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MANGFOLDET
Vi er opptatt av et levende kultur-,
idretts- og organisasjonsliv, både
nasjonalt og lokalt. I over 60 år
har vi samarbeidet med
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får gleden av de mulighetene
og tilbudene som finnes.
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Kjære publikum!
Kompani Camping lager uredd scenekunst om aktuelle politiske
eller filosofiske problemstillinger i vår samtid. Vi er glade for å ha
fått til et spennende samarbeid med Den Nationale Scene i Bergen
og Festspillene i Bergen med urpremieren av forestillingen Pearl
of Scandinavia. Samarbeidet viser et felles engasjement for at teater skal være en arena for å bearbeide og reflektere over viktige
spørsmål.
Kompani Camping arbeider ofte med dokumentariske prosesser når
vi produserer nye scenetekster i samarbeid med ulike dramatikere.
Sammen med dramatiker Christopher Grøndahl startet vi høsten
2010 med å intervjue flyktninger i Norge om deres livssituasjon.
Hvordan de reagerte under dramatiske hendelser sto her sentralt,
sammen med tanker om fremtiden og troen på et bedre liv. Prosessen med å skrive manus ble avbrutt av angrepet 22. juli 2011 og tragedien ga et nytt perspektiv på tematikken. Forestillingen fikk etter
hvert form som en undersøkelse av en fiktiv politisk terrorsituasjon.
Vi har undersøkt hva det er som driver mennesker til å begå ekstreme voldelige handlinger på ulike måter.
Christopher Grøndahls tredelte fortelling henter faktaopplysninger
fra virkeligheten og skrur det sammen til en ubehagelig virkelighetsnær fiksjon. Stykket viser tre ulike versjoner av den samme situasjonen. Det er et tankeeksperiment som kretser rundt spørsmål om
hva en terrorist er og hva terrorisme er. Ideologiene er hentet fra
vår samtid: jihadimse, høyreekstremisme og miljøterrorisme. Stykket gir ingen konklusjoner, men leker med klisjeene og fordommene
rundt temaet. For å forstå virkeligheten vi lever i, må vi tvinge oss
selv til å se flere perspektiver samtidig. Dette åpner forhåpentligvis
denne forestillingen for. Sannheten finnes et sted i oss selv, og i samfunnet utenfor teatret. Terrorismen har mange ansikter og det synes
ikke om vi har ekstreme meninger eller vil begå ekstreme handlinger.
Kan et menneske ende opp som terrorist, som sikkerhetsvakt eller
som minister i Norge? Hva har formet dem og ledet dem på veien?
Skuespillerne har meislet ut tre ulike livsløp for sin karakter. Alle veier fører til lugaren på fergen. Enten som sikkerhetsvakt, som minister eller terrorist. Alle har vokst opp i Norge på samme tid.
Arbeidet med de ulike sidene av mennesket kommer til utrykk i bevegelse og regi. Bevegelsene i forestillingen er utviklet for å forsterke og løfte frem karakterene i endring igjennom forestillingen.
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Perspektivendringer er også et viktig utgangspunkt for stil og
utrykk. Veggene beveger seg i rommet og nye ansikter og sider av
karakterene kommer til syne. Det som skjer på scenen setter i gang
forandringer i oss – vi må spole tilbake og undersøke igjen og igjen.
Teste ut ulike muligheter, tenke alt igjennom på nytt, lete etter nye
måter å møte mennesker på, lytte bedre, respondere annerledes. Se
alt på nytt.

Christopher Grøndahl er forfatter og dramatiker. Han mottok Ibsenprisen 2007 for hørespillene Tundra og Silent Winds of Blackpool.
I 2007 ble han tildelt Fabelprisen for romanen 104. I 2011 mottok
Grøndahl Amandaprisen for beste filmmanus. Prisen ble gitt for spillefilmen Nokas som han hadde idé og skrev manus til.

I regiarbeidet og i skuespillerarbeidet har innhenting av kunnskap
og ulike perspektiver vært viktig. Jeg har sett på terrorsaker fra Sri
Lanka, England, Frankrike, Tyskland og Norge. Norske Karen Winthers dokumentarfilm The Betrayal har vært en stor inspirasjon. Øyvind Strømmens kloke innspill og bøker skrevet om høyreekstreme
miljøer i Norge og Lars Akerhaugs bok Norsk Jihad likeså. I prøveperioden har vi møtt norske soldater med bakgrunn fra Afghanistan.
Midtøsten-reporter Sidsel Wold fra NRK har snakket med oss om
hatet mot Vesten, og vi har hatt samtaler med Natur og Ungdom.
Takk til alle som har bidratt med sin kunnskap og erfaring!
Så hva er det som driver oss til å tenke og handle ekstremt? Er det
politikk? Religion? Lengsel etter et bedre liv? Sier ikke dette noe om
alle mennesker? Hva er det som på et mellommenneskelig plan driver oss i livet? Er ideer, religion, politikk viktig for livskvaliteten vår?
Hva er verdt å leve for, kjempe for? Hva er verdt å ofre livet for? Er
det ikke stort nok i seg selv å bare leve og føre livet videre?
Stykket løftes til slutt opp på et mer filosofisk plan om hvordan
vi møter døden. Kan vi bære bevisstheten om vår egen dødelighet?
Våre barns dødelighet? Alle vet på et eller annet plan at de skal dø
en gang. Det er en del av livet. Hvis døden og lidelsen er en del av
livet, kan da alt som tar liv være ondskap? Er det å drepe en ond
handling? Filosof Lars Svendsen har skrevet om ondskap og hevder
at i ideologisk sammenheng finnes ikke ondskap, bare gode hensikter. Det minner oss om at ideer og tanker som får for stor plass i
et menneskes liv, kan bære galt av sted.
Katinka Rydin Berge
Regissør, Pearl of Scandinavia

Katinka Rydin Berge er utdannet regissør fra Rose Bruford College
of Speech and Drama våren 2001. Hun hadde regi på flere forestillinger i London før hun kom tilbake til Norge i 2003. Hun har arbeidet som regissør ved Riksteatret, Oslo Nye Teater og Teatret Vårt
i Molde. Hun var initiativtaker, produsent og regissør for Lys Natt
våren 2008, et samarbeid mellom Festspillene i Nord-Norge og Oslo
Nye Teater. Høsten 2008 var hun med og startet Kompani Camping.
Kompaniet har tidligere gjort co-produksjoner med blant annet Det
Norske Teatret, Nordland Teater og Festspillene i Nord-Norge.
Even Børsum har arbeidet som scenograf siden 1995. Han har hatt
en rekke scenografioppdrag ved de fleste norske scener, tidvis også
kostyme- og lysdesign. Av produksjoner kan nevnes: Hamlet (Nationaltheatret), As you like it, Jungelboka og Next to normal (Det
Norske Teatret), Rent, West Side Story og Romeo og Julie (Trøndelag Teater), Det tusende hjerte og Sonny (Rogaland Teater), og Les
Misérables, Manndomsprøven og Elektra (Oslo Nye Teater).
Bjarne Kvinnsland har sin kunstneriske bakgrunn forankret i musikk
og lydkunst, men jobber for tiden også både med foto, lys, skulptur,
dans, teater og film, samt at han har gjort flere tekst/lyd-prosjekter.
Han har i flere år jobbet i samarbeidsformer som utforsker ny teknologi, og har gjennom dette opparbeidet seg en spisskompetanse
innen kunstrelatert ny teknologi.
Lars Vaular er en rapper og låtskriver fra Åsane i Bergen. Han debuterte som soloartist med La Hat - Et nytt dagslys i 2007. I 2009
hadde han tre hitsingler og ble nominert til Spellemannsprisen for
albumet D’e glede. I 2010 vant han Spellemannsprisen for Helt om
natten, helt om dagen. Og i 2011 vant han igjen Spellemannspriser
for albumet Du betyr meg. I 2013 kom albumet 1001 Hjem, med historier som speiler dagens samfunn, men bærer et tydelig preg av
fiksjon. Pearl of Scandinavia er Vaulars debut som komponist for
scenen.
Anand Chetty er musiker og produsent fra Loddefjord, og har samarbeidet med Lars Vaular på flere av hans utgivelser. Anand har tidligere
også arbeidet med blant annet John Olav Nilsen og Gjengen, Fjorden
Baby! A-laget, Store P, Razika og Kaizers Orchestra. Anand Chetty har
produsert sangene av Lars Vaular som er med i forestillingen.
Gull Øzger er utdannet koreograf fra Statens Balletthøgskole (KHIO).
Hun har jobbet som koreograf i det frie feltet med sine egne prosjekter. I tillegg har hun hatt engasjement ved Nordland Teater, Hålogand
Teater og Teater Innlandet. Hun jobber som veileder for andre kunst-
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nere og som pedagog ved KHIO. Øzger har også erfaring med film,
blant annet som koreograf på Mormor og de åtte ungene.

Dear audience!

Solrun Toft Iversen er utdannet dramaturg fra Universitetet i Århus, Danmark. Der har hun også arbeidet som fast dramaturg ved
Teater Katapult, med fokus på utvikling av nye scenetekster. Hun
har dessuten vært tilknyttet Alexandra Instituttet som utvikler av
interaktive dramaturgier, vært medforfatter av Gyldendals Dansk
Teaterleksikon og undervist på universitet og høyskoler. Siden hun
kom til Norge i 2009 har hun både utviklet og dramatisert tekster og
vært produksjonsdramaturg på en rekke forestillinger. Hun er i dag
sjefdramaturg ved Den Nationale Scene.

Kompani Camping creates bold theatre on the current political or
philosophical issues of our time. We are happy to have achieved an
exciting co-operation with Den Nationale Scene in Bergen and the
Bergen International Festival with the world premiere of the performance Pearl of Scandinavia. The co-operation shows a common
dedication to theatre as a venue for processing and reflecting on
important issues.

Hege Aga Edelsteen gikk ut fra skuespillerlinjen ved Statens Teaterhøgskole våren 2002. Hun debuterte ved Hålogaland Teater i
musikalen Spelemann på taket og har i tillegg til andre roller ved
teatret, blant annet oversatt og spilt alle roller i Naken av Joyce Carol Oates. Vinteren 2006 hadde hun hovedrollen i Ashes to Ashes
av Harold Pinter, i regi av Ferske Scener. Hege har også erfaring fra
radioteater, dubbing, spillefilm og en rekke kortfilmer. Senest hadde
hun hovedrollen i spillefilmen Permafrost, som hadde verdenspremiere under Tromsø Internasjonale Filmfestival i Tromsø i januar i år.
Hun var med og startet Kompani Camping høsten 2008. Kompaniet
har tidligere gjort co-produksjoner med blant annet Det Norske Teatret, Nordland Teater og Festspillene i Nord-Norge.
Pål Rønning har vært ansatt ved Den Nationale Scene siden 2006.
Han debuterte allerede som 8-åring på samme teater i stykket Vikingene. Rønning jobbet ved Teatret Vårt i Molde etter endt skuespillerutdanning ved ArtsEd London, School of Acting i 2001. Våren
2009 spilte Pål i Guttene i skyggen av Lars Norén. For dette stykket
og sin rolle i Folkeutrydning (2008) mottok han Heddaprisen. Rønning har spilt en rekke store roller på DNS og våren 2013 debuterte
han også som regissør for Shakespeares samlede verker (lett forkortet). Han er også aktiv innen teatersport i Bergen.
Dar Salim, bosatt i Danmark, var tidligere pilot, men skiftet karriere
og utdannet seg som skuespiller i New York og London. Han debuterte i 2008 med spillefilmen Gå med fred Jamil, og ble med dette
nominert til den danske filmprisen Bodil i kategorien beste mannlige
hovedrolle. Han har spilt hovedroller på Det Kongelige Teater, Edsion og Teater Grob i København og vært med i flere danske spillefilmer som Frit Fald, Submarino og Kapringen. Dar har også medvirket
i de danske tv-seriene Forsvar, Livvagterne, Borgen, Broen og Dikte
hvor han spiller en av hovedkarakterene. Han er også kjent fra flere
internasjonale produksjoner, deriblant den amerikanske tv-serien
Game of Thrones. Senere i år er han aktuell i Ridley Scotts Exodus,
hvor han spiller med bl.a. Christian Bale.
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Kompani Camping often work with documentary processes when
we produce new stage texts in co-operation with various playwrights. Together with playwright Christopher Grøndahl, we began interviewing refugees in Norway in autumn 2010 about their life circumstances. How they reacted during dramatic events was key here,
along with thoughts for the future and faith in a better life. However,
the script writing process was interrupted by the attack on 22 July
2011, and the tragedy gave a new perspective on the theme. The
performance gradually took on form of a study of a fictive political
terror situation. We have investigated what it is that drives people to
commit extremely violent acts in different ways.
Christopher Grøndahl’s three part narrative takes factual information from reality and uses it to construct an uncomfortably realistic
fiction. The performance shows three different versions of the same
situation. It is a thought experiment that revolves around questions
on what a terrorist and terrorism are. The ideologies are taken from
our own time: Jihadism, right extremism and environmental terrorism. The performance provides no conclusions but plays with the
clichés and prejudices surrounding the theme. In order to understand the reality we live in, we must force ourselves to see several
perspectives simultaneously. This performance hopefully opens up
for that. The truth is found somewhere within ourselves, and in society outside the theatre. Terrorism has many faces and it does not
show on the outside if we have extreme opinions or want to commit
extreme acts.
Can a person end up being either a terrorist, security guard or government minister in Norway? What has formed them and led them
on their way? The cast has devised three different lives for their
characters. All roads lead to the cabin on the ferry. Either as security
guard, as minister, or terrorist. All have grown up in Norway at the
same time.
The work with the different sides of a human being is expressed
in movement and directing. The movements in the performance
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are developed to intensify and highlight the characters’ changes
throughout the performance.
Changes in perspective are also an important starting point for style
and expression. The walls move in the room and new faces and sides
of the characters come into view. That which happens on the stage
triggers changes within us – we must rewind and re-examine again
and again. Test out different possibilities, rethink everything, search
for new ways to meet people, listen better, respond differently. Look
at everything anew.
In working with the direction and acting it has been important to
collect knowledge and different perspectives. I have examined terror incidents from Sri Lanka, England, France, Germany and Norway. Norwegian Karen Winther’s documentary film The Betrayal
has been a great inspiration, as has Øyvind Strømmen’s wise input
and books on right extremist groups in Norway and Lars Akerhaug’s book Norsk Jihad. During the adaptation period we have
met Norwegian soldiers with experience from Afghanistan. Middle
East reporter Sidsel Wold from NRK has spoken with us about the
hate towards the West, and we have had conversations with Nature
and Youth. Thank you to all those who have contributed with their
knowledge and experience!
So what is it that drives us to think and act in extreme ways? Is it
politics? Religion? The longing for a better life? Doesn’t this say
something about all humans? On an interpersonal level, what is it
that drives us in life? Are ideas, religion and politics important to our
quality of life? What is worth living for, or fighting for? What is worth
dying for? Isn’t it great enough to simply live and pass this along to
new generations?
Finally, the play is raised up to a more philosophical level about how
we encounter death. Can we bear the awareness of our own mortality? Our children’s mortality? Everyone knows on some level that
they will die at some point. That is part of life. If death and suffering
are part of life, can all that claims lives be evil? Is killing an act of evil?
Philosopher Lars Svendsen has written about evil and claims that
in ideological contexts there is no evil, only good intentions. This
reminds us that if ideas and thoughts take up too much importance
in our lives, this will lead to no good.
Katinka Rydin Berge
Director, Pearl of Scandinavia

Foto: Thor Brødreskift
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Christopher Grøndahl is an author and dramatist. He received the
Ibsen Award 2007 for the radio dramas Tundra and Silent Winds of
Blackpool. In 2007 he was awarded the Fabel Award for his novel
104. In 2011 he was given the Grøndahl Amanda Award for best film
script. The award was presented for the film Nokas, which was his
brainchild and which he wrote the script for.

also previously worked with John Olav Nilsen og Gjengen, Fjorden
Baby! A-laget, Store P, Razika and Kaizers Orchestra, among others.
Anand Chetty has produced the songs of Lars Vaular that are included in the performance.

Katinka Rydin Berge is educated as director from Rose Bruford
College of Speech and Drama in spring 2001. She directed several
productions in London before returning to Norway in 2003. She has
worked as director at Riksteatret, Oslo Nye Teater and Teatret Vårt
in Molde. She was the initiator, producer and director of Lys Natt in
spring 2008, a co-operation between Festspillene i Nord-Norge and
Oslo Nye Teater. In autumn 2008 she was involved in starting up
Kompani Camping. Kompaniet has previously done co-productions
with among others Det Norske Teatret, Nordland Teater and Festspillene i Nord-Norge.
Even Børsum has worked as set designer since 1995. He has had
a variety of scenography assignments at most Norwegian stages,
while occasionally also engaging in costume and lighting design.
Productions include: Hamlet (Nationaltheatret), As you like it, Jungelboka and Next to normal (Det Norske Teatret), Rent, West Side
Story and Romeo and Juliet (Trøndelag Teater), Det tusende hjerte
and Sonny (Rogaland Teater), and Les Misérables, Manndomsprøven and Elektra (Oslo Nye Teater).
Bjarne Kvinnsland has his artistic background rooted in music
and sound art, but currently also works with photography, lighting,
sculpture, dance, theatre and film, in addition to having worked on
several text/sound projects. For several years he has worked in
forms of co-operation exploring new technology, and through this
he has acquired expertise within art-related new technology.
Lars Vaular is a rapper and songwriter from Åsane in Bergen. He
made his debut as a solo artist with La Hat - Et nytt dagslys in 2007.
In 2009 he had three hit singles and was nominated for the Spellemann Award for the album D’e glede. In 2010 he won the Spellemann
Award for Helt om natten, helt om dagen. In 2011 he again won the
Spellemann Award for the album Du betyr meg. In 2013 his album
1001 Hjem came out, with stories that reflect today’s society, but
bearing a distinct element of fiction. Pearl of Scandinavia is Vaular’s
debut as composer for the stage.
Anand Chetty is a musician and producer from Loddefjord, and has
co-operated with Lars Vaular on several of his releases. Anand has
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Gull Øzger is educated as choreographer from Statens Balletthøgskole (KHIO). She has worked independently as a choreographer
with her own projects. In addition she has been involved in Nordland
Teater, Hålogand Teater and Teater Innlandet. She functions as supervisor for other artists and as a teacher at KHIO. Øzger also has
experience in film, such as choreographer for Mormor og de åtte
ungene.
Solrun Toft Iversen is educated as dramaturge from Universitetet i Århus, Denmark. There she has also worked as permanent
dramaturge at Teater Katapult, with focus on development of new
stage texts. Furthermore, she has been connected with the Alexandra Instituttet which develops interactive dramaturgies, she has
co-authored Gyldendals Dansk Teaterleksikon and taught at the
universities and colleges. Since she came to Norway in 2009 she
has developed and dramatised texts and functioned as production
dramaturge for several performances. Today she is head dramaturge at Den Nationale Scene.
Hege Aga Edelsteen graduated from acting school at Statens Teaterhøgskole in spring 2002. She made her debut at Hålogaland Teater in the musical Spelemann på taket, while in addition to other
roles in the theatre she has also translated and played all roles in
Naken by Joyce Carol Oates, among other things. In winter 2006 she
had the main role in Ashes to Ashes by Harold Pinter, under the direction of Ferske Scener. Hege also has experience from radio theatre, dubbing, feature films and several short films. Most recently she
played the leading role in the feature film Permafrost, with its world
premiere at Tromsø Internasjonale Filmfestival in Tromsø in January
this year. She was involved in starting Kompani Camping in autumn
2008. The company has previously done co-productions with Det
Norske Teatret, Nordland Teater and Festspillene i Nord-Norge,
among others.
Pål Rønning has been employed at Den Nationale Scene since 2006.
His debut was at the early age of eight years old, at the same theatre in the play Vikingene. Rønning worked at Teatret Vårt in Molde
after he finished his acting education at ArtsEd London, School of
Acting in 2001. In spring 2009 Pål performed in Guttene i skyggen
by Lars Norén. For this play and his role in Folkeutrydning (2008),
he received the Hedda Award. Rønning has played several leading
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roles at DNS and in spring 2013 he also made his debut as director
for Shakespeare’s collected works (simply abbreviated). He is also
active in theatre sports in Bergen.
Dar Salim, resident of Denmark, was previously a pilot but switched
careers and re-educated himself as actor in New York and London.
He made his debut in 2008 with the motion picture Gå med fred
Jamil, which led to nomination for the Danish film award Bodil in the
category best leading male role. He has played leading roles at Det
Kongelige Teater, Edsion and Teater Grob in Copenhagen and participated in several Danish feature films such as Frit Fald, Submarino
and Kapringen. Dar has also appeared in the Danish television series
Forsvar, Livvagterne, Borgen, Broen and Dikte, where he plays one
of the main characters. He is also known from several international
productions, including the American television series Game of Thrones. Later this year he can be seen in Ridley Scott’s Exodus, where
he plays alongside Christian Bale, among others.

STOLT SPONSOR AV
MANGFOLDET
Vi er opptatt av et levende kultur-,
idretts- og organisasjonsliv, både
nasjonalt og lokalt. I over 60 år
har vi samarbeidet med
Festspillene i Bergen, en viktig
arena for utøvende kunst.
Vårt samarbeid bidrar til at flere
får gleden av de mulighetene
og tilbudene som finnes.
14
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Samarbeidspartnere i kulturlivet
Arrangement Tjenester
Austevoll kommune
Barratt Due musikkinstitutt
Bekkjarvik Gjestgiveri
Bekkjarvik Torg
Festspillene i Bergen er
Bergen Backline
avhengig av mange og ulike
Bergen Dansesenter
støttespillere for å avvikle
Bergen Filharmoniske Orkester
vårens store eventyr. Disse
Bergen kulturskole
er med på å gjøre opplevBergen Kunsthall
Bergen Nasjonale Opera
elsen større.
BIT20 Ensemble
Bright
Festspillambassadører
Buekorpsenes dag
Yvonne og Bjarne Rieber
Bymuseet i Bergen
Grieg Foundation
Carte Blanche – Norges nasjonale
Trond Mohn
kompani for samtidsdans
Collegiûm Mûsicûm
Hovedsamarbeidspartnere
Cornerteateret
DNB
Columbi Egg
Statoil
Det felles innvandrerråd, Hordaland
Radisson Blu Hotel Norge
Bergen Internasjonale Kultursenter
Dagens Næringsliv
Den Nationale Scene
Det Norske Teatret
Prosjektpartnere
Dramatikkens Hus
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen
Dukkenikkerverkstedet
Kavlifondet
Edvard Grieg Kor
Sparebanken Vest
Ervingen kulturhus, Gimle
– allmennyttige midler
Fargespill
H. Westfal-Larsen og hustru Anna
Ferske Scener
Westfal-Larsens Almennyttige fond
Fosse-Gruppa
AP Møller Fonden
Fysak Allaktivitetshus
GC Rieber Fondene
Griegakademiet, institutt for musikk,
Universitetet i Bergen
Festivalpartnere
Grieghallen
Bergens Tidende
HiHat management
Nespresso
Holbergprisen
Anti Bergen
Hordaland Teater
PwC
Jiří Hlinka Klaverinstitutt
Telenor
Kirkemusikk i Bergen
Atea
Kolibri – Children At Risk Foundation
Norwegian Hull Club
Kompani Camping
SUMO
Kritikerlaget
07000 Bergen Taxi
Kulturoperatørene
Galleriet
KODE Kunstmuseene i Bergen
A7 Print
Logen Teater og Chagall
Avinor
Musikklinjen v/Bergen Private Gymnas
Securitas
Norges musikkhøgskole
Tesla
Norges Musikkorps Forbund
Olden
Norsk Forfattersentrum Vestlandet
Steinway Piano Gallery Oslo
Ole Bull Scene
Fjord Line
Ole Bulls villa, Valestrand
LEGO® Norge
Olsvik skolekor
LEGOLAND® Billund
Oseana
Park Hotel Vossevangen
Offentlige støttespillere
Raftostiftelsen
Kulturdepartementet
Revy & Teaterservice
Bergen kommune
Rekstensamlingene
Hordaland fylkeskommune
Sjøforsvarets Musikkorps
Utenriksdepartementet
Skranevatnet skolekor
Sort/Hvid
Prosjektstøtte
Stiftelsen Bryggen
Norsk Kulturråd
Stand Up Norge
Institut Français, Oslo
Studentorganisasjonene i Bergen
Oticon Fonden
Teater Innlandet
Nordisk kulturfond
Universitetet i Bergen
J.W. Eides Stiftelse
Ung i Kor-Vest
Bergens Riksmålsforening
Voss gamle kino
Fritt Ord
Østre
Sveriges ambassade
Aarhus Teater
Québec Government Office
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