 – årsjubileet for Noreg saman har fått til ei vesentleg endring, 
at langt fl eire unge og deira kultur og miljø er å fi nne i scenerommet og at scenen speglar større delar av 
samfunnet. Eg håpar at råda mine og eit framtidig samarbeid vil vere med å bringe oss dit.

”Det er den draumen eg ber på.” 
 



Frå Sceneliv- Norsk teaterråd





Frå Det Norske - bladet til Det Norske Teatret


