
 

Vestlandske Teatersenter: www.teatersenter.no 

Scenetreff Vest: SØNDAG kl. 10.00–14.45 
 
Velg mellom: 

4. IMPROVISASJON – Det Andre Teatret  
5. KARAKTERBYGGING – Eirik Risholm Velle  
6. SKRIV FOR REVY – Norsk Revyfaglig Senter v/Torstein Fosmo (NB: må starte kl. 09.30) 

 
NB: Kursene går parallelt, slik at man deltar på ett kurs hver av dagene. Ved påmelding må man opplyse hvilket 
kurs man ønsker henholdsvis lørdagen og søndagen, og en prioritering hvis man ikke får plass på førstevalget. 

 
 
 

4. IMPROVISASJON 
Med Det Andre Teatret 

 
Har du lyst til å prøve impro?  

 

Det Andre Teatret har i en årrekke tilbudt kurs i improvisasjon som er åpne for alle som 

måtte ønske. Vil du bli bedre på formidling, tilstedeværelse og risikotagning bør du melde 

deg på dette kurset!  

På dette kurset blir du kjent med grunnleggende leker og øvelser. Gjennom klassiske 

improøvelser jobber vi med de sceniske elementene ved improvisasjon.  

 

Det blir også arbeid med status og et dypere blikk på akseptering og blokkering, samt at dere 

lukter på enkle narrative strukturer og måter å lage en god historie på. Sentrale begreper er 

akseptering/blokkering, status, plattform/tillit og få partneren din til å se god ut. 

 

 

Det Andre Teatret (DAT) åpnet dørene i Oslo i 2011 som Norges første og eneste teater med fokus på 

improvisasjon. DAT har en fast stall med utøvere – improvisatorer med lang fartstid og stor kompetanse! 

 

Det Andre Teatrets stil og kjennetegn er omforming, nær historiefortelling fortalt i dialog med publikum og 

lek med teatrale virkemidler. 

 

DAT holder kurs for næringslivet, spiller forestillinger på 

arbeidsplassen din, dukker opp på film og tv, og spiller i nesten 

samtlige av teaterhusets forestillinger. Siden 2011 har teateret 

vokst for hvert år som er gått, og de siste årene har DAT hatt 

besøk av flere enn 30 000 publikummere hvert år.  

 

Det Andre Teatret er kjent for sitt varierte repertoar av skriptede 

og improviserte forestillinger for alle aldre. Teaterkompaniet spiller 

over 350 forestillinger hvert år på sine egne scener i Oslo og 

turnerer omfattende i skoler, kulturhus og internasjonale festivaler 

over hele verden. https://detandreteatret.no 

 

 

https://detandreteatret.no/

