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- et profesjonelt teaterkompani som har ambisiøse planer om å 

fortsette å utvikle seg som scenekunstkompani og som 

nettverkaktør innen scenekunst både nasjonalt og 

internasjonalt. 
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2020 var i utgangspunktet et spennende år for Kompani13. Vi hadde fått solgt tre lengre turneer 
til DKS og var i gang med nyproduksjonen «Kan du plystre, Johanna?». 
 
Året startet med prøveperioden for «Kan du plystre, Johanna?». Dukkemaker Linas Zaubé fra 
Litauen kom med dukker og scenografi 4. januar, og vi installerte oss på Wraphuset sammen 
med instruktør Lasse Åkerlund. 
 
11. til 17. januar reiste vi til Budapest, og hadde workshop 4 i PIYLsamarbeidet (Participate in 
your life). Den ungarske teatergruppen Kava holdt en grundig workshop for oss, i hvordan 
utvikle interaktive strategier i en forestilling. 
 
18.1 til 31.1 fortsatte vi med prøvene på Kan du plystre, Johanna? 
 
2. februar reiste Jorunn og Steinar til Svalbard for å starte turné med Romeo og Julie for Troms 
DKS.  
4 skoleforestillinger på Longyearbyen skole, før vi så fortsatte turnéen i Troms. Turnéen ble 
avsluttet med en kort visitt i Levanger, og en spesialforestilling ved Levanger Kulturskole. 
 
Prøveperioden på Kan du plystre, Johanna? fortsatte etter turnéen, og vi hadde premiere 5. 
mars. Vi spilte 10 skoleforestillinger for DKS i Bergen, på Cornerteateret. Siste forestilling 11. 
mars. 
 
KORONA 
Da vi måtte stenge ned 12. mars gikk det utover en lengre turne med Romeo og Julie og en ny 
spilleperiode med Kan du plystre, Johanna? 
 
Vi skulle vært på turne i Troms med Romeo og Julie: 
16. til 26. mars og 14. til 17. april 
 
Kan du plystre, Johanna? skulle spilt 10 forestillinger for DKS Bergen: 
30.3. til 3.4 
Åpne forestillinger 28.3 og 29.3 
Bergen Kommune lørdagsteateret 4.4 og 18.4 
 

Alle disse forestillingene ble avlyst, men kompensert! 
 
 

Som et resultat av nedstengningen kom også vårt ene medlem Jan Holden, fram 
til at han ønsket å gå ut av samarbeidet i Kompani13, og fortsette for seg selv. 
 
Jorunn Lullau og Steinar Thorsen fortsetter driften av Kompaniet med to 
medlemmer. 
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Kompani13 
Etablert 13.09.2013 

PRODUSENTSAMARBEID: 
 
Kompani13 har inngått langsiktig 
samarbeid med 
produsentselskapet 
SYV MIL v/Hjørdis Steinsvik for å 
ta hånd om oppgaver rund 
administrasjon, salg og 
markedsføring. 
 
 
 
 
 

 

Kompaniet består nå av 
Steinar Thorsen og  

Jorunn Lullau 

MEDLEMSSKAP I FAGLIGE 
ORGANISASJONER: 

 
• PROSCEN 
• Danse og 

Teatersentrum 
• UNIMA Norge – 

forening for figurteater 

• Vestlandske 
Teatersenter 
 

STEINAR THORSEN har 
ansvar for manusutvikling, 
søknader og regi. 
 
JORUNN LULLAU har 
ansvar for 
prosjektutvikling, 
søknader, administrasjon, 
økonomi og regnskap. 
 

I 2020 har Jan Holden valgt å gå ut 
av samarbeidet i Kompani13, og 

ønsker å satse for seg selv. 

 
Ting var ganske normalisert da høstsemesteret startet, 
og vi fikk gjennomført en nesten 4 uker lang turne med 
Romeo og Julie i Nordland, for Den Kulturelle 
skolesekken 
 
Lofoten og Vesterålen: 14.9 til 23.9 
Helgelandskysten: 12.10 til 23.10 
 
Kan du plystre, Johanna? ble spilt på Barnas Kulturhus 
fra 3.10 til 11.10. 
Vi hadde overtagelsesprøver fra 29.9. til 2.10, hvor 
Lasse Åkerlund overtok rollen til Jan Holden. 
 
Da bølge to av korona skyllet inn over Bergen i 
november, var vi akkurat ved oppstart av en ny 
spilleperiode for DKS Bergen. Lasse var kommet fra 
Sverige til Bergen, med fersk negativ koronatest og vi 
hadde rigget for prøver, da alt ble nedstengt igjen 6. 
november. 
 
Spilleperioden ble avlyst: 9.11 til. 20.11 
I tillegg ble fire åpne forestillinger av Kan du plystre, 
Johanna? avlyst (14. og 15. nov)  
 
Og 2 forestillinger med Romeo og Julie. (1.11 og 22.11) 
 
 
 
Som en konsekvens av at Jan Holden har trukket seg ut 
av samarbeidet, ønsker Kompani13 å utvikle seg mer i 
retning av vanlig teater og interaktivt teater. Detter er 
også en naturlig utvikling med tanke på de erfaringer vi 
har fått gjennom det internasjonale nettverket PIIYL. 

Foto Janneche Strønen 



 

4 

 
  

Forestillingen tar opp forholdet mellom barn og 
eldre i samfunnet, empati og mot. 

 
 

Møt Eilif, Emma og Nils, som blir gode venner. 
Og kanskje husker du sangen: Kan du plystre, 
Johanna? som bringer fram gamle minner.... 
 
Forestillingen handler om de store spørsmål i livet: 
Kjærlighet, vennskap, redsel, savn, ensomhet og 
mot. 

- Men mest av alt er dette en historie om to 
barn og en eldre mann som blir glade i 
hverandre og som utvikler et nært forhold. 

 
En farfar i livet sku alle ha…sang Odd Nordstoga. 
Men hvorfor, sier Eilif til Emma, i stykket "Kan du 
plystre, Johanna?" 
Jo, fordi da får du 10 kr hver gang du har vært på 
besøk, og dere kan dra på fisketur sammen og han 
kan lære deg ting du ikke kan fra før også……og, ja, 
så får du kake når du feirer bursdagen hans, svarer 
Emma. 
Men Eilif har ingen bestefar. Det kan vi fikse, sier 
Emma, jeg vet hvor de finnes. 
 
Slik starter historien om Emma og Eilif. De går inn 
på et gamlehjem og der er det en eldre, ensom 
mann som mistet sin elskede kone Johanna for 
lenge siden. Han blir med på ”leken” som bestefar 
til Eilif, når han blir utnevnt til det av de to barna. 
Slik utvikler de et nært vennskap til gjensidig 
glede. Barna får møte en klok og snill 
bestefarperson som de kan lære mye av, og den 
gamle mannen får oppleve vennskap og 
inspirasjon på sine eldre dager. Sammen utviser de 
mot og glede gjennom samværet. 
 
 
Av og med Kompani13 
Regi: Lars Åkerlund.  
Dukker: Linas Zubé.  
Musikk: Kathrine Bauck. Kostymer: Marte 
Synnevåg.  
Lys: Jan Holden og Mathias Grønsdal. Teknikk: 
Lotte Flesland.  
Produsent: Kompani13/Syv mil. Foto: Jørn Lavoll.  
Basert på Boken: Kan du vissla Johanna? av Ulf 
Stark. 
Columbine Teaterforlag, Sverige. 
 
På scenen:  
Jorunn Lullau, Jan Holden og Steinar Thorsen 
(vår2020) 
Jorunn Lullau, Lasse Åkerlund og Steinar Thorsen 
(høst2020) 

Ulf Stark 

 

KAN DU PLYSTRE, 

JOHANNA? 
 
 
Premiere 5. mars 2020 

 
Regi: Lasse Åkerlund 
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ROMEO OG JULIE 
Romeo og Julie av Kompani13 er en forestilling som med enkle virkemidler engasjerer publikum. Romeo og 
Julie er historiens mest kjente teaterstykke og den sterkeste kjærlighetshistorien vi kjenner. Stykket 
problematiserer hvor dumt og unødvendig krig er, når kjærlighet, forståelse og vennskap faktisk alltid er en 
mulighet. Med sin kjærlighet og død, skaper Romeo og Julie endring. 
 
På scenen står Steinar Thorsen og Jorunn Lullau i alle roller. De benytter seg av helt enkle virkemidler og 
noen få rekvisitter, for å gjøre historien om Capulet og Montague-familiene levende. Underveis engasjerer 
de publikum på enkle og elegante måter, og de blir deltakere i fortellingen. Romeo og Julie var et 
bestillingsverk fra Festspillene i Bergen våren 2018. 
 
Medvirkende i Romeo & Julie 
Ideutvikling:    Kompani 13 
Regi:     Lasse Åkerlund 
Tilrettelegging av manus:   Steinar Thorsen/ Jorunn Lullau/ Lasse Åkerlund 
Tilrettelegging interaktivitet:  Steinar Thorsen/ Jorunn Lullau/ Lasse Åkerlund 
Skuespillere/dukkespillere:  Jorunn Lullau, Steinar Thorsen 

 
Forestillingen har turnert for Festspillene i Bergen våren 2018, Den Kulturelle Skolesekken i Bergen høsten 
2018 og høsten 2019, turnert for DKS Troms og Svalbard våren 2020, Nordland DKS høsten 2020.  
 

 

 

Forestillingen vant Norway Fringe Bergen Award: «Fringe Spirit Award» i 2018, 
Publikumsprisen i Litauen, på festivalen "Dive into the theatre" på Kaunas National Drama 

Theatre i 2019,  
samt «Nordic Fringe Network Award» under Reykjavik Fringe Festival i 2019. 
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Fem kunstnergrupper fra fem land etablerte i  2018 nettverket "Participate in your life" PIYL, for å utforske 
interaktivitet og deltakelse i teater for barn og unge.  

 
Institusjoner/personer som er en del av nettverket: 

• Kompani13 (Bergen, Norge) 
• Káva Kulturális Műhely (Budapest, Ungarn) 
• Bird & Bat (Reykjavík, Island) 
• Teater Allena v / Lasse Åkerlund (Karlskrona, Sverige) 
• Kaunas National Drama Teater, Litauen (Kaunas , Litauen) 

 

Prosjektbeskrivelse: 

Formålet med vårt samarbeid er å danne et levende nettverk som genererer ekte faglige forbindelser. Vi 
planlegger å samarbeide for å realisere våre ideer og visjoner gjennom tre hovedfaser:  
 

1. Fase 1 (allerede utført): Bli kjent med hverandre og metoden og legg ned grunnleggende grunnlaget 
for nettverket vårt.  
 

2. Fase 2: Starte en faglig dialog mellom partene om begrepet samhandling / deltakelse og den 
teoretiske og praktiske forståelsen av den. Denne fasen består av 2 workshops for de opprinnelige 
partnerne, og deretter en konferanse om interaktivitet i teater for barn og unge, der vi inviterer andre 
profesjonelle artister. 
 

3. Fase 3 (som vi søker om finansiering når det andre er oppfylt): realisere konkrete samarbeid i teatralsk 
kreativt arbeid, gjennom forestillinger opprettet, workshops, prosjekter og opplæring - samt utvide 
nettverket til andre partnere. 

 

Når vi snakker om samhandling, mener vi først og fremst den såkalte open-ended interaksjonen, som gir 
mulighet for publikum til å ha en faktisk innvirkning på hendelsene, å kunne reflektere over hendelsene i 
forestillingen og å tenke på moralen / sosialt problem foreslått av forestillingen.  

 
Det er mange kunstnere, spesielt i Norden, med fokus på samspill med de unge publikum. Vi tror at ved å 
invitere profesjonelle kunstnere fra de europeiske landene til å komme sammen, kan vi begynne å bygge en 
enda større plattform for kunnskap og felles erfaringer. 

 
Nettverkets relevans: 

Vi lever i en tid med økende behov for kunstpedagogiske former som gir mulighet for deltakelse. Mange 
lever i en boble uten kunnskap om de menneskene og tradisjonene som finnes utenfor sitt umiddelbare 
sosiale nettverk. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Internasjonalt samarbeid i 2020: 
 
 

 Prøveperiode 1: Kan du plystre Johanna? 4. -11. januar 
med Lasse Åkerlund, Sverige, regi og Linas Zaubé, Litauen, dukkemaker 
 

 PIYL fase 2. Workshop i Budapest, 11.-19. januar 2020. 
 

 Skoleforestillinger på Svalbard. 3. og 4. februar 2020. 
 

 Pørveperiode 2. Kan du plystre, Johanna? 19.2-4.3 2020. 
med Lasse Åkerlund, Sverige, regi. 
 
Det har vært avholdt en rekke Zoom møter med nettverket PIYL og 
planlegging av videreføring av fase 2, konferanse i Bergen i 2021 og 
prosjektering av fase 3, med premiere i august 2022. 
 
Deltagelse Lahti fringe Festival skulle vært 2 – 5. sept 2020. Utsatt til 2021. 
 

 
 

 

Workshop  i Reykjavik, november 2019 med Bird & Bat som vertskap.  
Varighet 2 dager.  

Kava holdt en workshop med fokus på den teoretiske bakgrunnen for metoden Theatre of the Participant. 
Teater Allena holdt en workshop om fortellerteknikk og samhandling med publikum.  

 

Workshop i Budapest i januar 2020, 5 dager. Káva Kulturális Műhely. 

Káva ga en praktisk innføring til metoden Theatre of the Participant.  

 
Konferanse i 2021 i Bergen 
Vi avslutter vi fase 2 i prosjektet med en konferanse i Bergen om interaktivitet/deltakelse i teater for barn og 
ungdom. Konferansen vil være åpen for andre profesjonelle kunstnere, både for å delta og bidra. Vi inviterer 
deltakere fra flere europeiske land. Høgskolen på Vestlandet, som for tiden har en linje av teater-i-
utdanning, vil også bidra til konferansen.  
 
Konferansen vil består av to dager med åpne workshops og to dager med  
forelesninger/debatter/diskusjoner, inkludert vsininger av forestillinger fra alle deltagerlandene. Målet er å 
presentere ulike perspektiv i arbeidet med teater for barn og ungdom, med særlig vekt på å engasjere 
publikum ytterligere. Vi vil også inkludere forestillinger med interaktive elementer. 

 

 
 



 

 

 

  

Samarbeid med Musikalkompaniet resulterer i mange spennende ting. Julen 2020 
var vi skuespillere i filmatiseringen av «Piken med Svovelstikkene», regi Selma 

Indine Strønen Damm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
KAN DU 
PLYSTRE,  
JOHANNA?  

20 
forest.   

534 
publ. 

      

      
ROMEO OG 
JULIE  

73 
forest.   

1456 
publ 
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Vi i har i 2020 mottatt  
støtte fra: 

 Kompani13 
              teater@kompani13.no   kompani13.no 

        Org nr. 914242444    -   Kto. 3626.26.85300 
        Kompani13 er organisert som et selskap 

med delt ansvar/DA 
 
 

Vi har spilt på disse stedene i 2020: 
 
Svalbard Skole 
Diverse skoler i Troms 
Diverse skoler i Bergen  
Barnas Kulturhus Bergen 
Cornerteateret Bergen 
Levanger Kulturskole 
Gamle Bergen 

Antall forestillinger: 70 
 publikum: 1990 
 

Publikumsstatistikk 2020: 
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