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Velkommen til den internasjonale teaterfestivalen MINI MIDI MAXI 2017!
Den festivalen som gir barn, unge og voksne det nødvendige påfyllet av profesjonell
internasjonal scenekunst som alle har glede av! Festivalen som tar sitt publikum på
alvor og tenker at å vise mangfoldet i hva som er mulig innen godt teater for en svært
viktig målgruppe er med på å utvide vår kunstneriske horisont! Det er sagt at kultur
defineres som et overskuddsprodukt vi nyter i fritiden, til tross for at kultur er språket
som utvikler og definerer oss som mennesker.
Og med de ordene er det meste sagt.
Velkommen til årets MINI MIDI MAXI.
Frøydis Otre
Daglig leder, Vestlandske Teatersenter

PRAKTISK INFORMASJON
Billettpriser MMM2017




Voksne kr 230 inkl. billettavgift
Barn/Ungdom/Studenter kr 175 inkl. billettavgift
Grupper på min. 10 personer: ta kontakt med Vestlandske Teatersenter

Billettbestilling


TicketCo: vlteatersenter.ticketco.no
(søk på "MINI MIDI MAXI" for å se hele oversikten)

Årets festivalscener:


CORNERTEATERET: "Kongesalen" og "Søylesalen"
www.cornerteateret.no

DKS-forestillinger for skoleklasser


Påmelding: via Den kulturelle skolesekken-Bergens nettsider: www.dksbergen.no
(se under "Arrangør Vestlandske Teatersenter" eller søk på "MINI MIDI MAXI")

Arrangør for MINI MIDI MAXI: Vestlandske Teatersenter
Tlf.: 55 30 21 40 | E-post: info@teatersenter.no | www.teatersenter.no
Adresse: Kong Christian Frederiks plass 4, 5006 Bergen (Cornerteateret)

www.teatersenter.no/mmm

Forestillingene på MINI MIDI MAXI 2017
Seed Life | La Maquiné (Spania)
Tricycle | Les Sages Fous (Canada)
Parlour Games | Tooth + Nail Theatre Company (Norge, Skottland, Frankrike, UK)
Finding Joy | Vamos Theatre (UK)
Om bare Lyseblå kunne bli superhelt | Katja Brita Lindeberg prod. (Norge)
Scene! Art | Saglicco Ensemble (Norge/Frankrike)
Nesen | Fritt Frem Teater (Norge, Canada)
Shh! Vi har en plan | Cahoots NI (Irland)
The Marked / På utsiden | Theatre Témoin (UK)
Kandisia | Teater Innlandet/Flaatenbjørk kompani (Norge)
Bella | Les Clan Des Songes (Frankrike)
Circus Funestus | Sofie Krog (Danmark)

Vi sees på Cornerteateret i juni!

www.teatersenter.no/mmm

TIMEPLAN
MANDAG 5. JUNI
18.00 – 18.45 Seed Life
La Maquiné, Cornerteateret Kongesalen, 45 min, 7-10 år / famileforestilling
TIRSDAG 6. JUNI
10.00 – 10.45 Seed Life
La Maquiné, Cornerteateret Kongesalen, 45 min, 7-10 år (DKS-forestilling)
17.00 – 17.45 Seed Life
La Maquiné, Cornerteateret Kongesalen, 45 min, 7-10 år
18.00 – 18.55 Tricycle - en søken etter frihet
Les Sages Fous, Cornerteateret Søylesalen, 55 min, 11+
ONSDAG 7. JUNI
10.00 – 10.55 Tricycle - en søken etter frihet
Les Sages Fous, Cornerteateret Søylesalen, 55 min, 11+ (DKS-forestilling)
17.30 – 18.25 Tricycle - en søken etter frihet
Les Sages Fous, Cornerteateret Søylesalen, 55 min, 11+
19.00 – 20.00 Parlour Games / Selskapsleker
Tooth + Nail Company, Cornerteateret Kongesalen, 60 min, 12+
TORSDAG 8. JUNI
10.00 – 11.00 Parlour Games / Selskapsleker
Tooth + Nail Company, Cornerteateret Kongesalen, 60 min, 12+ (DKS-forestilling)
12.00 – 13.00 Parlour Games / Selskapsleker
Tooth + Nail Company, Cornerteateret Kongesalen, 60 min, 12+ (DKS-forestilling)
FREDAG 9. JUNI
10.00 – 10.55 Om bare Lyseblå kunne bli superhelt
Katja Brita Lindeberg prod., Cornerteateret Søylesalen, 55 min, 6-11 år (DKS-forestilling)
11.00 – 12.10 Finding Joy
Vamos Theatre, Cornerteateret Kongesalen, 70 min, 12+ (DKS-forestilling)
18.00 – 19.10 Finding Joy
Vamos Theatre, Cornerteateret Kongesalen, 70 min, 12+
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LØRDAG 10. JUNI
12.00 – 12.55 Om bare Lyseblå kunne bli superhelt
Katja Brita Lindeberg prod., Cornerteateret Søylesalen, 55 min, 6-11 år
14.00 – 14.55 Om bare Lyseblå kunne bli superhelt
Katja Brita Lindeberg prod., Cornerteateret Søylesalen, 55 min, 6-11 år
18.00 – 19.10 Finding Joy
Vamos Theatre, Cornerteateret Kongesalen, 70 min, 12+
SØNDAG 11. JUNI
17.00 – 17.55 Scene! Art
Sagliocco Ensemble, Cornerteateret Kongesalen, 55 min, 8+
18.00 – 19.00 Nesen
Fritt Frem Teater, Cornerteateret Søylesalen, 60 min, 12+
20.00 – 21.00 Nesen
Fritt Frem Teater, Cornerteateret Søylesalen, 60 min, 12+
MANDAG 12. JUNI
09.30 – 10.25 Scene! Art
Sagliocco Ensemble, Cornerteateret Kongesalen, 55 min, 8+ (DKS-forestilling)
11.30 – 12.25 Scene! Art
Sagliocco Ensemble, Cornerteateret Kongesalen, 55 min, 8+ (DKS-forestilling)
17.00 – 18.00 Nesen
Fritt Frem Teater, Cornerteateret Søylesalen, 60 min, 12+
19.00 – 20.00 Nesen
Fritt Frem Teater, Cornerteateret Søylesalen, 60 min, 12+
TIRSDAG 13. JUNI
12.00 – 12.45 Shh! Vi har en plan!
Cahoots NI, Cornerteateret Kongesalen, 45 min, 5-7 år (DKS-forestilling)
17.00 – 17.45 Shh! Vi har en plan!
Cahoots NI, Cornerteateret Kongesalen, 45 min, 5-7 år
18.00 – 19.00 Utenfor / The Marked
Theatre Témoin, Cornerteateret Søylesalen, 60 min, 13+
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ONSDAG 14. JUNI
09.00 – 10.00 Utenfor / The Marked
Theatre Témoin, Cornerteateret Søylesalen, 60 min, 13+ (DKS-forestilling)
10.15 – 11.00 Shh! Vi har en plan!
Cahoots NI, Cornerteateret Kongesalen, 45 min, 5-7 år (DKS-forestilling)
18.00 – 19.00 Utenfor / The Marked
Theatre Témoin, Cornerteateret Søylesalen, 60 min, 13+
TORSDAG 15. JUNI
17.00 – 17.50 Circus Funestus
Sofie Krog, Cornerteateret Søylesalen, 60 min, 12+
FREDAG 16. JUNI
09.00 – 09.45 Bella
Le Clan Des Songes, Cornerteateret Kongesalen, 45 min, 6+ (DKS-forestilling)
11.00 – 11.45 Bella
Le Clan Des Songes, Cornerteateret Kongesalen, 45 min, 6+ (DKS-forestilling)
11.45 – 12.35 Circus Funestus
Sofie Krog, Cornerteateret Søylesalen, 60 min, 12+ (DKS-forestilling)
LØRDAG 17. JUNI
13.00 – 13.50 Circus Funestus
Sofie Krog, Cornerteateret Søylesalen, 60 min, 12+
15.00 – 15.45 Bella
Le Clan Des Songes, Cornerteateret Kongesalen, 45 min, 6+
18.00 – 18.50 Circus Funestus
Sofie Krog, Cornerteateret Søylesalen, 60 min, 12+
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LA MAQUINÉ (Spania)
www.lamaquine.com

SEED LIFE
Aldersgruppe: Fra 7 år | Varighet: 45 min | Sted: Cornerteateret, Kongesalen
Forestillinger:
Mandag 5. juni kl. 18.00 (åpningsforestilling)
Tirsdag 6. juni kl. 10.00 (for DKS) og kl. 17.00
En morgen blåste vinden inn et frø som med tiden sank ned i den fuktige jorden.
Fra himmelen kom skyene med regn og solen med varme.
Det var et enkelt frø, ulikt alle andre, og inni lå en liten jente og sov. Hun vokste og vokste alene,
uten noe annet tre i nærheten enn eiketreet hun levde i. En dag vokste en poppel opp ved siden
av eiketreet. Blant treets blader var en liten mann som ble jentens venn.
Sommeren kom til skogen, og med den en rekke mennesker som ikke brydde seg om naturen,
og etterlot seg den som en svinesti. Alt søppelet gjorde skogen varmere og startet en forferdelig
brann. Eikejenten var atter en gang alene, trist og fortvilet uten skogen og sin gode venn.
For første gang bestemte jenten seg for å gjøre noe hun aldri hadde gjort før. Hun kom ned fra
grenen sin. Nå måtte hun finne vinden og få den til å bringe nye frø og jord til frøene, slik at alt
kunne bli født på ny….
LA MAQUINÉ produserer visuell scenekunst. Kompaniets kunstform har et personlig uttrykk med et
moderne preg. De skaper en drømmelignende verden av bilder, musikk og visuell poesi.
www.teatersenter.no/mmm

LES SAGES FOUS (Canada)
www.sagesfous.com

TRICYCLE – EN SØKEN ETTER FRIHET
Aldersgruppe: Fra 11 år | Varighet: 55 min | Sted: Cornerteateret, Søylesalen
Forestillinger:
Tirsdag 6. juni kl. 18.00
Onsdag 7. juni kl. 10.00 (for DKS) og kl. 17.30
Vi møter en desertør fra et tivoli som sykler på en trehjulssykkel som trekker en vogn. Vognen
er full av ting og tang som for øyet virker uinteressante. Vi ser bokser og deler av ting som er
rustet og bøyd. Men gjemt i dypet lever begravde minner og fragmenterte drømmer. Fra tid til
annen blir trehjulssykkelen og vognen mannens medsammensvorne, og transformeres til et
lykkehjul, et pariserhjul, en vakker kvinne og et udyr. Vognen viser fram sine hemmeligheter og
blir til bylandskap, bakgater, fraktebåter og tivoli.
Gjennom et mystisk rituale av selvransakelse, hjelper sykkelen mannen å gjenoppleve sin
fødsel i en pappkasse, hans første kjærlighet, hans liv som artist og hans flukt fra
underholdningsindustrien…
LES SAGES FOUS gjenskaper en tapt verden der masker, marionetter, objekter og mennesker lever
sammen. Kompaniet serverer teater fylt av paradokser – grotesk og poetisk, opphøyet og verdslig
– teater som er like overraskende og urovekkende som det er vilt og udisiplinert.
www.teatersenter.no/mmm

TOOTH + NAIL (England, Skottland, Frankrike, Norge)
www. toothandnailtheatre.com

PARLOUR GAMES («SELSKAPSLEKER»)
Aldersgruppe: Fra 12 år | Varighet: 60 min | Sted: Cornerteateret, Kongesalen
Forestillinger:
Onsdag 7. juni kl. 19.00
Torsdag 8. juni kl. 10.00 og 12.00 (for DKS)
Året er 1945. En ukjent mann returnerer til sitt barndomshjem.
Han blir sakte trukket inn i et vagt minne om en mørk, stormfull kveld fra sin barndom.
I 1927 leker fire søsken, som lever i en herlig, grufull verden av helter, onde grever og jomfruer
i nød. Barnas fantasi har ingen grenser for hva som kan skje eller hvor de kan dra, og på et
bakteppe av verdenskrigens redsler
truer skyggene med å avsløre
mørkets hemmeligheter.
«Parlour Games» er inspirert av
klassisk gotisk litteratur og stumfilm
fra 20-tallet.
Teaterkompaniet Tooth+Nail
blander akrobatikk, skyggespill og en
svært oppfinnsom visuell stil for å ta
deg med inn i barnas verden og se
den gjennom deres øyne. Dette er en
morsom, leken og urovekkende
forestilling fra det prisvinnende
kompaniet!
TOOTH + NAIL THEATRE COMPANY
er et internasjonalt kompani som ble
dannet i 2014 etter studier ved École
Jacques Lecoq i Paris.
De presenterer originale historier som
kombinerer humor og uhygge på en
visuell og fysisk måte. Historien og
karakterene er hjertet i kompaniets
arbeid, og spørsmålet de alltid stiller
seg selv er: «Hva kan vi gjøre i et
teater, som vi ikke kan gjøre noe annet
sted?»…
www.teatersenter.no/mmm

VAMOS THEATRE (UK)
www.vamostheatre.co.uk

FINDING JOY
Aldersgruppe: Fra 12 år | Varighet: 70 min | Sted: Cornerteateret, Kongesalen
Forestillinger:
Fredag 9. juni kl. 11.00 (for DKS) og kl. 18.00
Lørdag 10. juni kl. 18.00
Joy er 83 år. Hun er sprelsk, elsker å danse og er i ferd med å miste hukommelsen.
Danny er opprørsk, smart og havner alltid i trøbbel. Når Danny bestemmer seg for å ta vare på
Joy, oppdager de hverandres lekenhet og gjensidig kjærlighet. Vamos Teaters ordløse verden
bringer historien om tapte minner og gjenfunnet kjærlighet til live...
VAMOS THEATRE har siden 2006 vært et turnerende teater i Storbritannia og internasjonalt. Deres
særskilte uttrykk er «fullmasker» med sterk visuell design og original musikk. Målet er å belyse
humoristiske, menneskelige og fryktløse temaer som har grobunn i virkelige historier.
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KATJA BRITA LINDEBERG PRODUKSJONER (Norge)
www.katjalindebergproduksjoner.com

OM BARE LYSEBLÅ KUNNE BLI SUPERHELT
Aldersgruppe: 6 – 9 år | Varighet: 45 min. | Sted: Cornerteateret, Søylesalen
Forestillinger:
Fredag 9. juni kl. 10.00 (for DKS)
Lørdag 10. juni kl. 12.00 og 14.00
Tenk om man kunne være superhelt i en superhelt-verden i en annen himmelgalakse.
Man var uovervinnelig. En som ingen kunne gjøre noe vondt.
Lyseblå er redd, men det er det ingen som
vet. I skolegården står han ofte alene. Han
får ikke være med når de andre guttene
spiller fotball, fordi han er for dårlig. Han
får heller ikke være med når de leker
superhelter, for Lyseblå liker jo bamser og
gråter bestandig. Noen ganger ødelegger
han for de andre barna når de leker. Så
bråker han i timene og plager de som er
pingler. Det er bedre enn å bli mobba selv.
Lærerne tørr han ikke å snakke med, og
mamma og pappa blir så lei seg. Innerst
inne drømmer Lyseblå om å være en
superhelt slik at lærerne og de andre
ungene skal se at han også får til noe og
ikke bare er en pyse og en liten dott i
universet. En superhelt gir aldri opp!
Katja Brita Lindeberg redefinerte det rosa
jenteuniverset i barneforestillingen «Om
bare Rosa kunne trylle». Denne gangen
retter hun blikket mot forventningene vi
møter små gutter med, i alt dets superheltfokus og idrettsstjernedyrking.
KATJA BRITA LINDEBERG PRODUKSJONER søker gjennom prosjektene sine å utfordre
samfunnskonstruksjoner og normer gjennom et lekent scenespråk i skjæringspunktet mellom
latteren og alvoret. Forestillingene hennes er ofte svært interaktive, med et direkte
samspill mellom publikum og skuespiller på scenen
www.teatersenter.no/mmm

SAGLIOCCO ENSEMBLE (Norge)
www.sagliocco-ensemble.no

SCENE! ART
Aldersgruppe: 8 – 13 år | Varighet: 55 min | Sted: Cornerteateret, Kongesalen
Forestillinger:
Søndag 11. juni kl. 17.00
Mandag 12. juni kl. 09.30 og 11.30 (for DKS)
Møt den meget pasjonerte skuespilleren Sara Bonnard.
Sarah har kjøpt en pakke på internett: "Hvordan lage din egen forestilling på 45 minutter!
Pengene tilbake hvis du ikke lykkes!"
Pakken inneholder bruksanvisning, scenografi, rekvisitter, kostyme osv. Her leker Guandaline
Sagliocco med hvordan skuespillerkunsten leder publikum inn og ut av illusjonen og deler
generøst de magiske øyeblikkene som oppstår - ved hjelp av et minimum av scenografi, lys og
lyd. Den dype fascinasjonen for teatrets mysterier og forførende magi har nå ført Sagliocco ut
på en ny kreativ reise. Her skaper hun en forestilling som viser noe av prosessen bak det å lage
en forestilling. Det avsløres hvordan små fysiske, sceniske og musikalske forandringer kan ha
store emosjonelle konsekvenser for publikum.
SAGLIOCCO ENSEMBLE ble etablert i 1988. Ensemblet turnerer jevnlig i Norge. De har i tillegg bred
internasjonal erfaring, og har gjestet en rekke arrangementer og festivaler.
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FRITT FREM TEATER (Norge, Canada)

NESEN
Aldersgruppe: 12+ | Varighet: 60 min. | Sted: Cornerteateret, Søylesalen
Forestillinger:
Søndag 11. juni kl. 18.00 og 20.00
Mandag 12. juni kl. 17.00 og 19.00
Da den stolte, russiske majoren Kovaljov en dag våkner opp uten nese er det duket for
en heseblesende jakt gjennom St. Petersburgs travle gater.
I mellomtiden begir selve nesen seg ut på et aldri så lite eventyr.
Vil Kovaljov finne nesen sin? Og vil nesen i det hele tatt bli funnet?
Fritt Frem Teater er et splitter nytt teaterkompani basert i Bergen med unge utøvere som
blander realisme og surrealisme for å skape teater som gleder, rører og utfordrer publikum.
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CAHOOTS NI (Irland)
www.cahootsni.com

SHH! VI HAR EN PLAN
Aldersgruppe: 5 – 7 år | Varighet: 45 min | Sted: Cornerteateret, Kongesalen
Forestillinger:
Tirsdag 13. juni kl. 12.00 (for DKS) og 17.00
Onsdag 14. juni kl. 10.15 (for DKS)
I denne ville historien følger vi tre sprø typer som alle har hver sin plan for å fange en vakker
fugl som hviler høyt oppe i et tre! Dette høres enkelt ut … men oppgaven blir en besettelse og
besettelsen blir etterhvert helt absurd. Hvordan skal dette ende?
Bli med på en underlig og underfull oppdagelsesferd og møt denne magiske lille fuglen.
Kanskje vil vi lære at frihet og godhet er viktigere enn å eie noe for enhver pris…
CAHOOTS NI er et turnerende barneteater med base i Belfast, Nord Irland. Kompaniet fokuserer
på det visuelle og magiske illusjoner er en viktig ingrediens i deres arbeid.
Cahoots NI ble dannet i 2001.
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THEATRE TÉMOIN (UK)
www. theatretemoin.com

THE MARKED (PÅ UTSIDEN)
Aldersgruppe: Fra 13 år | Varighet: 60 min | Sted: Cornerteateret, Søylesalen
Forestillinger:
Tirsdag 13. juni kl 18.00
Onsdag 14. juni kl. 09.00 (for DKS) og kl. 18.00
Som barn vokste Jack opp i en verden befolket av alkoholismens demoner og usynlige
voktere, og han måtte kjempe for å beskytte de han elsket.
Nå, i voksen alder, er livet
hans på gaten i London
en tanke mindre
fantastisk.
Når en kjenning fra
fortiden dukker opp, må
Jack på nytt hente fram
krefter fra glemte myter
for å beseire henne…
THEATRE TÉMOIN ser på
teateret som et sted der vi
kan dele våre spørsmål,
uten å påtvinge noen et
budskap.
Kompaniet bestreber seg
på å lage forestillinger
som er engasjerende,
rørende og morsomme.
De ønsker å gjøre teateret
til et sted der man kan
uttrykke seg selv i deler av
samfunnet hvor det ikke
finnes arenaer for dette.
Målet er å omfavne nye
mennesker, synspunkt,
historier og erfaringer,
slik at produksjonene de
lager reflekterer verden
rundt oss.
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FLAATENBJØRK KOMPANI (Norge)
www.flaatenbjork.no

KANDISIA
Aldersgruppe: 6 – 10 år | Varighet: 50 min | Sted: Ute på skolene
NB - denne forestillingen spilles kun ute på Bergensskolene!
DKS-forestillinger:
Onsdag 14. juni kl. 10.00 og 13.00 | Torsdag 15. juni kl. 10.00 og 13.00
(Bestilles via www.dksbergen.no. Max 60 elever pr. forestilling)

En morsom og leken teaterforestilling som involverer publikum og tar for seg et
brennaktuelt tema.
Publikum er i denne forestillingen med på gulvet, sammen med skuespillerne. Det er ingen
statiske skiller mellom scene og sal, og publikum blir invitert til å delta og tenke høyt rundt
hvordan vi skal håndtere myndighetenes tvangsreturnering av asylbarn.
Publikum deles inn i grupper og
gjennom lek og rollelek blir
barna og skuespillerne alle en del
av befolkningen i landet
Kandisia.
I forestillingen møter vi jenta
Kakadue, som sammen med sin
familie har flyktet til Kandisia fra
det krigsherjede landet
Syrimando. De får asyl i Kandisia,
og Kakadue lærer seg språket og
vokser opp nesten som alle
andre kandisiske barn.
Men Kakadue bærer på en dyp
hemmelighet. Faren har løyet om
hvilket land de kommer fra.
Det viser seg at de i virkeligheten
ikke kommer fra Syrimando,
men fra det fattige nabolandet
Nugrinera, som ikke er rammet
av krig…
Med utgangspunkt i den norske regjeringens praksis med tvangsreturnering av asylbarn har
Flaatenbjørk Kompani laget en forestilling som problematiserer rettferdigheten i det at barn
som har bodd store deler av sitt liv i Norge blir kastet ut av landet.
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SOFIE KROG (Danmark)
www.sofiekrog.com

CIRCUS FUNESTUS
Aldersgruppe: Fra 12 år | Varighet: 50 min | Sted: Cornerteateret, Søylesalen
Forestillinger:
Torsdag 15. juni kl. 17.00
Fredag 16. juni kl. 11.45 (for DKS)
Lørdag 17. juni kl. 13.00 og 18.00
En apokalyptisk kjærlighetskomedie!
Mystisk ekstravaganse trollbinder publikum inn i denne makabre og humoristiske
sirkusverdenen. Circus Funestus er en forestilling full av smarte, livsfarlige handlinger som kan
få selv den modigste til å holde pusten…
Velkommen til en overjordisk sirkusforestilling i et magisk og grotesk univers – bak sceneteppe
og sagflis - hvor misunnelse og morderiske intensjoner lurer…
SOFIE KROG er et lite kompani som lager figurteater for
ungdom og voksne. All scenografi, dukker og design lages av
kompaniet. Sofie Krog ble etablert i 2003 og har siden den
gang turnert over hele verden med sine flotte forestillinger.
De har gjort stor suksess på MINI MIDI MAXI to ganger
tidligere med «HUSET» (2013) og «DIVA» (2014)!
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LE CLAN DES SONGES (Frankrike)
www.clan-des-songes.com

BELLA
Aldersgruppe: Fra 6 år | Varighet: 45 min | Sted: Cornerteateret, Kongesalen
Forestillinger:
Fredag 16. juni kl. 09.00 og 11.00 (for DKS)
Lørdag 17. juni kl. 15.00
Bella er et enslig barn som nysgjerrig observerer verden. Hun er grepet av et besettende ønske
om å fly, å oppheve tyngdekraften og nå skyene på himmelen. En dag skjer det noe rart, hun
begynner å bli lettere. I begynnelsen bekymrer det henne ikke, hun liker faktisk å slippe en gren
og sakte dale ned på bakken som et blad om høsten. Hvilken herlig følelse det er å gjøre det
meste ut av denne nesten-vektløsheten! Men snart blir hun så lett at ingenting kan stoppe
vinden fra å løfte henne opp, høyere og høyere, i en surrealistisk og berusende vertigo…
Hvor vil flagringen ta henne? Vil hun noen gang komme ned på bakken igjen? Produksjonen tar
for seg de innerste tankene til de som, uansett alder, befinner seg i overgangen mellom én
tilstand og en annen.
LE CLAN DES SONGES har i over 20 år utviklet et kraftfullt og drømmelignende uttrykk med
hovedvekt på dukker og animasjonsformer. Gjennom dette har kompaniet skapt en form for
teater som er gjenkjennelig for alle med interesse for samtidskunst.
www.teatersenter.no/mmm

Kurs og kompetanse
Vestlandske Teatersenter (VT) er et kurs- og kompetansesentersenter som hvert år
gjennomfører et stort antall teaterfaglige kurs og workshops for amatørteaterlag og
organisasjoner, teaterinstruktører, skoler, barnehager, muséer mm.

Teaterskole for barn og unge
VT driver «Teaterskolen for barn og unge», som hvert år underviser rundt 160 elever, fordelt
på 12 grupper.

Produksjoner
VT produserer årlig egne forestillinger for barn. De siste årene har det vært vektlagt teater for
de aller minste, 1 – 4 år. Disse produksjonene har vært vist på Den Nationale Scene og
Haugesund Teater, I 2016 var egenproduksjonen vår «De grusomme barna», en forestilling som
ble vist på Cornerteateret, og hvor målgruppen var de litt større barna fra 8-9 år og oppover.

Festival(er)
VT arrangerte teaterfestivalen MINI MIDI MAXI for første gang i 2005. Siden har den vært en
årlig begivenhet! Denne internasjonale teaterfestivalen er enestående i sitt slag i Norge, med
profesjonelle teaterkompanier fra hele verden som spiller for barn og unge. MINI MIDI MAXI
er godt kjent både nasjonalt og internasjonalt, og pågangen fra kompanier for å få delta er stor.
VT arrangerer i tillegg teaterskolefestivalen Karusell-Arena hver vår; to fest-uker hvor alle
teaterskolegruppene får vise sine forestillinger på Cornerteateret!

Cornerteateret
Vestlandske Teatersenter holder til på Cornerteateret på Møhlenpris, og driver teaterhuset
sammen med interesseorganisasjonen Proscen. www.cornerteateret.no

www.teatersenter.no/mmm

www.teatersenter.no/mmm

