F

orestillingen handler om

selvrespekt og respekt. Respekt
for egen kropp og for andres.
Nord-Norge ligger høyt på
statistikken over seksuelle overgrep.
Én av ti jenter mellom 14 og 15 år sier
de har opplevd seksuelle overgrep det
siste året i Finnmark. Når det kommer til
gutter som selger eller bytter sex mener
fagfolk at mørketallene er store.

A

rbeidet med denne dokument-

ariske forestillingen tok utgangspunkt i sedelighetsakene i
Kautokeino, der voksne menn
byttet til seg sex mot telefonkort av
jenter på 13, 14, 15 år. På ett tidspunkt
var 22 menn i politiets søkelys. Gjennom
de 3 siste årene har vi snakket med
og intervjuet helsesøstre, psykologer,
politifolk, forskere, journalister, sosial-

antropologer, mødre, fedre, ungdomsklubbledere, advokater, konfliktrådsfolk,
filosofer, lærere, sosialarbeidere,
sosiologer, prest og professorer og
ungdommer, gutter og jenter, – folk fra
hele Norge – store byer og små plasser.

V

i tar i bruk tekst, musikk, film,

bilde, fysisk spill, og direkte
dialog med publikum. Mange
forskjellige ungdommers stemmer blir hørt gjennom skuespillerne
på scenen. Også skuespillerenes egne
stemmer – både vanskelige og vakre
historier, triste og morsomme. En
dokumentarisk forestilling om respekt
og verdighet.
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Mens hvis du utnytter en 15
åring som aldri har hatt sex
før, som er dødsforelsket i
han, og så slår han opp for
eksempel...
Ja, det er utnytting

SNAKK!
Sommeren 2007 bestemmer Ellen og jeg oss for å lage
denne forestillingen. Nesten før vi har sagt det høyt havner
vi midt i samfunnsdebatten i Nordnorge. Vi blir krigstyper i
lokalavisene. Gjennom de tre årene vi har jobbet fram dette
materialet har grunnen beveget seg svakt under oss flere
ganger. Vi kan ikke la være å fasineres av at teater faktisk
kan ha en sånn kraft. Vi har møtt mye motstand – også i
oss selv – fått mye kjeft og etter hvert mye støtte.
De lokale og spesielle historiene og eksemplene på
mangel på respekt, forakt, misbruk og overgrep vokste
til de større spørsmålene om opprettholdelse av gamle
kjønnsrollemønstre, maktstrukturer og undertrykking.

Vi visste at tematikken vår var vanskelig, men slik bagatellisering og fornektelse og så sterke og omfattende tabu var
vi ikke riktig forberedt på. Vi møter det i hele Norge, også
blant fagfolk og politikere.
Vi diskuterer ikke om det er mindreårige jenter eller
gutters egen skyld når voksne menn utsetter dem for
overgrep- det har en strafferamme på 5 år. Voksne mennesker må være ansvarlige og få fakta fram i lyset. Bare da
kan ting endres.Med denne forestillingen håper vi å bidra
til åpenhet og diskusjon rundt vanskelige tema som i sitt
ytterste handler om verdighet og menneskelig likeverd.
Tromsø, 25.mars 2010
Janne Wettre
Regissør
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Vi er skapninger i behov
av beskyttelse. Vi er
sår-bare, krenk-bare, ydmyk-bare
vesener.
At vi er dette, skal ikke forstås
som svakhet, eller som tegn på
svakhet.
Tvert i mot, min sårbarhet kan
jeg kjenne igjen i din.
Menneskene deler denne
sårbarheten og behovet for beskyttelse mot alt skadelig som kan
gjøres mot oss, skjøre som vi er.
Dette er grunnen som all hensyn til andre, all moral, bygger på.
Arne Johann Vetlesen.
Professor i filosofi.
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Hvis man er usikker på seg
sjøl så er det vanskelig å vite
ka grensene er. Finnes ikke
noe fasit på det, man må
bare lære seg sjøl. Kanskje.
Prøve å se ka man føler, på
hvordan man har det .

OM Teaterfabrikken 70°N 30°Ø:
Teaterfabrikken 70°N 30°Ø vil formidle forestillinger basert
på historier fra Finnmark til finnmarkinger og verden forøvrig.
Lete etter de universelle ting i historiene, og det som er unikt
for Finnmark. Det er viktig å få produsert forestillinger med
sterk lokal tilknytning. Å skape gjenkjennelse og stolthet over
lokalsamfunnet vi vokser opp i. Unge i Finnmark skal kjenne
sin kultur. Ikke bare tradisjonene som er akseptert og som blir
oppfattet som den «riktige» kulturen.
Teaterfabrikken 70°N 30°Ø skal ta tak i det som er problematisk,
ikke bare fronte nordlys og midnattsol. Vi skal utfordre. I Finnmark er det mye som står kunstnerisk ukommentert. Vi griper
fatt i et samfunn i forandring og viser hvordan det er i dag blant
mennesker som lever i Finnmark.
Teaterfabrikken ble stiftet i Vadsø i 1995 som et enkeltmannsforetak. Etter 12 år i bransjen tok vi steget ut i 2007 og ble
organisert som et aksjeselskap; Teaterfabrikken 70°N 30°Ø as.

Regissøren:
Janne Wettre har
frilanset som teaterregissør siden 1990. Hun har
i hovedsak jobbet med
frie grupper og prosjekter
i Sverige og Norge, men
også med noe institusjonsteater. Hun jobber mest
i sjangeren crossover, og
utvikler forestillinger både
for voksne og barn, fra idé, sammen med ensemblene. Hun har
også gjort dokumentarisk teater tidligere. Janne Wettre har fått
omtale i den svenske avisen Dagens Nyheter for nyskapning av
teaterspråket. Hun jobber også som teaterpedagog. Teaterutdannet fra Universitet i Gøteborg – Dramatikk, Musikk grunnfag og
Teatervitenskap mellomfag.

Prosjektleder:
Ellen Zahl Jonassen
f.1970 i Vadsø, er
Teaterfabrikkens daglige
leder. Hun begynte
studiene ved Skandinavisk
Teaterskole i København,
og dro deretter til Paris og
teaterskolen til Jacques
Lecoq. I tillegg til det toårige skuespiller-studiet,
har hun studert L.E.M. Et kurs som handler om bevegelse og
arkitektur i teatret. Etter to år ved Bouge-de-lá Theatre i Oxford,
reiste Ellen til Vadsø og startet hun frigruppa teaterfabrikken i
1995. 2009 ble brukt til innsamling av materiale til forestillingen
«Hysj!» der hun også medvirker som skuespiller.

Dokumentarisk teater
er teater som helt eller delvis
bruker eksisterende dokumentarmateriale, for eksempel aviser,
offentlige rapporter, intervjuer,
osv., som bakgrunnsmateriell for
manus, ideelt sett uten å forandre
sin ordlyd.
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Han er på en måte, han er
liksom veldig klar over det
at æ er mindre. Og at hvis
han gjør noe med mæ som
ikke æ har lyst til så kan
han faktisk bli straffet for
det. Det er ikke det som
er viktigst for han på en
måte. Så det at vi liksom
er sammen så har æ aldri
følt noe spesielt stort press
fra han. Hadde æ gjort det
så tror æ kanskje ikke at æ
hadde vært så forelska som
æ er nu da

Kristine
Myhre
Tunheim
Kristine, f.1985
er utdannet
som skuespiller fra Teaterproduksjon og
skuespillerfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag
(HiNT). Hun har også gått på Ringerike fhs på
Musikk og Teaterlinjen, og deltatt på flere kurs
og workshops innen skuespillerteknikk. Siden
hun ble uteksaminert i 2008 har hun jobbet
i og med Rimfrost Teaterensemble som hun
med kolleger startet i 2006. Der har hun både
jobbet som skuespiller, regissør og produsent.
Hun har i tillegg jobbet som frilansskuespiller i
produksjoner innen teater og film.

Morten
Røsrud
Morten, f.1973,
var ferdig
utdannet skuespiller fra Teaterproduksjon og
skuespillerfag (HiNT), våren 2009. For tiden
er han en av fem medlemmer i Rimfrost
Teaterensemble som driver sin teatervirksomhet
fra Senja i Midt-Troms. Fra før har Morten en
bakgrunn innen idrett og friluftsliv med utdannelse fra Norges Idrettshøgskole. Han arbeidet
i mange år som rafting-, ski- og fjellinstruktør
rundt omkring i Norge.

Nanna
Elisabeth
Berntsen
Nanna f.1980, er
utdannet skuespiller fra Teaterproduksjon og skuespillerfag
(HiNT). I 2005 studerte hun Contemporary Performance på SOCA i Perth, Australia. Tidligere
har hun studert teologi og teatervitenskap ved
Universitet i Oslo. Hun arbeider nå som frilans
skuespiller og scenekunstner og er leder i
det nyetablerte Rimfrost Teaterensemble som
holder til på Senja i Troms.

Susanne
Irene
Fjørtoft
Susanne f.1984,
var ferdig utdannet som scenograf ved Akademi for Scenekunst
i Fredrikstad våren 2009. I løpet av siste
semester teamet hun opp med fire skuespillere
og skapte avgangsforestillingen «Riding a Dead
Horse» hvor hun selv også var performer. Før
dette har hun studert to år ved Ålesund Kunstfagskole og ett år med reklame, illustrasjon og
design. Nå bor hun i Bergen, jobber som frilans
scenograf og er i oppstartsfasen med teaterkompaniet LIVESTOCK. I HYSJ! har Susanne
ansvaret for hele det visuelle konseptet som
omfatter kostyme, scenografi og grafisk design.

Lys:
Reidar A. Richardsen
f. 1970, er til daglig fast ansatt på
Hålogaland Teater, der han jobber
med lys og video. Har i det siste
gjort videodesign på Hålogaland
Teaters “Chet Baker spiller
ikke her”, samt Beaivváš Sámi
Nášunálateáhters “Allaq”.

Lyd:
Gaute Barlindhaug
f.1975. Har jobbet med elektronisk
musikk siden tidlig 90-tall. Etter
en rekke plateutgivelser og
samarbeidsprosjekt har han de
siste årene jobbet mest innenfor
tv, film og teater.
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Takk for samtaler, intervjuer,
rapporter, all mulig hjelp, kildeanvisninger, inspirasjon, støtte og motstand!

De lever liksom i forskjellige liv. For eksempel alle
de som er 16,17, 18, 19, de
går på skole. Men når du er
24, som regel så bor du ikke
hjemme, du har ditt eget liv,
du har opplevd mer, vi har
ikke opplevd russetiden en
gang og det er seks år siden
de har hatt det. Ikke sant,
vi har innetid og grenser
og sånn, mens de er mye
mer erfarne og lever et helt
annet liv, så det passer
egentlig ikke sånn.

Fra det frie kunstfeltet
Den Internasjonale teaterskolen Jacques Lecoq
underviser kontroll av gest og bevegelse gjennom
melodrama, menneskelige komedie, tragedie, «bouffons» og klovn. Jacques Lecoq skolen er åpen for
skuespillere, produsenter og scenedesignere, men også
arkitekter, lærere og forfattere. Ellen har gått på denne
skolen som ligger i Paris.
Høgskolen i Nord-Trøndelag tilbyr en 3 årig BA i Teaterproduksjon og Skuespillerfag som gir forutsetninger
for å gjøre profesjonelt arbeid i sceniske produksjoner
i eller utenfor institusjoner, men også for film, tv
og andre media. Det legges stor vekt på trening og
utforskning for å utvikle en utøvende og disponibel
skuespiller. Studentene utvikles individuelt, samtidig
fokuseres det sterkt på ensemblet som ressurs.
Kristine, Nanna og Morten gikk på denne skolen som
ligger i Verdal.
På Høgskolen i Østfold finner du Akademi for
Scenekunst. Akademiet tilbyr to unike bachelorprogram
i scenekunst; scenografi og skuespill. Akademiet er
Norges eneste tverrfaglige utdanning innen fysisk og
visuel scenekunst. Studiene er skreddersydd for deg som
vil utforske samspillet mellom billedkunst og teater,
mellom teater og samfunn, og mellom teori og praksis.
Susanne gikk på denne skolen som ligger i Fredrikstad.
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Martha Nordbak Gloppen
Rawdna Carita Eira
Rådhustrykk
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Stig Lægdene
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Tove Smaadal
Trine Kvidal
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Alle de anonyme voksne, jenter
og gutter som har gitt av sine erfaringer
Tusen takk til referansegruppene våre!
Klasse 8D på Sommerlyst skole og første klasse på
Dramalinja på Kongsbakken videregående skole.
Bakgrunn, Kilde, statistikk:
• Ansvar i grenseland: 16-åringers forståelse av
seksuell utnytting. Ingrid Smette, NOVA

• Bytte, kjærlighet, overgrep – Seksualitet blant
ungdom i randsonen, NOVA
• FN
• Foreldreportalen
• Følelser i Drift og UngPro – www.notforsale.no Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand.
• Kautokeinoprosjektet – fra krisetiltak til
forebyggende arbeid 2006-2007. Anne Lene Turi og
Margrethe Bals.
• Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress - HKVTS
• Nordisk Institutt for kunnskap om kjønn - NIKK
• Nordisk Ministerråd
• Norges offentlige utredninger- NOU
• Norsk Krisesentersekretariat
• Pro-Senteret
• Samisk nasjonalt kompetansesenter
– psykisk helsevern
• Servicestyrelsen – Danmark
• Sex og samfunn, Senter for ung seksualitet
• SMISO – Støttesenter mot incest
og seksuelle overgrep
• SUSS – Senter for ungdomshelse,
samliv og seksualitet
• Ungdomsstyrelsen – Sverige
• Ungdom som selger eller bytter sex – en faglig
veileder til hjelpeapparatet. NOVA
• Unicef
• Aftenposten
• Dagbladet
• Finnmarken
• Finnmark dagblad
• NRK – Brennpunkt
• NRK - Nordnytt
• NRK - Sånn er livet
• P4
• Sagat
• VG
• amobil,no

• Den røde knappen - tips.kripos.no
• eaves4women.co.uk
• e24.no
• fashionproducts.com
• forvalt.no
• Internett Filter Review
• reddbarna.no
• settgrenser.no
• wikipeda.no

Teaterfabrikken 70°N 30Ø as
Postboks 474, 9811 Vadsø
org.nr 991 345 582
kontaktperson: Ellen Zahl Jonassen
mobil: 92 60 97 96
Forestillingen er støttet av:

Norsk Kulturråd, Kunstløftet, Fond for lyd og bilde,
Fritt Ord, Fond for utøvende kunstnere, Sametinget
Sámediggi Norga, Helsedirektoratet, Finnmark
fylkeskommune, Rådstua Teaterhus og Sparebank1
Nord-Norges Gavefond

Du?

Noen i klassen din?

En du kjenner?

Har du sagt A
Har du bare sagt A!

gutter. jenter. sex. kjønn. misbruk

Vil du snakke med noen etter denne forestillinga?
• Helsesøster på skolen din. ALLE kommunene har en helsesøster. De har taushetsplikt.
• Senter for Ungdom, Samliv og Seksualitet - suss.no
• En side hvor bytte og salg av sex er tema.notforsale.no
• Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep - smiso.no

Har du spørsmål som er vanskelig å stille?
Klara Klok - klara-klok.no
Den røde knappen - tips.kripos.no

