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Tormod Løvold: 

KURS I IMPROVISASJON  

Kurset gir en innføring i grunnleggende improvisasjonsteknikk, der 
lek, spontanitet, aksepteringer og blokkeringer er viktige stikkord. 
Improvisasjon åpner opp og gir en ny innfallsvinkel til det sceniske 
arbeidet og kan bidra til å bygge opp en scene, en rar karakter eller 
situasjon. Igjennom improvisasjon oppstår det uforutsigbare som 
ikke ville oppstått på en annen måte enn gjennom improvisasjon. 
Kurset viser deg hvordan man kan arbeide med improvisasjon, 
hvilke teknikker, metoder og verktøy som brukes.  

Hiv deg ut i det ukjente og bli tryggere på denne måten å jobbe på! 

 

Tormod Løvold er blant annet kjent gjennom Bergen Impro Laug BIL, der en knippe gode 
improvisatorer har herjet de store scenene i Bergen igjennom tiår. Løvold er også en solid 
skuespiller som har vært knyttet til de største teatrene i Bergen siden slutten av 1990-tallet. 
Denne våren er Løvold aktuell med to forestillinger på Den Nationale Scene (DNS) - Lazarus 
og Assassins. 

 

 

Vestlandske Teatersenter (VT) har fått støtte av Vestland fylkeskommune til å spre de flotte kursene 

som ble holdt på Scenetreff Vest, Cornerteateret i Bergen, 4.-6. februar 2022.  

Det betyr at ditt revylag eller din teatergruppe nå kan bestille enkeltkurs hos oss for en rimelig pris, 

der kursholder kommer ut til dere.  

Vestlandske Teatersenter er et regionalt 

kompetansesenter innenfor scenekunst som skal bidra til å 

skape nettverk, arenaer og samarbeidsformer som 

kommer amatørteaterfeltet til gode. Vi skal gi kurstilbud, 

styrke kompetansen og bidra til aktivitet i hele fylket. Vi 

håper derfor at mange revy og teaterlag benytter seg av 

dette tilbudet og lar seg inspirere av de profesjonelle 

kursholderne våre.  

Les mer om VT, de ulike kursene og kursholderne på våre nettsider: www.teatersenter.no 

* Kursene er på 4 timer (+ pause) 

* Pris pr. kurs kr. 4 000 (kr. 1000/time) 

* Reise og opphold dekkes av VT 

Ta kontakt for bestilling: Birthe Blom birthe@teatersenter.no  
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