Av Kjersti Wøien Håland (for DUS)

INVITASJON
Du vet det ikke selv, men du er enestående. Du er en av få utvalgte til å oppleve
et eventyr som du aldri vil glemme, og som få andre får sjansen til. Ser du deg
selv og andre? Er du villig til å takle ekte risiko og ekte konsekvenser? Vil du
vise verden hvem du egentlig er? Din deltakelse er avhengig av at du holder
dette hemmelig og møter opp med et åpent sinn.

Denne invitasjonen blir sendt ut til flere hundre ungdommer. Syv takker ja og
møter spent opp på avtalt sted. Tiril har pyntet seg og håper at de skal på fest.
Rashid møter forberedt og har pakket sekken med alt man trenger for å
overleve et døgn. Kim er en rolig jente som takket ja i håp om å få flere venner.
Sara tenker at hun kommer til å møte noen kule folk, mens venninnen
Elisabeth blir med for å være sikker på at Sara ikke roter seg bort i noe tull. Karl
ser dette som en mulighet til å oppleve noe mer spennende enn
skolehverdagen. Alle møtes de til avtalt tid og sted, utenfor en stor forlatt
bygning. De kryper igjennom tunnelen slik de har fått beskjed om og kommer
opp i et tomt rom, som Johannes får følelsen av å ha vært i før. Og snart
begynner mystiske ting å skje ...

Gruppe 9 består av syv ungdommer i alderen 14-16 år. Noen har gått på vår
teaterskole for barn og unge i en årrekke, mens andre er helt ferske i
teaterfaget. Det som er så fint med en slik blanding er at de nye elevene
“løftes” opp av de elevene med lang erfaring og at de på den måten spiller
hverandre gode. Tross store utfordringer på grunn av Covid19, har
ungdommene holdt motet oppe og stått på.
All ære til disse flinke teaterelevene, som er:
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Ellen Kaberuka-Nielsen

Sara

Ine Hauge

Karl

Teodor Hansteen Valen

Tiril

Alva Eikum Rokne

Kim

Maria Jamil

Instruktør

Kristin Saltkjelvik

Assistent

Andreas Melvik

Lyddesign

William Myrmellom

Teknikk

Andreas Lassen

Takk til Jan Holden for hjelp med scenografi og tilrettelegging.

Spilledato og tid: 12. mars 2021 kl. 18.00 og 20.00
Spillsted: Kongesalen, Cornerteateret
Varighet: 1 time / 60 min

Den unge scenen (DUS)
USYNLEG av Kjersti Wøien Håland er et av de nyskrevne manusene som er med
i denne runden av DUS. DUS er et landsdekkende prosjekt som jobber for å
heve nivået på ungdomsteater i Norge. DUS bestiller og utvikler sceniske
tekster og konsepter for ungdom som fremføres av ungdom. DUS ble opprettet
i 2004, hver runde går over to år, og vi er nå i gang med den niende
prosjektrunden – DUS 2020-2021. Rundt 80 ungdomsgrupper fordelt over hele
landet lager forestillinger av tekstene i hver runde. Landet er delt inn i tolv
DUS-regioner. Det arrangeres festivaler i alle deltakende regioner og en
landsdekkende festival på Det Norske Teateret i Oslo for utvalgte grupper.
De profesjonelle teatrene og teatermiljøene i de tolv regionene er
koordinatorer og verter for ungdomsgruppene i sine regioner. Gruppene får
veiledning og råd i innstuderingsfasen, og de unge aktørene får spille i
profesjonelle rammer. I Vestland fylke er DUS-prosjektet et samarbeid mellom
VT, Den Nationale Scene (DNS) og Det Vestnorske Teateret (DVT). VT har som
regionleder ansvaret for koordineringen og oppfølgingen i Vestlandsregionen.
Den regionale festivalen blir avviklet på DNS i Bergen. Årets festival skulle vært
gjennomført 18.-21. mars 2021, men er avlyst av smittevernhensyn. Gruppe 9
skulle spilt sin forestilling på DNS fredag 20. mars.
Juryen vil i stedet reise rundt og se hver forestilling på de lokale scenene.

