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FORORD INNHOLD

Gjennom ti år har TekstLab omformulert maktstrukturene innenfor norsk scenekunstliv når 
det gjelder hva som er hørbart eller stumt, og hvem som har mulighet til å bli sett og hørt, 
blant barn og ungdom, såvel som scenekunstnere.
 I TekstLab Ung har 5000 barn og unge siden starten deltatt på gratis programmer og 
verksteder hvor de har utviklet egne tekster, performance, dans, rap og andre tverrkunst-
neriske, performative uttrykksformer, i nært samspill med scenekunstnere. Dette er bare 
mulig fordi TekstLab møter deltakerne på deres egen hjemmebane, som skoler, bibliotek, 
fritidsklubber og lokale scener, med en metode som skaper trygghet, egenverd og mot til 
å uttrykke seg på egne premisser, også om temaer som ellers er vanskelig å snakke om - slik 
de ansatte ved Deichman Biblo Tøyen forteller om i dette jubileumsmagasinet.
 Scenekunstnerne som deltar i TekstLabs programmer, beskriver hvordan det lyttende, 
ikke-hierarkiske rommet som åpnes opp, bidrar til å forløse sterke kunstnerskap. Blant mange 
unike stemmer som er intervjuet i magasinet, gir slam-poeten Jeaninne Masika Lukusa (23) 
et sterkt vitnesbyrd om viktigheten av sitt møte med TekstLab for fire år siden:
 «I TekstLab kan man leke og eksperimentere som kunstner, samtidig som det man 
kommer inn med blir tatt på alvor – da begynner man også å ta seg selv på alvor.» 
Sanger-sangskriver Christian Beharie (24) setter ord på hvordan TekstLabs tverrfaglige 
tilnærming har vært sterkt frigjørende for hans evne til å fylle scenen alene. Og mange, som 
rap-artist Leo Waagbø (13) og dansekunstner Hanna Filomen Mjåvatn (36), uavhengig av å 
være på ulike stadier i sine kunstnerskap, uttrykker hvordan TekstLab som fellesskap blir et 
sterkt fundament for deres videre kunstneriske utvikling.
 TekstLabs verksteder på Deichman Biblo Tøyen har hjulpet 11 år gamle Abdulahi Mahdi 
Hussein til å skrive og fremføre sine rap-tekster. I NRK-Brennpunkts dokumentar fra 
november i fjor, Norske tilstander, synger han ut om å bo på Tøyen med økende ungdom-
skriminalitet og vold trass i 140 millioner kommunale og statlige kroner til ansiktsløftning av 
området i samme periode. Til Brennpunkt sier han:
 «Det som er viktig er å være bare helt sann i det jeg skriver, for hvis du greier å gjøre det 
negative til en tekst foran folk, så vil andre folk føle at det negative de føler er det samme 
som meg, og da kan de føle seg bedre i kroppen sin og snakke mer om det istedenfor å 
være helt stille om det.»
 Den franske filosofen Jacques Rancière har fornyet troen på kunstens politiske potensial, 
og hvordan kunstens kan være noe annet enn en medløper for det bestående. Politikk har 
med fordelingen og inndelingen av det sanselige å gjøre, hevder Rancière. Politikk inntreffer 
som et brudd i den samfunnsmessige distribueringen av det sansbare, for hva som er synlig 
og hørbart eller stumt, og hvem som er kvalifisert til å delta. 
 TekstLab arbeider med å endre disse mulighetsbetingelsene, og vil åpne opp for de andre 
historiene, som reflekterer at hele verden er en del av de norske historiene i dag, i tråd med 
Walter Benjamins ide om historiefortellingens revolusjonære potensial i det kollektive, 
umiddelbare båndet mellom historien, den som forteller og de som lytter. Å skape reelt 
kunstnerisk mangfold, forutsetter en inkluderende metode hvor fellesskapet og delingen er 
imperativt. Til tross for at mangfold beviselig fører til økt innovasjon og lønnsomhet, står det 
fortsatt paradoksalt nok sterkere i næringslivet, politiet og forsvaret enn i kulturlivet i Norge.
 I sitt tverrkunstneriske performance-prosjekt, Myths and Loose Connections, under 
TekstLabs Inkubator-program, undersøker Jasper Siverts (18) vår tids tap av felles historier. 
Gjennom bevegelse, tekst og videomateriale ser han nærmere på disassosiasjonen mellom 
individuell identitet og samfunnet, og søker etter muligheten for å gjenopprette en fortelling 
som kan skape mening og kontekst i en stadig mer uoversiktlig verden: «Kanskje er det mulig 
å skape et nytt narrativ gjennom kunsten som meningsskapende medium? TekstLab blir også 
på en måte et narrativ i seg selv og en kollektiv institusjon i en tid hvor kunstlivet er sterkt 
individualisert.» 
 Vi ønsker riktig god lesning og hjertelig velkommen til TekstLab-fellesskapet og til 
jubileumsfestivalen Glokale stemmer! 
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OM TEKSTLAB OM TEKSTLAB

TekstLab er en kunstnerisk utviklingsarena og et ledende kunstfaglig kompetanse-
miljø som arbeider for økt kunstnerisk og kulturelt mangfold innenfor ny scenekunst 
og performative uttrykksformer i Norge. Målet er at flest mulig – uavhengig av sosial, 
språklig og kulturell bakgrunn – skal ha mulighet til å delta i skapende kunstneriske 
prosesser, få redskap til å utvikle nye tekster, historier og sceniske uttrykk, vise 
fortellingene for publikum – og slik bli stemmer i kunst og samfunnsliv. Med støtte 
fra Kulturrådet, startet TekstLab opp på Norsk Skuespillersenter i 2008, i samarbeid 
med Dramatikkfestivalen og Nordic Black Theatre. 
 Arbeidsformen i TekstLab er basert på laboratorietenkning med eksperimente-
ring i kollektive prosesser hvor likeverdighet mellom alle deltakerne er avgjørende 
for å nå den kunstneriske målsetningen. TekstLab arbeider ut i fra en utvidet forstå-
else av tekst som inkluderer språk, lyd, bevegelse, bilde og dermed tverrfaglige og 
interkulturelle performative uttrykk. Siden 2008 har mer enn hundre kunstnere 
deltatt i TekstLabs laboratorier, og det er utviklet mer enn 70 nye tekster og produk-
sjoner. 
 Fra oppstart av TekstLab Ung i 2012 har omkring 5000 barn og unge deltatt i 
programmet og utviklet egne historier og visninger i ulike performative uttrykk. 
TekstLab arbeider lokalt der barn og unge befinner seg, blant annet på bibliotek og 
skoler, og arrangerer visninger i lokalsamfunnet. I tillegg får mange mulighet til å 
vise arbeidene på andre scener og festivaler i Oslo. 
 Grunnleggende for all virksomhet i TekstLab, er en demokratisk oppgave: Å 
skape økt mangfold i historiene om hvordan det er å leve i et glokalt samfunn – og 
særlig hvordan det er å være ung i storbyen Oslo.

«Denne form for samarbejde mellem unge og etablerede kunstnere skaber en 
spændvidde fra det universelle til det nære, personlige. Det formidler ikke et 
entydig budskab, men præsenterer for os et univers vi både kan identificere 
os med og som vi samtidig får større indsigt i. Disse er de store styrker 
TekstLab baserer sig på, og det er min klare overbevisning at dette kun er 
muligt med stærke, etablerede kunstnere som vejledere... TekstLab handler 
først og fremmest om at udvikle tekst gennem forskellige processuelle greb. 
Det er spændende hvor meget udøverne klarer at formidle gennem få ord, 
gennem fragmenter, gennem fysisk interaktion. Dette bevidste arbejde med 
brud, både fysisk og verbalt, gør det sceniske udtryk nært. Vi hører om retfær-
dighed, kærlighed, styrken i det at være kvinde, men ingen af de store emner 
føles bastante eller påstående.»

JOANNA MAGIERECKA, SCENEKUNST.NO, 2013
 

Nye stemmer, 
historier og uttrykk

TEKSTLAB UNG
TekstLab møter årlig omkring tusen barn og 
ungdom (8-18 år) på deres egne arenaer – i 
skoler, AKS, biblioteker, fritidsklubber – der 
de får prøve ut hvordan de utvikler egen idé 
frem til en visning. TekstLab iverksetter korte 
og lange prosjekter i skoler med tilbud om 
visninger, workshops og produksjoner gjen-
nom Den kulturelle skolesekken og i samspill 
med skolene.
 TekstLab gjennomfører ukentlige work-
shops for barn og unge i ulike deler av Oslo 
der de kan utvikle egne fortellinger og visnin-
ger i samarbeid med scenekunstnere. I 2018 
er det lokalsamfunns tilbud på Tøyen, Grøn-
land, Furuset og Stovner. Deltakerne får også 
mulighet til fordype seg i ulike sceniske uttrykk 
– rap, poesi, musikk, dans. TekstLab Unge 
Stemmer (TUS) er fast tilbud til unge (13-26 år) 
som ønsker å utvikle tekster og forestillinger 
sammen med andre barn og ungdommer i 
samspill med kunstnere/veiledere. 

SCRATCH er en arena for barn, ungdom 
og kunstnere som vil vise work-in-progress av 
egne prosjekter på scenen. Deltakerne utvikler 
sin idé sammen med kunstnere og mentorer 
før de presenterer prosjektet sitt for publikum. 
I møte med publikum, prøver de ut hvordan 
prosjektet fungerer scenisk. TekstLab arran-
gerer årlig 7-8 Scratch-kvelder med omkring 
20 deltakere hver gang, og mange av disse 
deltar med Scratch-stunts på scener og fes-
tivaler i Oslo og andre steder i Norge. 

SCRATCH FESTIVAL 
Årlig internasjonal scene-
kunstfestival med unge 
stemmer og scenekunstnere 
som presenterer ferske 
dokumentariske tekster og 
forestillinger. I tillegg til 
12-16 visninger og produk-
sjoner, er det workshops, 
arbeidsdemonstrasjoner, 
seminarer med internasjo-
nale og lokale gjester og 
samtaler mellom kunstnere 
og publikum. 

Alle tilbud er gratis for deltakere og publikum.

PRØVEROM - 
FRA IDÉ TIL 
TEKST OG 
PRODUKSJON
Hvert år utvikler 
kunstnere 10-20 nye 
tekster i laboratorier 
der de sammen med 
andre utøvere og vei-
ledere eksperimenter 
og prøver ut egne 
ideer frem til visninger 
med sikte på ferdig 
produksjon.
 

THE POLITICS OF IDENTITY er et doku-
mentarisk kunstnerisk prosjekt som løper igjennom 
TekstLabs programmer, med utgangspunkt i at vi 
lever i en hverdag der det globale utgjør en del av 
våre daglige liv i et «glokalt» samfunn. Dette 
utfordrer vår identitet, og hvordan vi forstår hvem 
vi er, ikke minst gjennom møtene med andre. 
Personlige erfaringer, historiske dokumenter og 
intervjuer danner grunnlag for sceniske fortellinger 
som forsøker å utvide forståelsen av egen identitet, 
tilhørighet og utenforskap.

INKUBATOR
TekstLab Inkubator gir utvalgte unge kunstnere mulighet til å 
fordype seg over lengre tid i utvikling av egne tekster og et 
personlig scenisk uttrykk. Inkubator er et individuelt tilpasset 
talentprogram rettet mot utøvere med et kunstnerisk særpreg. Det 
er en arena og et frirom der deltakerne kan eksperimentere og 
utvikle nye kunstuttrykk innen det frie scenekunstfeltet. Programmet 
er støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB og har i 
2018 åtte deltakere. 
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Et laboratorium 
for fremtidens kulturarv 

Shanti Brahmachari har skapt en 
demokratisk kunstnerisk arena som 
snur opp-ned på den tradisjonelle 
maktfordelingen innenfor norsk 
scenekunstproduksjon, for å sikre 
fremtidens kulturarv. 

– TekstLab forsøker å snu opp-ned på 
maktstrukturer i scenekunsten fordi 
mange kunstnere, barn og unge er 
ekskludert fra kunstfeltet på grunn av 
økonomi, klasse, hudfarge og sosiale 
forhold. Dette skyldes måten norsk 
scenekunst er organisert på og makt-
strukturer som definerer hva slags kunst 
som blir produsert og vist, mener Brah-
machari (54). 
 –Da vi lanserte TekstLab for ti år 
siden, var det et konkret svar på at 
scenekunsten manglet en åpen arena for 
å utvikle nye scenetekster og produk-
sjoner som var en forutsetning for økt 
kunstnerisk og kulturelt mangfold i 
kunstfeltet. TekstLab har vokst fra å være 
et lite program for scenekunstnere til å 
være et program for unge talenter og 
ungdom som ønsker å fordype seg i 
kunstnerisk aktivitet. I de siste årene er 
det også bygd opp et bredt og 
omfangsrikt program i flere lokalsamfunn 
som engasjerer barn og ungdom i det å 
utvikle tekster og performative uttrykk 
som vises på scener i Oslo og andre 
steder i landet. 

ET KUNSTNERISK FRIROM 
Brahmachari har lang internasjonal 
erfaring som instruktør, dramaturg og 
produsent, og har vært med på å bygge 
opp programmer og laboratorieproses-
ser for tekstutvikling og produksjoner 
ved teaterinstitusjoner som the Royal 
National Theatre, the Tricycle Theatre og 
the Royal Court Theatre YPT i London, 
hvor økt tilgang til nyskapende kunst-
neriske prosesser har solide tradisjoner. 
Gjennom mange år i norsk scenekunst, 
blant annet som scenekunstkonsulent 

INTERVJU INTERVJU

ved Kulturrådet, opplevde Brahmachari 
fokus på å støtte det bestående, på 
bekostning av det nye og ukjente. 
 –I Kulturrådet så jeg en strøm av 
gode idéer og prosjekter som vi ikke fant 
plass til. Begrensningene i systemet 
gjorde det vanskelig å få ny dynamikk 
og nye stemmer på banen, og det man-
glet også rom og møtepunkter for å 
prøve ut ideer og tekster. Derfor tok jeg 
initiativ til det vi kalte prosjektlaborato-
riet, en forløper til den nåværende 
forprosjektordningen i Kulturrådet. I 
forbindelse med Mangfoldsåret i 2008 
ble det etterlyst ny dramatikk fra "våre 
nye landsmenn". Det skapte en åpning 
for å finansiere TekstLab som et labora-
torium for tekst- og konseptutvikling i 
et interkulturelt perspektiv. 
 –Mange initiativer som tilsynela-
tende skal besvare spørsmålet om 
mangfold handler om at «de andre » skal 
integreres i det bestående eller passe 
inn i et bilde av «de andre» som allerede 
er forutbestemt. Det opptrer som et 
slags mangfolds-alibi. I TekstLab har vi 
en fundamentalt motsatt tilnærming. 
TekstLab er et åpent kunstnerisk labo-
ratorium fri fra hierarkiske systemer hvor 
man blir fortalt hva man må gjøre for å 
passe inn. Hit kan alle komme med egne 
ideer til tekst og performative uttrykk og 
få støtte til å utvikle dette på egne 
premisser i en kollektiv prosess preget 
av tillit sammen med andre kunstnere og 
veiledere. Alle som deltar er likestilte og 
kan komme med forslag og få dem prøvd 
ut. For meg er denne arbeidsformen 
sentral for å lykkes med å skape nye 
historier og uttrykk – uansett om det 
dreier seg om barn eller etablerte kunst-
nere.

BARN OG UNGDOM I 
SKAPENDE PROSESSER 
Brahmacharis sterke engasjement for 
det demokratiske potensialet i kunsten, 
har vært overordnet fra hun var ung 

scenekunstner og pedagog i London på 
1980-tallet, hvor hun var en del av et 
miljø som utviklet nye ideer for å skape 
tilgang og å involvere unge mennesker 
i kunstneriske prosesser. En inspira-
sjonskilde var Playwriting in the Schools, 
initiert av the Joseph Papp Public 
Theatre i New York, som hun videreut-
viklet ved the Tricycle Theatre i Kilburn. 
 –Jeg savnet en arena i Norge der 
barn og ungdom selv kunne være aktive 
deltakere. På Black Box Teater, var jeg 
med på å bygge opp LilleBox, et eget 
repertoar med nyskapende scenekunst 
for barn, og gjennom Kulturrådet bidro 
jeg til å lansere Den Unge Scenen, som 
jeg hadde vært engasjert i ved the 
National Theatre, for å utvikle ny drama-
tikk for ungdom. Men det jeg virkelig 
brant for, var at barn og ungdom selv 
skulle få mulighet til å utvikle sine egne 
historier og uttrykk. Fra 2012 ble Tekst-
Lab også et frirom og laboratorium for 
barn og ungdom, med samme arbeids-
form som for kunstnerne.
 I dag har barn og ungdom en sentral 
rolle i TekstLab, blant annet gjennom 
Scratch og TekstLab Unge Stemmer. Her 
møtes utøvere fra 13 til 26 år og eta-
blerte scenekunstnere ukentlig, og de 
unge har mulighet til fordypning i egne 
ideer og prosjekter gjennom mer om fat-
tende laboratorier. Flere av deltakerne 
er valgt ut til å delta i talentprogrammet 
Inkubator for å kunne videreutvikle sine 
sterke stemmer kunstnerisk. TekstLab 
arbeider også med verksteder på barn 
og unges egne arenaer, turnerer med 
produksjoner i Den kulturelle skole-
sekken, gjennomfører performative 
InterActs work shops i skoler og arbeider 
med flerspråklige barne- og ungdoms-
grupper, blant annet i mottaksklasser.

«GLOKALE» STEMMER OG 
HISTORIER 
 -Jeg har et brennende ønske om å 
nå barn og unge som faller utenfor 

SHANTI BRAHMACHARI 
er dramaturg, instruktør, produsent og kunstnerisk leder for TekstLab, som 
ble etablert i 2008. Hun er født og oppvokst i Storbritannia hvor hun bl.a. 
jobbet med utvikling av ny scenetekst ved The National Theatre, the Tricycle 
Theatre og the Royal Court YPT. Hun har arbeidet i Norge i mer enn 20 år, 
bl.a. som scenekunstkonsulent i Kulturrådet, som prosjektleder ved Black 
Box Teater, og ved British Council og Norsk Skuespillersenter. Hun har ledet 
og produsert flere internasjonale festivaler (Europa og Afrika) og prosjekter 
som Playwriting In the Schools (UK) og Operatoriet ved Den Norske Opera og 
Ballett, og vært engasjert som førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo.

«Vi trenger mange nye
 historier for å få frem 
kompleksiteten i vår 
globale verden i dag. 
Det er vårt ansvar å 
sørge for at denne delen 
av kulturarven blir en 
realitet.»

Shanti Brahmachari har med TekstLab skapt et kunstnerisk 
frirom for scenekunstnere, barn og ungdom.

kulturskolene og andre kunst- og kul-
turtilbud. I dag gjelder det altfor mange 
på bakgrunn av kultur, klasse og språk. 
Derfor hører vi mer «om dem» enn «fra 
dem». Det er et demokratisk problem at 
vi mangler historiene og uttrykkene fra 
de som ikke deltar. 
 Hvert år utvikler flere hundre delta-
kere i TekstLab Ung historier om hvordan 
det er å leve i det Brahmachari kaller et 
«glokalt» samfunn - i en verden hvor et 
mangfold av språk, koder og kulturer 
finnes lokalt. Felles er at de henter 
materiale fra deres egne liv for å skape 
nye fortellinger.
 –Når de unge viser frem tekstene 
sine på lokale arrangementer hvor for-
eldre, søsken og venner er publikum, 
oppstår det en ny møteplass på tvers av 
generasjoner og kulturer der fremførin-
gene blir utgangspunkt for dialog, felles 
identitet og «glokal» tilhørighet. De 
voksne lytter til hva de unge har å si og 
er stolte av hva de får til, og det vokser 
frem et nytt narrativ hvor barn og voksne 
ser seg selv med nye øyne - som en stor 
ressurs.
 –Vi trenger mange nye historier for 
å få frem kompleksiteten i vår globale 
verden i dag. Det er vårt ansvar å sørge 
for at denne delen av kulturarven blir en 
realitet, sier Shanti Brahmachari.
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Jesper Jansen (21) spilte piano på Oslo S da han først 
ble invitert til å være med på en Scratch-kveld med 
TekstLab for to år siden. I dag går han på Einar Granum 
Kunstfagskole og jobber med synestesi og forholdet 
mellom musikk, farger og bilder.

 –Jeg syntes med en gang det var kjempegøy å være med 
i TekstLab, og jeg fikk utløp for mye som jeg ikke hadde 
opplevd andre steder. Jeg har alltid spilt rett fra hodet, og 
tegnet mye. Jeg er veldig interessert i temaet synestesi og i 
forholdet mellom sanseinntrykkene som oppstår i relasjonen 
mellom lyd og bilde. Enkelte typer musikk samsvarer med 
enkelte kunstuttrykk i hodet mitt, og jeg ser og opplever 
farger i musikken.
Hva jobber du med under TekstLabs Inkubator-program?
 –Jeg utforsker hvordan musikk og animerte tegninger kan 
forsterke hverandre og skape en helhetlig sansemessig opp-
levelse, og jobber mot å lage animasjonsvideo til musikk. Jeg 
ønsker å programmere inn animasjoner blant annet gjennom 
digitale systemer som får animasjonene til å reagere på lyd, 
for eksempel fra pianospill. Jeg er veldig interessert i å gå 
dypere inn i denne prosessen. Arbeidet kan også fungere for 
eksempel som VJ’ing for andre musikere, band og DJ’er, eller 
som et visuelt element i teater og dans.
Hvordan vil du beskrive uttrykket ditt?
 –Klart, figurativt, energisk, saturert, fargerikt. Jeg jobber 
med tegnebrett eller tegner med tusj på papir. Kanskje blir 
uttrykket mer genuint med papir, men samtidig er det mer 
effektivt å jobbe digitalt. Jeg liker kombinasjoner av dypere 
spirituelle symboler og mer lekne, sanselige ting. Mange 
assosierer gjerne det religiøse med noe seriøst, men jeg liker 
å kombinere det med en mer leken tone. Det handler om å 
skape mening og om hvordan man skal forholde seg til utfor-
dringer og erfaringer i livet.
Hvilken betydning har det hatt for deg å være med i 
TekstLab?
 –TekstLab har gitt meg mulighet til å møte veiledere som 
har kunnskap og erfaring. For tiden jobber jeg med Andreas 
Paleologos og Kristian Pedersen fra Mikrofilm, det er veldig 
spennende. Det er alltid noen som kan hjelpe deg videre med 
ideene dine og som utfordrer deg i TekstLab, også gjennom 
improvisasjonskvelder hvor man kan opptre sammen med andre.

Tverrkunstneriske 
stemmer JESPER JANSEN og 

JASPER SIVERTS har begge 
utviklet seg som artikulerte 
samtidskunstnere i hvert sitt 
tverrkunstneriske formspråk 
gjennom TekstLab.

«Det er alltid noen som kan 
hjelpe deg videre med ideene dine 
og som utfordrer deg i TekstLab.»

Jesper Jansen er opptatt av synestesi og 
forholdet mellom sanseinntrykkene som oppstår i 
relasjonen mellom lyd og bilde i sitt audiovisuelle 

kunstneriske uttrykk.

Animasjon som 
live-konsert

INTERVJU INTERVJU

JESPER JANSEN
Musiker og visuell kunstner som er med i TekstLabs 
Inkubatorprogram. Har deltatt i TekstLab Unge Stemmer 
siden 2016 og vært med på Scratcharrangementer på 
arenaer som Caféteatret, Sentralen, Miniøya, Kulturfest 
Tøyen og Biblo Tøyen og i forestillingen ID: politics of 
identity, bl.a. på Black Box Teater og Dramatikkens Hus.
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Jasper Siverts (18) var bare fjorten år da han først deltok 
i TekstLab Unge Stemmer. I dag arbeider han med kon-
septuell bevegelseskunst hvor han utvikler video, lyd 
og tekst i tillegg til dans. 
 –Til å begynne med var det litt skremmende å kaste seg 
uti det slik man gjør i TekstLab, og jeg nølte litt. Men i dag 
opplever jeg det å være med i TekstLab som å tilhøre en 
kunstnerisk familie som representerer et generøst fellesskap 
og en demokratisk funksjon, også for de mange som faller 
utenfor for eksempel Kulturskolene. Arbeidet har gitt meg 
tilgang til min egen stemme, og det har åpnet opp et rom som 
både konfronterer meg med meg selv og med den kunstne-
riske skaperprosessen.
Hva jobber du med under Inkubator-programmet?
 –For tiden arbeider jeg med et prosjekt jeg kaller Myths 
and Loose Connections, som tar utgangspunkt i mitt prøve-
prosjekt, On the Subject of Tattooooooooos, som jeg viste 
under TekstLabs Scratch-festival høsten 2017. Jeg jobber 
videre med vår tids tap av store narrativer og kollektive myter, 
og ser på selve fenomenet det post-narrative samfunnet, et 
begrep hentet fra medieteoretikeren Douglas Rushkoff, som 
mener at vårt samfunn ikke lenger kan skape meningsfulle 
historier om seg selv. Det har skjedd en disassosiasjon mellom 
individet og samfunnet, mellom individuell identitet og kol-
lektive myter. I følge mytologen Joseph Campbell, er dette 
svært problematisk fordi narrativitet på mange måter er den 
fundamentale arkitekturen samfunnet er bygget på. Vi trenger 
kollektive myter og fortellinger for å skape mening og kontekst 
i en kaotisk og uoversiktlig verden. Jeg vil lage en produksjon 
hvor jeg jobber med utgangspunkt i dette temaet og der 
eksisterende appropriert materiale blir re-kontekstualisert for 
å skape nye betydninger. Gjennom å benytte meg av brudd-
stykker av narrativer jeg finner i samtiden, såkalte «post-nar-
rative»-fenomener, og ved å sette dem inn i en ny sammen-
heng, vil jeg forsøke å rekonstruere et relevant narrativ for vår 
samtid. Målet er å bryte ned hierarkiet mellom det kollektive 
og den individuelle myten.
Hvordan vil du beskrive uttrykket ditt?
 –Jeg benytter meg av en kombinasjon av bevegelse, lyd, 
bilde og tekst. Formmessig tar jeg utgangspunkt i diskurser 
i kløften mellom den visuelle kunsten og dansekunstfeltet, og 
utforsker formale problemstillinger mellom de to kunstartene 
gjennom en performance. Materialet er hentet fra en rekke 

populærkulturelle mikro-narrativer som peker på samtidens 
korrumperte myter, som ofte er abstrakte, til dels fordi vi ikke 
har et fungerende språk for dette. Bevegelsene skal settes 
sammen som fragmenter av gjenkjennbare og banale beve-
gelsesmønstre som fremføres repetitivt og omformulert. Jeg 
vil koble de grunnleggende punktene sammen for å avsløre 
et større bilde som på mange måter ikke lenger eksisterer. 
Det er ingen steder å sitte ned i scenerommet, noe som 
inviterer publikum til å forholde seg til handlingen og bli en 
del av den. I video-scenografien viser jeg fragmenter av ulike 
kjente performance-verk av blant andre Francis Alys, Bas Jan 
Ader, Bruce Nauman og Martha Rossler, som en ramme rundt 
mine egne og publikums fysiske bevegelser i scenerommet. 
Også i tekstene søker jeg å dekonstruere kjente myter og 
forvrenge dem for å skape nye fragmentariske myter som 
produserer kollektivitet. Kanskje er det mulig å skape et nytt 
narrativ gjennom kunsten som meningsskapende medium? 
Hvilken betydning har TekstLab hatt for utviklingen av 
ditt arbeid?
 –TekstLab har åpnet opp en kunstnerisk virksomhet som 
er en stor del av livet mitt nå og som betyr veldig mye for meg. 
Jeg har alltid danset, men det var nytt og ukjent for meg at 
det var legitimt å vise frem også prosessen, ikke bare det 
ferdige resultatet. TekstLab blir på en måte et narrativ i seg 
selv og en kollektiv institusjon i en tid hvor kunstlivet og 
kunstinstitusjonene er sterkt individualiserte. Det identitets-
skapende ligger jo til grunn for hele prosjektet, og da er det 
viktig at vi ikke opererer med en for rigid, resultatfokusert 
ramme. TekstLab lager et rom som trengs, hvor man opplever 
å ha en verdi og en plass i et fellesskap – det er veldig 
kraftfullt.

JASPER SIVERTS
Danser, billedkunstner og skoleelev ved Oslo by steiner
skole, og deltaker i Inkubator. Har vært med i TekstLab 
Unge Stemmer siden han var 14 år, og på Scratchkvelder 
og Scratchfestival bl.a. ved Dramatikkens Hus, Showbox 
scenekunstfestival og Black Box Teater. Medvirket som 
utøver i TekstLab produksjonene ID: politics of identity 
(2016) og Minner: Kropp (2017).

–Vi trenger kollektive myter og fortellinger for å skape 
mening og kontekst i en kaotisk og uoversiktlig verden. 

Kanskje er det mulig å skape et nytt narrativ gjennom 
kunsten som meningsskapende medium? sier Jasper 

Siverts om sitt performance-prosjekt. 

Konseptuell bevegelseskunst

INTERVJU INTERVJU

«TekstLab blir på en måte et 
narrativ i seg selv og en kollektiv 
institusjon i en tid hvor kunstlivet 
og kunstinstitusjonene er sterkt 
individualiserte.»
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INTERVJU INTERVJU

– I TekstLab kan man leke og eksperimentere som kunst-
ner, samtidig som det man kommer inn med blir tatt på 
alvor – da begynner man også å ta seg selv på alvor, sier 
Jeaninne Masika Lukusa (23). 

Hun tenker på poesi som musikk og rytme, og mener poesi 
burde anerkjennes som komponeringskunst. Jeaninne Masika 
Lukusa, startet i TekstLab Unge Stemmer i 2014, og har siden 
vært med i Inkubator-programmet hvor hun arbeider med 
poesi og spoken word i et tverrfaglig performance-uttrykk. 
Hva har TekstLab betydd for utviklingen av ditt eget 
uttrykk og kunstnerskap?
 –Veldig mye. Jeg var veldig ung når jeg begynte, og selv 
om jeg hadde skrevet i mange år, hadde jeg bare komponert 
poesi i noen måneder. Det å få tilbakemeldinger på arbeidet 
sitt, gjøre øvelser og å møte andre som også er scenekunst-
nere, har vært utrolig viktig. Å bli tatt på alvor som scene-
kunstner og å få opptre på forskjellige scener, har åpnet mye 
for meg. Inkubator har vært særlig viktig, hvor jeg får lage 
mine egne produksjoner. 
 Lonely are the Brave (2017) er hennes seneste forestilling 
med Inkubator, basert på tekster fra diktsamlingen Tshanza, 

hvor hun skriver og opptrer både på norsk, tegnspråk, engelsk 
og tshiluba, det kongolesiske nasjonalspråket hun kaller sitt 
hjertespråk. Det sceniske universet i forestillingen er et utpre-
get rytmisk uttrykk på mange nivåer, med et sterkt hjerte- 
tema.
 –Problemstillingen jeg har arbeidet med i Inkubator- 
programmet, er hvorvidt vi kan være ensomme sammen, og 
hvordan det ser ut kunstnerisk. De femten mannsstemmene i 
begynnelsen av Lonely are the brave er basert på et brev til 
en far, en første-generasjons innvandrer.
Er det du skriver biografisk?
 –Jeg får konstant spørsmål om det jeg forteller er sant, 
men jeg må holde meg til poesien. For meg kan det handle 
om meg, men også om deg. Når folk spør meg om jeg har 
opplevd det jeg forteller om så tenker jeg at alle på en måte 
har opplevd det jeg forteller, og at jeg forsøker å komponere 
og formidle det slik at lytteren og leseren klarer å finne sin 
egen historie i historien. 
Selv behersker du mange språk, og er i ferd med å lære 
deg persisk? 
 –Jeg var fire år da vi kom til Norge og familien min 
bestemte seg for at jeg skulle eksponeres for flere språk enn 

det som var umiddelbart tilgjengelig her, så vi snakket flere 
språk hjemme. Det er jeg veldig takknemlig for i dag fordi det 
gir meg muligheten til å formidle poesi til flere mennesker. 
Desto flere språk jeg kan, desto flere hjerter kan jeg nå.
I tillegg har du skapt ny tegnspråkpoesi i Lonely are the 
Brave. Hvordan oppstod tegnspråksekvensen?
 –Jeg ville teste ut hva som skjedde om jeg tok bort mitt 
sterkeste våpen, selve formidlingsinstrumentet mitt - stemmen. 
Så jeg laget ny poesi på tegnspråk sammen med en av Norges 
dyktigste tegnspråkpedagoger, Kim Kopstad. Jeg fikk hjelp 
til å lære og formidle poesien og den emosjonen jeg ønsket 
på tegnspråk, i stedet for at den ble oversatt. Det er det som 
er så gøy med TekstLab - jeg visste hva jeg ville jobbe med, 
men trengte hjelp til å få det til, og så gjorde TekstLab det 
mulig å kunne jobbe med Kim Kopstad – fantastisk! I TekstLab 
kommer man ikke med idéene sine for at andre så skal fortelle 
deg hvordan det skal gjøres. Man er selv med hele veien, og 
det er ikke noe hierarki – jeg har like mye å si som en produ-
sent, en mentor, en annen kunstner. 

Hun bruker konsekvent ordet «komponere» når hun snakker 
om sitt eget kunstneriske arbeid. 
 –Det er to grunner til at jeg kaller det komponering. Den 
ene er knyttet til rytme, at jeg ikke bare resiterer når jeg for-
midler. Det er en veldig klar rytme i det jeg forteller, en klang. 
Den andre grunnen er at jeg ikke først og fremst jobber 
skriftlig med poesien, men lager den i hodet, litt utfra hvilke 
lyder som passer sammen. Det handler om å finne ord som 
formidler en følelse, og på samme måte som man blir beveget 
av musikk blir man beveget av stemme og klang. Poesi er 
musikk.
 Som poet er hun opptatt av at diktene skal være tilgjen-
gelige når folk ønsker det selv, og derfor publiseres i bokform, 
i tillegg til å skulle formidles som muntlig fortelling på scenen. 
I begge forestillingene hun har jobbet med i Inkubator, 
bygger det skrevne materialet og den sceniske formen opp 
under hverandre, og nå er hun i gang med en ny diktsamling 
- Djila, kaji mwimana. Under Scratch-festivalen Glokale 
Stemmer viser hun også Tusen dager, på én natt på Sentralen.
 –I Djila, kaji mwimana – Gråt, men stående, tar jeg lese-
ren med til det stedet hvor det å gråte er en enorm kraft, det 
blir veldig spennende. Det er motiverende at TekstLab har 
fulgt meg helt fra starten med Tshanza. TekstLab skaper rom 
for å kunne leke og å eksperimentere som kunstner. Man blir 
tatt på alvor og tar seg selv på alvor. Jeg gikk fra å være en 
kunstner på videregående skole som drev med poesi, til å bli 
poet.

Hvordan ser du for deg denne utviklingen uten TekstLab?
 –Det hadde nok skjedd uansett, fordi det måtte til for at 
jeg skulle overleve. Det er helt nødvendig for meg å kunne 
formidle.
 Før hun ble en del av TekstLab og for alvor begynte å 
komponere poesi, var Jeaninne en ambisiøs ung jente med 
et helt annet mål i livet.
 –Jeg gikk på en eliteskole og skulle bli psykolog, fordi 
jeg ville lytte til historiene til folk, de ingen spør om. Stå i 
frontlinjen og ta imot historier, det var det jeg ville. Jeg fikk 
toppkarakterer og jobbet på, men så ble jeg veldig syk noen 
måneder før jeg var ferdig. Jeg klarte å fullføre hjemmefra, 
også med toppkarakterer, men jeg skjønte at hvis jeg fortsatte 
slik så ville jeg kanskje aldri komme så langt som til å kunne 
ta imot de historiene til folk. Jeg kom først innom TekstLab 
fordi jeg hadde en venninne som ville dit, men så opplevde 
jeg at historiene mine ble tatt imot, og at jeg ble tatt på alvor, 
og så begynte jeg å ta meg selv på alvor. Jeg skjønte at jeg 
allerede hadde mange av de historiene jeg ønsket å ta imot, 
og at det viktigste for meg ville være det å formidle dem. Det 
var da jeg begynte på Tshanza. «Tshanza» betyr «hånden.» 
Alle trenger en hjelpende hånd, som er klar til å ta imot de 
historiene som kan bli for tunge å bære. Det var bakgrunnen. 
Jeg vil at boka mi og diktene skal være den hånden for 
leseren. 
Du har også utviklet et formidlingskurs for andre?
 –Ja, jeg tror vi trenger det. Jeg husker hvordan det er når 
man er liten, alle klapper bare man sier et ord, men så kommer 
man til en alder hvor ingen klapper lenger, men ditt liv er et 
mesterverk – man trenger bare å formidle det på en god måte. 
Kurset handler om å lære seg å formidle, men først og fremst 
ved å lytte til hjertet ditt. 
 Hun forteller alt dette mens hun lyser av kraft, kunstnerisk 
selv-bevissthet og pågangsmot.
 –Jeg har ingen tro på Janteloven. Så jeg lever etter at 
man skal snakke om ting som skal skje som om de allerede 
har skjedd – fordi jeg vet at det skal skje, det er bare et 
spørsmål om tid. Så jeg skal definitivt gi ut en bok, og lage 
en kunstsamling – og jeg skal ha en forestilling i operaen, 
den er allerede på vei. 
I hvilken grad har TekstLab vært medvirkende til å bygge 
opp under en slik tro på ditt eget virke?
 –I stor grad, fordi her setter ingen spørsmålstegn ved hva 
jeg skal gjøre, men er opptatt av hvordan jeg skal få det til 
– og så får jeg lov til å gi mine egne svar. 

JEANINNE MASIKA LUKUSA 
er en flerspråklig poet, muntlig forteller og tidligere 
Oslomester i slampoesi, og hun opptrer over store 
deler av landet og internasjonalt. Hun startet i TekstLab 
Unge Stemmer i 2014, og hun har gjennom TekstLab 
Inkubator utforsket poesi og spoken word i et bredere, 
tverrfaglig performanceuttrykk, gjennom prosjektene 
Malu Mimpa (2016) og Lonely are the Brave (2017). 

–Å bli tatt på alvor gjennom TekstLab og å få opptre på forskjellige 
scener, har betydd veldig mye for meg, sier poeten Jeaninne Masika 

Lukusa som vil nå hjerter med sin sceniske skrivekunst.

«Jeg opplevde at historiene 
mine ble tatt imot, og at jeg ble 
tatt på alvor, og så begynte jeg 

å ta meg selv på alvor.»

Med 
poesien 
som 
hjerte-
vapen
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JEANINNE M. LUKUSA JEANINNE M. LUKUSA

                     OM Å ELSKE PÅ     FLYTENDE, 
                               GEBROKKENT 
                                  NORSK

JEANINNE M. LUKUSA

På baksiden av en regning som for lengst hadde gått til 
inkasso skrev han en gang sin drøm. 
Han skrev om bekker, og elver, og elever på rekker. 
Han skrev i all fortrolighet som i en bønn. 
Han skrev om sin sønn, om den mann han skulle bli
Han rablet det ned, i all hast, som om ordene var en balast 
han måtte kvitte seg med, 
for å få innpass. 
I dødsriket 
Han skrev om kvinnen i sitt liv, sitt livs kjærlighet. (Luna)
Han skrev om den gangen han vokste fra 
det å være simpelthen glad
Om den type kjærlighet som bestandig er den gang da 
og sjeldent hver gang 
når?

Derfor blir det å kalle ham flyktning en flyktig ting. 
En ond sirkel som skyldes arv og miljø 
En uuttalt tanke om at han likegodt kunne ha vært dø 

Hvilken pris er du villig til å betale for å fø 
flokken 
løse
Flokene 
i nakken 
(på)
faren min 
faren min
elsker meg 
ikke 
på gebrokkent norsk. 
Han elsker meg på flytende honning, svidd karamell 
Han elsker meg som rutete fløyel 
mer enn han hater seg selv 

han elsker meg 
på tross av 
og likevel 
Har jeg alltid vært fascinert av 
den type hav 
som var som skapt for å synkes i 
Men fra jord ble du til 
og til jord skal du bli 

Bli. 
Værende. Tilgivende. Levende.
Bli. 
I kveld, som for første gang sier jeg far. 
far. vel. 

Faren min 
elsker
meg 
Ikke 
på gebrokkent norsk. 

vi skulle bare ha 
oversett våre feil og mangler
oversatt våre krangler 

fra bråk 
til poesi på vårt hjertespråk 
(a)men 
hvilket språk snakker et hjerte på flukt? 

Faren min 
er alt jeg har sagt 
hittil 
og enda litt til 
han er sommerfugl i vinterland 
vinsjan 
på kaia 
den ferja 
du skulle ha tatt 
og som du aldri når 

(han elsker meg på et språk jeg ennå ikke forstår)
jeg stammer, men stotrer det fram 
for jeg har arvet å være sta og vrang 
som dagen er lang 
faren min er den dagen. 
som ble til år 
den type mann
som oppdrar med at den hånden å holde i 
er den hånden du aldri får
Han er en majestetisk soloppgang 
i en kommunal trappeoppgang

/toneskifte og herfra er det igjen sangen: (Sugarcane av 
Ana Olgica) som påvirker stemingen, i et mer håpefullt toneleie) 
men hvem vet? 
kanskje kan det skje en gang 
kanskje vil nervene i ditt morsmål 
tvinne oss tilbake til hverandre igjen 
tvinge oss til en veranda i vårt første hjem

og når det skjer  
skal vi ligge i en eng 
av regninger som for lengst er sendt til inkasso, men som nå 
er brettet til å bli solsikker 
og du skal peke opp mot himmelen og vi skal kle den på oss, 
og ligne Luna. 
og du skal fortelle med et smil, som det du en gang vokste fra 
om den kjærlighet som alltid er den gangen da
og aldri hver gang når 

faren min 
er det savnet 
som alltid kommer 
men aldri går 
han… 
elsker meg
ikke
på gebrokkent norsk 
han 
elsker
meg
på et språk jeg ennå ikke forstår… 
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INTERVJU INTERVJU

–Jeg kan bli slått i bakken av den scenekunsten som 
oppstår gjennom TekstLabs arbeid blant unge. De arti-
kulerer andre sider av vår virkelighet i dag, med en kraft 
som er sjelden, sier Cecilie Lindeman Steen. 

Etter mer enn tretti år som prisbelønt dansekunstner i nært 
samarbeid med Norges ledende koreografer og kompanier, 
kjenner hun scenekunsten bedre enn de fleste. Som veileder 
i TekstLab de siste fire årene, er hun full av lovord over det 
hun mener gjør TekstLab ganske unik innenfor norsk scene-
kunst.
 –TekstLab har en særegen måte å få tak i og utvikle unge 
kunstneriske stemmer på. Jeg blir veldig rørt og grepet av 
hvor komplette og gripende sceniske uttrykk de unge leverer. 
Dette er ofte historier vi ellers ikke hører, fra miljøer som på 
andre måter ikke kommer til orde. Dette er morgendagens 
scenekunstnere, som med sine sterke særegne kunstneriske 
uttrykk, kan hjelpe oss til å forstå kompleksiteten i det norske 
samfunnet i dag, mener Cecilie Lindeman Steen(53).
 Hun mottok Ballet Tanz Internationals pris Outstanding 
Dancer of the Year i 2000 og Danseinformasjonens ærespris 
i 2017 for sitt enestående kunstnerskap og dyptgående 
utforskning av dansen. Det genuine engasjementet for stu-
denter og nye generasjoner dansekunstnere, er også en 
viktig del av hennes virke innenfor dansefeltet, og i TekstLab 
får en rekke unge scenekunstnere gleden av hennes kompe-
tanse som veileder. 
Hva er det særegne i TekstLabs tilnærming, slik du ser 
det med din brede erfaring som kunstner og pedagog?
 CLS: Det handler om å se og løfte frem den spiren og de 
fortellingene som allerede ligger der latent, men på de unges 
egne premisser. Det er det motsatte av ideen om at vi voksne 
skal «lære» de unge noe som de ikke kan fra før. Isteden møter 
man det genuine som alle har i seg med en lyttende holdning 
og en likeverdig interesse for den enkeltes historie. De som 
jobber i TekstLab er utrolig dyktige når det gjelder denne 
tilnærmingen, gjennom et profesjonelt verktøy utviklet over 
lang tid som metode. Jeg ser hvordan fortellinger og den 
enkeltes kunstneriske potensial forløses i den dialogen som 
oppstår. Det representerer en generøs åpenhet og samtidig 
et profesjonelt møte, som er ganske unikt, særlig med tanke 
på hvem TekstLab når ut til og evner å komme i møte. Men 
disse kunstneriske møtene kan bare foregå ut i fra en evne til 
å se mennesker helt uavhengig av hvem de er og hvor de 
kommer fra. Det åpner opp for kunstneriske uttrykk og fortel-
linger som vi ellers ikke hører, på en måte som får dem til å 
transformere sine fortellinger og erfaringer til et kunstnerisk 
uttrykk.
Men hvordan kan barn og unge bli likeverdige kunstnerisk 
som voksne utøvere?
 CLS: Den erfaringen som unge mennesker har i livet er en 
like viktig og gyldig virkelighet som min erfaring som voksen. 
Og det er den erfaringen TekstLab griper tak i med stort alvor 
og ydmykhet. Slik jeg opplever det, er det møtet like lærerikt 
for den voksne kunstneren som for de unge. Men denne 

genuine erfaringen er det bare mulig å få tak i gjennom en 
ikke-hierarkisk tilnærming og metode. Det helt uinteressant 
hvilken kulturpolitisk kategori man skal plassere arbeidet i. 
Men hva blir da relasjonen mellom det pedagogiske og 
det kunstneriske i møtene mellom barn og unge og pro-
fesjonelle scenekunstnere?
 CLS: Man jobber med de samme profesjonelle verktøyene, 
og da oppstår ikke først og fremst et pedagogisk, men et 
kunstnerisk møte. Det handler om måten man møter hverandre 
på, gjennom profesjonell, kunstnerisk veiledning og de unges 
erfaringer fra en sammensatt virkelighet i Norge i dag. Deres 
historier er starten på et gryende kunstnerisk uttrykk. I dag 
får vi sjelden høre disse historiene fordi arenaene og møtene 
ikke finnes. Dette er fremtidens scenekunstnere, men bare 
hvis vi tar dem på alvor. TekstLab lager disse rommene ved å 
oppsøke folk der de befinner seg og ved å skape en lav 
terskel hvor alt er gratis og man er velkommen som man er. 
De som deltar øver ikke inn noe som ligger utenfor dem selv, 
men man løfter frem identitet og personlige beretninger og 
gir det en kunstnerisk betydning. TekstLab har potensial i seg 
til å løfte en helt ny generasjon scenekunstnere og publikum-
mere med en annen erfaring som åpner opp nye virkeligheter 
i det samfunnet vi lever i i dag, som dessverre i liten grad 
synes innenfor den mer etablerte scenekunsten. 

–Jeg blir veldig rørt og 
grepet av hvor komplette og 

gripende sceniske uttrykk de 
unge i TekstLab leverer, sier 

Cecilie Lindeman Steen.

Rom for 
morgendagens 
scenekunstnere

«TekstLab representerer 
en veldig generøs åpenhet 
og samtidig et profesjonelt 
kunstnerisk møte, som er 

ganske unikt i norsk 
sammenheng.»

CECILIE LINDEMAN STEEN 
er prisbelønt danser, pedagog og koreograf, og hun 
har siden 2013 arbeidet som veileder for scenekunstnere 
i TekstLab og i Inkubator. Hun har vært kunstnerisk 
medvirkende i flere av TekstLabs produksjoner, bl.a. 
Det usagte, de uhørte (2016) og Minner: Kropp (2017).
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–Tekster er kunst, og jeg tenker å fortsette med min 
kunst helt til det ikke fungerer mer, sier 13 år gamle Leo 
Waagbø, som alt har rukket å melde til politikere om 
rikets tilstand gjennom rap-kanalen YLTV, kommet til 
finalen i MGP-junior, og blitt en sentral stemme i Tekst-
Lab.

Det gjør inntrykk å møte en 13-åring som ser meg rett inn i 
øynene og svarer «100%», idet jeg snirkler meg fram til et 
spørsmål om han ser på det han driver med som kunst. Leo 
Hutchinson Waagbø, aka Fyah Yardie, har rappet med sine 
egne tekster og låter siden han var 9 år, og siden vinteren 
2016 har han vært med i TekstLab Unge Stemmer. Denne 
høsten blir han å se både på Scratch-festivalen 2018 og 
TekstLab´s 10-årsjubileum med nytt materiale, samtidig som 
han er med i finalen i MGP-junior med låta Lære.
 Jeg møter Leo en dag på Sentralen og er kanskje mer 
nervøs enn han, uten at det er noe å være nervøs for, men 
hvordan snakker man voksent, eller ungt nok, med en som er 
så ung, og samtidig så artikulert og sterk i sitt eget uttrykk? 
Mennesket og kunstneren Leo trigger store spørsmål i meg 
både under og etter samtalen, hvor vi kommer til å snakke om 
kunst, TekstLab, identitet, fritidsklubber og reddende engler 

som plukker opp ungdommer som trenger noe å gjøre, et sted 
å være. TekstLab blir for øvrig langt mer enn en fritidsklubb 
for Leo, selv om det også er et møtested. Her handler det 
aller mest om kunst.
 –TekstLab er for meg et åpent sted, hvor jeg kan skrive 
tekstene mine og lære av andre, lære egentlig flere ting. Vi 
gjør mye øvelser. Jeg får mye inspirasjon.
Hvordan har det påvirket uttrykket ditt å bli med i Tekst-
Lab? Har det forandret det?
 –Ikke helt forandret, men bygget det opp. Det er det jeg 
liker med TekstLab, at det er så åpent, at man bare kan komme 
og lære ting. 
Hadde du et konkret prosjekt når du begynte?
 –Nei, jeg hadde egentlig ingenting, bare masse tekster 
og sanger som jeg egentlig var ferdig med, men så begynte 
jeg med brainstorming-øvelsene i TekstLab, sparte på de 
tekstene og senere plukket jeg det jeg syns var kult derfra. 
Så litt etterhvert startet jeg et prosjekt utifra de tekstene – og 
det har blitt til låta Gutta Mine som jeg skal opptre med under 
10-årsjubiléet.
 Leo har også selv produsert låten Lære som er kommet til 
finalen i MGP Junior, som også står på høstens program. Vi 
snakker litt om hva han syns om konkurranse-aspektet i MGP. 

LEO WAAGBØ, aka Fyah Yardie, skriver sine 
egne tekster som rapper, og har vært fast deltaker på 
TekstLab Unge Stemmer siden 2016 og på en rekke 
Scratchkvelder og Scratch festivalen 2017. Han bor på 
Stovner og er i høst MGPjrfinalist med låta Lære.

Han ønsker selvsagt å vinne, men sier det ikke er så farlig om 
han taper – det er ikke noe han er redd for, og han er jo vant 
med å gjøre forestillinger, også gjennom TekstLab på ulike 
scener.
Må du prestere noe i Tekstlab?
 –Ja, på en måte. Jeg føler jeg bare kan komme og være 
der, men så får man jo lyst å gjøre noe. Vi jobber jo med 
øvelser, oppvarming, og så jobber vi med tekst gjennom 
brainstorming, og som regel en framføring av det man har 
skrevet for hverandre. Man skal også lære å vise seg frem.
Hvor var du før du begynte i TekstLab, visste du om at 
noe sånt fantes?
  –Det var vel mer sånn at jeg drømte litt om et sted hvor 
man kunne gå og skrive og møte andre – men så var jeg litt 
skeptisk i begynnelsen når TekstLab kom opp. Jeg tenkte litt 
på om jeg ville orke å forplikte meg til det, men jeg prøvde 
og er veldig glad for det.
 TekstLab åpner jo noe der – for å være kunstner i ung 
alder. Mange voksne kunstnere jobber jo egentlig med å grave 
fram igjen barnet i seg, den naturlige kreativiteten man har 
som barn. Kaller du det selv kunst det du lager?
 –Jo, tekster er kunst, og jeg tenker å fortsette med min 
kunst helt til det ikke fungerer mer. Jeg vil fortsette med det 
veldig, veldig lenge.
Du skriver jo en del om hvordan det er å vokse opp på 
Stovner, om å være barn og ungdom der? 
 –Ja, det handler om hvordan det er å vokse opp på de 
forskjellige stedene jeg har vært – men mye har forandra seg 
siden da. Men jo, jeg skriver om min oppvekst og vennene 
mine, gutta mine, det elsker jeg å skrive om.
Hva tenker du om hva man kan gjøre med kunsten – 
kanskje et litt voksent spørsmål  men ser du kunsten som 
noe politisk, noe som kan forandre på verden?
 –Ja, hundre prosent. Låta jeg gjorde for YLTV skrev jeg 
jo til politikere, det var meningen med hele opplegget, så jeg 
tenker at bruker du kunsten din riktig kan det bli politisk, ja.
Det var låta "Det de trenger", som var del av prosjektet 
Ta Valget, et prosjekt av Valgdirektoratet for å øke valg-
deltakelsen, hvor du var én av fem ungdommer som fikk 
presentere låta di på YLTV, for å sette lys på noe du ville 
politikerne skulle ta tak i. Hva handlet den om?
 –Tre forskjellige tema: En; at folk er fattige i Norge også. 
Selv om man har hus og sånn kan man være fattig. To; at man 
trenger flere fritidsklubber, for å forhindre kriminalitet, og tre; 
at man ikke lærer nok riktig afrikansk historie i Norge. Man 
lærer bare om slaveri og kolonisering, aldri om noe stort, stort! 
Det er så mye informasjon som aldri kommer hit, som så mange 
kunne blitt inspirert av. Det blir veldig feil, man lærer bare om 
norske helter, amerikanske helter, hvite menn og kvinner, aldri 
hørt om en afrikansk vitenskapsmann liksom. Det hører man 
ikke om, og mange tenker ikke over at det er en feil.
Tenker du at dine jevnaldrende ikke skjønner det?
 –Det er kanskje lett å bli litt hjernevasket, mange sier i 
alle fall at jeg ikke skal tenke på det, bare glem alt det der 
med Afrika, men stefaren min Elias har lært meg mye om dette. 
Vi snakker om mye – nyheter under radaren og om det som 
ikke kommer så lett fram.
 Dette er sterke tema for Leo, og vi snakker om at han selv 
er halvt jamaicansk, og liker å kalle seg det, selv om han er 
glad i Norge også. 

 –Norge er et veldig fint land, men fortsatt mye som kan 
bli bedre. Hvis en mørk mann fra Somalia gjør noe kriminelt 
blir han framstilt som en somalisk mann, blir han sjakkmester 
er han plutselig norsk. 
Hvordan opplever du det selv?
 –Mange spør hvor jeg kommer fra, jeg sier Norge; de tar 
det ikke som et svar. 
 De vil ha meg til å si noe annet. Det finnes fortsatt folk 
som ikke vet hva de kan si og burde si. Jeg hadde en lærer 
en gang som kalte meg neger – men hun var vokst opp med 
at det var greit. De sjekker meg, men ikke de hvite i kontroll 
på T-banen. Sånne ting. Jeg har opplevd mye.
 Det er store tema, og jeg tar meg selv igjen i å tenke at 
jeg må dobbeltsjekke alderen til Leo, han må da ha vært 13 
år for noen år siden, og i alle fall 15, 16 nå? Men, nei, han er 
en tretten år gammel gutt fra Stovner som allerede evner å 
både gripe og fortelle om sin og så mange andres virkelighet 
i det moderne, Norge, Oslo, verden.
 –Jeg kan nok av min historie til å klare meg, men jeg 
tenker på andre som blir sett på som aggressive, og ikke vet 
hvordan de skal bli behandlet på en riktig måte. 
 Vi snakker videre om hvordan fordommer også kan gå 
begge veier - fordommer og ulike former for rasisme.
 –Ja, hvis jeg forteller mine venner som bor på Stovner, 
og Vestli og sånn, og forteller at jeg har møtt en norsk person 
fra Majorstua, så tenker de soss, merkeklær og sånn. Vi 
tenker ikke noe negativt egentlig, men vi tenker kunstig 
person kanskje. 
Føler du TekstLab har bidratt noe inn i denne tematikken? 
Hva slags miljø møter du her?
 –Treffer jo mange med forskjellig bakgrunn, fra Asia, Afrika 
og så videre, men det kommer aldri i nærheten av å tenke 
stygt om andre sine kulturer her. TekstLab er veldig åpent, her 
er alle venner liksom. TekstLab er for de som vil skrive tekster 
og de som vil lage noe, ikke for noen spesiell hudfarge. Da 
ville det ikke fungert slik det gjør nå.
Hva ser du for deg framover, og hva er drømmen din med 
kunsten og musikken?
 –Jeg drømmer om å kunne leve av det. Om å bli artist og 
skuespiller. Går ikke det, vil jeg lære folk å gjøre det, gjøre 
at folk får sjansen. Jeg var veldig heldig, det er mange som 
ikke får den sjansen jeg fikk. Så mange som skriver, men som 
aldri får en scene. Jeg var også med på Hiphop 101, på 
Rommen skole og møtte Jonathan Castro – alle kunne komme 
til han å få spilt inn sangene sine. Uten den sjansen hadde 
jeg fortsatt vært hjemme, og kanskje ikke funnet TekstLab 
heller. Jeg tenker at om flere får høre om TekstLab så er det 
veldig bra – også de med foreldre som ikke har så mye 
penger. Det er gratis, og man får veldig mye her. Sjekk det ut.

–Hvis du hører om TekstLab, 
og ikke vet hva det er - sjekk det ut, 

sier Leo Waagbø, som har vært med i 
TekstLab Unge Stemmer i to år.

INTERVJU INTERVJU
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Hvem vet hva de føler? 
Nå vet du, men du nøler! 
Du burde aldri nøle lenger! 
Økonomisk hjelp er det hun trenger! 
 
Hvem vet hva de føler? 
Nå vet du, men du nøler! 
Du burde aldri nøle lenger! 
Økonomisk hjelp er det hun trenger! 

Snart voksen gutt – sliter på den gale vei 
Snart voksen gutt – jeg tror ikke han kjenner deg 
Livet er hardt, han mangler voksne som bryr seg  
Mangler sted å være, du ser at han er dritt lei!  
Mangler sted å være, der voksne viser vei.  
Trenger rollemodeller, annet enn de gutta som selger 
Vet han tok noen gale valg – fulgte feil bror 
Nå ser han skam når han ser sin egen mor 
Ikke gammel nok til å være ute på by’n 
Ikke sporty nok til å spille på Lyn  
En fritidsklubb - hvor er det han trenger? 
et sted å se venner og møte voksne han kjenner 
Så de møtes ved skolen, biler puller opp 
En gjeng med gutter som vil lage bråk.  
Han er en av dem – hvor ellers skal han være! 
 

Hvem vet hva de føler? 
Nå vet du, men du nøler! 
Du burde aldri nøle lenger! 
En fritidsklubb er det han trenger.  
 
Hvem vet hva de føler? 
Nå vet du, men du nøler! 
Du burde aldri nøle lenger! 
Kan du gi dem det de trenger?  
 

LEO WAAGBØ

Deichman 
Biblo Toyen
   TekstLab 
   sant

«Vårt samarbeid med TekstLab 
har bidratt til at lokal ungdom 
har fått en arena og et tilbud om 
profesjonell hjelp for å uttrykke 
og utvikle sine stemmer – innen 
mange genre - i det offentlige rom.»
BIBLIOTEKSJEF KNUT SKANSEN

   DET
     DE 
        TRENGER

LEO WAAGBØ

Liten smart gutt, - opprinnelig fra Afrika 
Liten smart gutt, - jeg tror ikke han har det bra. 
Søker etter mening og anerkjennelse,  
Mens han lurer på om han hører til et annet sted. 
Liten smart gutt- har det som trengs 
Men tenker altfor mye når han går til sengs 
Tenker på skolen - det han lærte i dag  
Bærer ikke nag, vekket ubehag som et kraftig slag! 
ville høre noe som kunne gjøre han stolt  
Men det han fikk høre gav han 1000 volt 
Slaveri, koloni, manglende empati 
Det er sult, det er nød, det er død 
Syk av skuffelse, føler mye skam 
Var det dette som liksom skulle gjøre han til en mann?  
Fortell meg noe mer sa gutten svakt 
Hva vet vel de om Afrika!!!  
Sørgelig fakta… Bare sørgelig fakta fra skoleboka!! 
Sørgelig fakta fra skoleboka! 
 

Hvem vet hva de føler? 
Nå vet du, men du nøler! 
Du burde aldri nøle lenger! 
Afrikansk historie er det han trenger! 

Hvem vet hva de føler? 
Nå vet du, men du nøler! 
Du burde aldri nøle lenger! 
Afrikansk historie er det han trenger! 
 
 
Ung liten jente, med drømmer om et bedre liv.  
Drømmer om å se mammas gode smil. 
Men flere barn og far som mangler 
– skaper mye tvil, men ikke fortvil! 
Heldig som bor i verdens rikeste land 
Men hva hjelper det henne – ikke det grann! 
Ung liten jente drømmer om å være lik, 
Ser på venninna si og tenker «dæm» hun er rik! 
Men sier nei til besøk hun er redd de skal dømme 
Etter skoletid vil hun egentlig svømme 
Men alt koster penger, og mamma stresser 
Mens reklamen presser og messer 
om merkeklær hun ikke kan ha 
For mamma trenger jobb – ikke dager hos NAV 
Slutt på pengeslit - Alt hun vil er å se jenta si glad! 
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DEICHMAN BIBLO TØYEN

–Gjennom TekstLab blir barn og unge kjent med seg selv 
og sin egen klangbunn på en helt ny måte og utvikler 
selvrespekt og trygghet i forhold til egne følelser, mener 
Reinert Mithassel, leder for Deichman Biblo Tøyen.

TekstLab har samarbeidet tett med Biblo Tøyen siden det unike 
biblioteket for barn og unge i aldersgruppen 10 til 15 år åpnet 
i mars 2016, og Deichman utvider nå TekstLabs gratis tilbud 
om verksteder også til brukerne ved lokalbibliotekene på 
Furuset og Stovner.
 –TekstLabs utøvere får barna med seg på å utforske seg 
selv utenfor det de trodde var deres komfortsone. De blir kjent 
med sin egen kropp og stemme på en helt ny måte, og deres 
egenverd stimuleres, sier Mithassel.

SELVFØLELSE OG UNDRING
Også biblioteksjef og direktør ved Deichman, Knut Skansen, 
er full av lovord over TekstLabs arbeid. 
 –Vårt samarbeid med TekstLab har bidratt til at lokal 
ungdom har fått en arena og et tilbud om profesjonell hjelp 
for å uttrykke og utvikle sine stemmer – innen mange genre 
- i det offentlige rom. Unge menneskers utvikling og fremfø-
ring av egne fortellinger, under kyndig ledelse av TekstLab, 
går hånd i hånd med biblioteket som arena for offentlige 
ytringer, fortelling og dialog. Deltakerne har oppnådd mest-
ring og utvikling, og lokale talenter har sett dagens lys, sier 
biblioteksjefen.
 Reinert Mithassel forklarer noe av bakgrunnen for at 
TekstLab er den eneste eksterne aktøren som har vært med 
ved Deichman Biblo Tøyen siden oppstarten. 
 –Barn og ungdom i dag skal være veldig «flinke» på 
veldig mange områder. Men mange bærer på mye ensomhet 
og følelser som man ikke lærer å håndtere på skolen, og de 
opplever også utenforskap som gir ekstra mange tanker som 

de holder for seg selv. Noen har også et særlig krevende 
utgangspunkt sosialt sett og har utfordringer når det gjelder 
tilhørighet. Der har Biblo en viktig oppgave, fordi vi jobber 
med mennesker i en sårbar, formativ fase av livet. Vår plattform 
er kultur og kunnskap, men innenfor den avgrensningen skyr 
vi intet middel så sant det hjelper til å styrke barnas selvfor-
ståelse og egenverd. Bøkene hjelper også, men det er ikke 
bare utlånstallene som kan redde verden. Deichman Biblo 
Tøyen skal møte de unge der de er, og der kommer TekstLab 
inn med full styrke. Deres arbeid bidrar til å skape undring 
hos barna, på en måte som gjør at de undres også over seg 
selv. 

REELL DIALOG
Christian Bermudez, konsulent ved Biblo Tøyen, mener Tekst-
Lab klarer å skape reell dialog med barn og unge, om temaer 
som det ellers er vanskelig å uttrykke seg om.
 –TekstLabs utøvere er utrolig flinke til å skape relasjoner 
og til å få barna til å våge, helt uten å presse dem. De har 
alltid en plan og et veldig solid opplegg som evalueres 
underveis, og de tar barna på alvor på en lyttende og fleksi-
bel måte som får dem til å bli trygge på det å uttrykke seg. 
De navigerer også veldig godt uavhengig av kjønn, alder, ulike 
grupper og bakgrunn. Mange kommer hit bare på onsdager 
når de vet at TekstLab er her, og vi ser hvordan barna blomstrer 
og utvikler seg. Også de som har spesielle utfordringer, 
klarer de å løfte slik at de står trygt på scenen, enda de aldri 
har våget det før. Det er mange som definerer et opplegg for 
barna på forhånd og som ønsker å ta opp viktige temaer uten 
å få det til. TekstLab derimot kommer med et sett med verktøy 
som de bruker på barnas premisser, og slik skaper de et rom 
hvor det blir naturlig å uttrykke seg både i tekst og bevegelse 
om temaer som det ellers er vanskelig å snakke om, som for 
eksempel rasisme, forteller Christian Bermudez. 

–TekstLabs utøvere er utrolig flinke til 
å skape relasjoner og til å få barna til 
å våge, helt uten å presse dem, mener 
de ansatte på Deichman Biblo Tøyen. 
T.h. Sara Haugen-Storebakken og t.v. 
TekstLabs Christine Vik Bratvold.

Pa barn 
og unges 
premisser

Etter et par år som deltaker i TekstLabs verksteder på 
Deichman Biblo Tøyen, er rapperen Abdigani Getamesay 
(20) selv blitt aktivitetsleder ved biblioteket og et stort 
forbilde for mange barn og unge på Tøyen.

Med sine sterke rap-tekster og karismatiske fremføringer med 
bandet sitt, er Getamesay et samlingspunkt på Deichman 
Biblo Tøyen. Han har vært med på en rekke verksteder og 
opptredener med TekstLab Unge Stemmer, blant annet på 
MiniØya, Sentralen, Nordic Black Theatre, og jobber i dag 
selv ved Deichman Biblo Tøyen. Rapperen har skrevet siden 
han var ni år gammel, først på engelsk, men i dag utvikler han 
tekstene sine på norsk.
 –Jeg satte i gang å skrive en gang jeg hadde husarrest, 
jeg husker ikke for hva, men jeg digger fortsatt pappa for det. 
For meg representerer rap et fritt sted hvor jeg selv kan 
bestemme hva som er rett og galt. Et sted hvor jeg kan være 
ærlig uten bekymring for hva folk tenker, moralsk, eller politisk 
eller upolitisk. Et sted jeg kan tømme meg, og fylle meg opp. 
Det er som en liten dagbok, men også en bærbar medical-kit. 
Det føles som å ha en skulder å kunne gråte på hele tiden, 
eller et plaster på såret, hvor det er plass til verdens største 
heartbreak, og der det også er mulig å skru av verden. En 
komfortabel sone jeg havner i hvor ordene bare kommer og 
sannheten former seg i spissen av pennen min. Rap er et 
univers hvor alle meninger, arter og språk er godtatt. Det er 
bare tull at man ikke kan rappe på norsk. 
Hva har det betydd for deg å være en del av TekstLab?
 – Det handler om å bli sett og å bli hørt. Jeg har lært en  
masse av alle workshop’ene jeg har vært med på. Å få jobb 
og bli leder på Biblo Tøyen hadde ikke vært mulig for meg 
uten erfaringen med TekstLab.

TekstLabs verksteder på Deichman Biblo Tøyen har 
hjulpet 11 år gamle Abdulahi Mahdi Hussein til å 
skrive og fremføre sine rap-tekster om det å vokse 
opp på Tøyen. Etter hans opptreden i Brennpunkt- 
dokumentaren Norske tilstander, fikk Abdulahi rollen 
som lillebroren til hovedpersonen i NRKs 
storsatsning i høst, tenåringsdramaet 17.

ABDIGANI GETAMESAY
ble først med på en Scratchkveld på Caféteatret i 2015 
og har siden deltatt på en rekke verksteder og opptredener 
med TekstLab, bl.a. på MiniØya, Sentralen, Nordic Black 
Theatre og Deichman Biblo Tøyen hvor han i dag jobber 
som aktivitetsleder.

DEICHMAN BIBLO TØYEN

  

Det handler om a 
    bli sett og a bli hort
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ABDIGANI GETAMESAY

Født i djevlens felle
Tæsja før vi kunne telle
Vokst opp kriminelle
Fuck om ting var hardt bit tennene sammen og svelg det 

Bit tennen sammen og svelg det
x2

VERS:
Født i djevlens felle
Tæsja før vi kunne telle
Vokst opp kriminelle
Fuck om ting var hardt bit tennene sammen og svelg det

Ekke noe løgn bro det hær er sånn vi levde  
The crooks er navnet aldri våg å mafuckings glem det 
Eneste regelen var at fortiden var fortiden vak’ke vits å 
nevne 
Gutta var min familie det er det bondet som aldri kunne 
revne 

Hjertet svart som et kull tipper det var ferdig med å brenne 
Svartinger med tørr hud tipper tårene slutta å renne 
Pappa borte søster borte bruttern borte så det ble vell 
meg og henne 
Og muttern hadde mye stress med Afrika for mye penger 
å sende

Lurer fortsatt på hvordan altsammen snudde
Gikk fra engelbarn til å bli kasta ut fra huset
Mamma si meg var dette sånn here vi måtte ende
Men har en drøm å jakte på hakke tid så bare glem det 

Fuck it ringer gutta, drar til studio for å svette 
Helt ærlig brushan jeg tror jeg faktisk mista vettet 
Sent på natta ser etter buss på nettet 
Låser meg inne i min verden, selv med gutta loker jeg på 
med hette

Shiit 

Hardt å si at jeg har aldri vært så dyp før
Mamma sa at jeg kan overse ting men at det blir sår når 
ting blør
Trengte en lang pause så jeg dro langt ned sør
Men selv hos fattern så var det bare en låst dør

HOOK:
Født i djevlens felle
Tæsja før vi kunne telle
Vokst opp kriminelle
Fuck om ting var hardt bit tennene sammen og svelg det 
x2

Tro meg ting som dette etterlater merke
Begynte å tenke alt for tidlig, eneste hodet mitt gjør er å 
verke
Måten folk switcher på, nå er jeg stjærne da var jeg 
nærd hæ?
Men en ting er sikkert, var du der da er jeg hær nå på 
det kan jeg sverge

Den siste linje var til deg Yo
Min biologiske onkel men i mitt hjerte vil du alltid være 
min bro 
Jeg vet ting har vært vanskelig og du har tatt mange feil 
valg, fuck it la det gå
Glem alt som har skjedd og sett heller fokus på nå

Lev opp til dine mål 
For med ballen er du rå
Fyr opp en i siste håp la oss tenne bål
Har virkelig troa på deg selv om til tider virker du snål

Mamma jeg vet at ting har vært grått 
Selv om alt du egentlig ville var bare godt
Ville varme opp hjertet ditt, men alt jeg ser er blått
Vet ikke lenger ass kanskje jeg bare tenker for smått 

HOOK:
Født i djevlens felle
Tæsja før vi kunne telle
Vokst opp kriminelle
Fuck om ting var hardt bit tennene sammen og svelg det 

Bit tennene sammen og svelg det x2

INTRO:
Hvem skulle tro, Pelle kunne tenke stort
Innestengt lenge nå, brøyter opp min port
Hvem skulle tro, gikk fra bunn til topp fort
Satsa alt i en risikosport
Hvem skulle tro, eieren sa sitt, bikkja sto
Satt musikk høyest, men folkene lo
Hvem skulle tro en som ikke pusher Polo
Folkene ble, jeg gikk videre, dro

VERS 1:
Starter fra det små, vil nå topp, 
spiser byttet rå
Tynn trå mellom to steder
Mellom hva folk mener, og hva jeg trenger
Bikkja kriger om en plass
Bikkja bjeffer, bare mas
Bikkja jager, jager mat
Liten kidd, store ord, Nas
Holder hodet varmt i et kaldt land
Bikkja er klar, ikke stopp han
Brenner, men fjern vann
Lærer hardt, tann for tann
Karn er liten, hodet er eldre
Karn er sliten, men jobber videre
Slakter beaten, senker skuldrene
Dyret er besatt, full fart

BRIDGE:
Bikkja jager byttet som er større enn seg selv
Bikkja veit det er en lang vei, satser likevel
Bikkja gjør det hver dag, både morning og kveld
Bikkja stopper aldri, hele veien opp et fjell
Bikkja åpner opp en helt ny dør
Bikkja gjør det ingen andre har gjort før
Bikkja stopper aldri, bikkja tørr
Bikkja er lei av maset, ikke snakk, bare hør

PRE-HOOK:
Underdogg vil nå topp, vil nå topp
Folk tviler, sier stopp, sier stopp
Karn nekter, han vil opp, han vil opp
Stort hopp via mye jobb
Klatrer fra bunn til topp, fra bunn til topp
Null stopp når nokk er nokk, 
når nokk er nokk
Jager ikke i flokk, i flokk
Er alene på tokt

HOOK X2:
Underdogg vil nå topp
Folk tviler, sier stopp
Karn nekter, han vil opp
Stort hopp via mye jobb
Klatrer fra bunn til topp
Null stopp når nokk er nokk
Jager ikke i flokk
Karn er alene på tokt

VERS 2:
Klatrer stiga, trinn for trinn
Starta fra ingenting, nå går jeg fullt inn
Fra lowkey til svær på radaren din
Helt siden første klassetrinn
Jager byttet i et bur
Lever bak en dømmende mur
Dømmer før jeg åpner munn
Tror jeg er på bunn, 
kun for jeg lever undergrunn
Folk kaster blikk, sier: «Fjern deg stikk»
Mye slit i musikk, shit
Mye hat i musikk, fack
Såklart, ikke rart
En som har mye å si, men snakker lavt
Jobber hardt, fack andreplass
Jager smuler, ikke lat
Kaster ut barz i et kaldt land

PELLE GLAVIN

PELLE GLAVIN

PELLE GLAVIN(15)
–Jeg kom først i kontakt med TekstLab da jeg var på Biblo 
Tøyen og ble kjent med rapperen Abdi. Nå hjelper TekstLab 
meg til å bli bedre til å skrive og til å opptre. De hjelper meg 
også med å finne steder jeg kan opptre, og å bli kjent med 
andre rappere. 

ABDIGANY GETAMESAY

BRIDGE:
Bikkja jager byttet som er større enn seg selv
Bikkja veit det er en lang vei, satser likevel
Bikkja gjør det hver dag, både morning og kveld
Bikkja stopper aldri, hele veien opp et fjell
Bikkja åpner opp en helt ny dør
Bikkja gjør det ingen andre har gjort før
Bikkja stopper aldri, bikkja tørr
Bikkja er lei av maset, ikke snakk, bare hør

PRE-HOOK:
Underdogg vil nå topp, vil nå topp
Folk tviler, sier stopp, sier stopp
Karn nekter, han vil opp, han vil opp
Stort hopp via mye jobb
Klatrer fra bunn til topp, fra bunn til topp
Null stopp når nokk er nokk, 
når nokk er nokk
Jager ikke i flokk, i flokk
Er alene på tokt

HOOK X2:
Underdogg vil nå topp
Folk tviler, sier stopp
Karn nekter, han vil opp
Stort hopp via mye jobb
Klatrer fra bunn til topp
Null stopp når nokk er nokk
Jager ikke i flokk
Karn er alene på tokt

UNDERDOGG
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 – Hjemme hos oss i Mosambik var 
det dans og musikk i alle livets situasjo-
ner - ved fødsler, dødsfall, strømbrudd, 
måltider. Uansett hva som skjedde, så 
danset og sang vi oss gjennom det. 
Mamma bar meg alltid på ryggen i en 
«capulana» og danset uansett hva hun 
ellers holdt på med, så jeg hadde rytmen 
i kroppen fra jeg ble født. 
 Moren skaffet seg midler til å ta 
høyere utdannelse ved å jobbe som 
hushjelp for en portugisisk familie, og 
ble lærer og senere rektor. Det var hun 
som hjalp datteren da hun ønsket å 
begynne på Escuela Nacional de Danza 
som 11-åring, uten at faren visste om 
det. Kravene til fleksibilitet, spenst, 
stemme og stamina var skyhøye, men 
Ubisse kom inn, og danset klassisk 

ballett, folkedans og moderne dans fra 
klokken halvåtte om morgenen til seks 
om kvelden til hun var 15.
 –Dansen har aldri vært bare en 
hobby, men en livsnødvendighet. Dans 
handler for meg om frihet. Kanskje visste 
mamma det før jeg oppdaget det selv. 
Dansen eksisterer bortenfor prestasjon 
og ordene, som ofte kan bli misforstått. 
Det er den måten som gjør det mulig for 
meg å besøke viktige steder i hjertet mitt 
og formidle det videre kunstnerisk. Det 
er vanskelig å sette ord på. Jeg burde 
heller danse svaret på hvorfor dans er så 
viktig for meg, ler hun.

EN GAVE I OSLO
16 år gammel kom hun til Norge for 
første gang, som danser i Umoja Cultu-
ral Flying Carpet, et samarbeidsprosjekt 
mellom ulike kunstinstitusjoner innen 
dans, musikk og nysirkus fra Mosambik, 
Zimbabwe, Sør-Afrika, Uganda, Kenya, 
Etiopia, Tanzania og Norge, ledet bl.a. 
av Kusthøgskolen i Oslo og Den Norske 
Balletthøyskole. Hun videreutdannet 

A 
danse 
sitt 
liv

seg ved Den norske balletthøgskole og 
The Anton Bruckner Private University 
for Music, Drama, and Dance, i Linz. I 
Norge traff hun en gitarist og fikk jobb 
ved Kulturskolen i Kristiansand. Etter at 
de skilte lag, vurderte hun å flytte tilbake 
til Maputo, men så dukket det opp en 
rekke dansejobber og et møte med 
TekstLab som ville det annerledes.
 – Det er en stor gave at TekstLab 
ventet på meg i Oslo, ti år etter at jeg 
først kom til Norge. Mange danser i 
veldig mange år, men uten å ha mulig-
heten til å gå dypere inn i sitt eget 
materiale som kunstner. Før jeg begynte 
å arbeide med TekstLab, hadde jeg ikke 
de nødvendige verktøyene til å bevege 
meg videre dit jeg skulle rent kunstne-
risk, og jeg var nok heller ikke moden for 
det. Jeg leter fortsatt etter å forløse mer 
kunnskap og selvdisiplin som jeg har 
akkumulert, med all den selvkritikken 
det også innebærer, men TekstLab har 
gjort det mulig for meg å våge. For meg 
har det alltid vært slik at den virkelige 
dansen, uavhengig av tekniske ferdig-
heter, foregår på innsiden av meg, og 
derfor har jeg ofte følt meg annerledes 
som danser. 

TID OG PUST
Hennes prosjekt Rua 57, henter sitt navn 
fra familiens adresse i Maputo, i en 
enorm leilighet som moren hadde kjøpt 
som resultat av mye hardt arbeid. 11 år 
senere reiste Ubisse tilbake dit for første 
gang, og fant et materiale hun måtte ta 
tak i kunstnerisk.
 –Jeg har så mange gode minner 
derfra, med masse sang og lek og men-
nesker på besøk, og jeg vil gjerne 
gjenskape den stemningen i abstraksjo-
ner på scenen. Men det er nok også en 
ganske mørk forestilling, som handler 
om det å velge bort noe man er utrolig 
glad i. 
 Tid er en sentral dimensjon, gjennom 
elementene rytme, tempo og intensitet, 
fortalt i bevegelsesmateriale relatert til 
grunnleggende, beskyttende kroppslige 
funksjoner som det å puste, å riste og å 
gynge.
 –Pusten er en gigantisk gave, som 
vi som regel tar for gitt, jeg vil vise den 
takknemlighet og gi den plass. Kroppen 
har en fantastisk intelligent kompleksi-
tet. Mine minner tilhører ikke meg, det 
er kroppen som selv velger hva den vil 
huske og hva som skal gå i glemmeboka. 

FORSAKELSE SOM VALG
Hun jobber med enkelte rekvisitter fra 
Mosambik i forestillingen, som teppet i 
bambus («esteira») fra mormoren på 
landsbygda i Magudi.
 –Arbeidet med forestillingen er en 
måte å være nærmere meg selv på, og 
samtidig distansere meg fra det gjen-
nom en reise tilbake til alt det som har 
gjort meg til den jeg er nå. Jeg vil ikke 
prestere eller imponere, men er lykkelig 
for å kunne dele dette materialet med 
publikum. Jeg stoler på den kunstne-
riske prosessen, og jeg stoler på at den 
bringer meg dit jeg skal.
 Det er Cecile Lindeman Steen som 
er veileder for Ubisse i arbeidet med Rua 
57.  
 –Det er en veldig konkret hjelp, 
samtidig som hun gir plass, ser poten-
sial, og oppfordrer meg til å undersøke 
nærmere. Jeg opplever at jeg vokser 
enormt ved å jobbe med henne. 
 Ornilia Ubisse underviste selv barn 
allerede som 15-åring i Maputo, og nå 
gjennom TekstLab, blant annet på 
Deichman Biblo Tøyen og med Den 
kulturelle skolesekken.
 –Arbeidet med TekstLab har også 
påvirket meg mye som menneske. Når 
jeg ser på barna i dag, opplever jeg mer 
av hele mennesket og de historiene som 
ligger bak den enkelte. 
 Til tross for avstanden til hjemlandet, 
er det også dansen som sterkest knytter 
henne dit. 
 –Når jeg ikke lenger har familien og 
vennene mine rundt meg, er dansen det 
som har vært med meg lengst i livet, og 
den vil jeg passe på som en liten baby 
og aldri ta for gitt. Det å danse er det 
vakreste i verden, men det er også en 
forsakelse, med all den skjønnheten som 
kan komme som resultat av forsakelse 
når det er et valg. Dansen er en gave jeg 
gir meg selv, og min premie i livet, sier 
Ornilia Ubisse.

Ornilia Ubisse (29) var bare 11 år gammel da hun startet en disiplinert 
danseutdanning ved Escuela Nacional de Danza i Maputo. Men gjen-
nom arbeidet med TekstLab, er hun klar for å dele sitt helt eget uttrykk 
som dansekunstner gjennom prosjektet Rua 57.

–TekstLab har gitt meg en helt annen selvtillit og styrke i forhold til å kunne 
akseptere og formidle det jeg bærer på som danser. Det er en stor gave for 
meg som har denne kombinasjonen av mye teknikk og disiplin, og et sterkt 
formidlingsbehov. Jeg har alltid følt at teknikken bare er utvendig. Jeg har 
aldri egentlig danset fordi det bare skulle se vakkert ut, men på grunn av en 
sterk stemme i hjertet, forteller Ornilia Ubisse.

LIVSNØDVENDIG
Hun gikk ut av Escuela Nacional de Danza med topp karakterer og i dag er 
hun fast danser i det anerkjente østerrikske kompaniet Editta Braun Company 
som turnerer over hele verden, og i Frikar X. Hun har også sitt eget danse-
kompani, Kronos Dance Company, basert i Oslo. I TekstLab er hun med i 
Inkubator, og hun er også veileder i TekstLabs prosjekter med barn og unge. 
For Ubisse, har dansen alltid vært der som en dyp glede, men også som 
overlevelsesstrategi. 

«TekstLab har gitt 
meg en helt annen 
selvtillit og styrke i 
forhold til å kunne 

akseptere og for-
midle det jeg bærer 

på som danser.»

INTERVJU INTERVJU

–Dansen har aldri vært bare en hobby, 
men en livsnødvendighet. Dans handler for 

meg om frihet, sier Ornilia Ubisse.

ORNILIA UBISSE 
Scenekunstner og danser tilknyttet 
TekstLab Inkubator, Frikar X og Editta 
Braun Company, Salzburg, som hun 
turnerer med internasjonalt. Hun har 
også sitt eget kompani, Kronos Dance 
Company, i Oslo, og arbeider med barn 
og unge i TekstLab. Hun har vært med 
skapende utøver i flere av TekstLabs 
produksjoner, bl.a. Minner: Kropp (2017).
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Med klippetro på den enkeltes uttrykksevne og det 
like verdige, skapende fellesskapet, åpner scenekunst-
nerne Hanna Filomen Mjåvatn og Hilde Hannah Buvik 
opp et rom for unge menneskers kunstneriske stemme.

–Du kan ikke bli best til å skrive noe annet enn din egen tekst. 
Den personen og den stemmen som kommer inn døra den 
kvelden er til enhver tid den viktigste i verden for oss. 
 I TekstLab er det å se den andre hele poenget, det må 
begynne der, og ikke med hva som kan bli det endelige 
resultatet etter hvert. Det er i samspillet med de andre at vi 
blir mest realisert som mennesker og kan få til mest mulig, 
mener scenekunstnerne Hilde Hannah Buvik(48) og Hanna 
Filomen Mjåvatn(36), som i år leder TekstLab Unge Stemmer 
og Scratch, sammen med Shanti Brahmachari. Sammen utgjør 
de et dynamisk team i hjertet av TekstLab som beveger seg 
der barn og unge ferdes, på fritidsklubber, skoler og biblio-
tek, og inviterer til ukentlige møter på arenaer som Cafétea-
tret, hvor alle mellom 13 og 26 år er velkommen. 

Hva tenker dere er målet for arbeidet deres som ledere 
for TekstLab Unge Stemmer? 
 HH: Jeg er drevet av et ønske om at de som kommer til 
TekstLab skal få en erfaring med det å uttrykke seg helt utifra 
seg selv, mer enn at det skal føre til et fiks ferdig resultat på 
scenen. De skal få oppleve at de kan, og at de allerede har 
noe som er veldig viktig. 
 H: Det handler for meg om å få kontakt med kraften i det 
de gjør, og opplevelsen av at det kommer fra dem selv. Vi har 
som en nøkkel i TekstLab at de unge utvikler seg mest ved å 
jobbe utifra sine egne tanker, ideer og tekster.
Hva skal til for å skape en slik arena hvor det er mulig for 
den enkelte å komme frem med sitt eget uttrykk?
 HH: Det er avgjørende å skape en setting hvor det er ditt 
uttrykk som er det viktige og «riktige», hvor ingenting er «rett» 
eller «feil.» Det er utgangspunktet. Da kommer ferdighetene 
underveis, men i den rekkefølgen og i forhold til hvem de er 
selv, ikke motsatt. Jeg har også veldig tro på det å jobbe i 
gruppe, det skaper en bratt læringskurve. 
 H: Når noen ser andre som tør å dele sitt eget skrevne 
materiale, kan man kanskje komme raskere frem til det å våge 
selv. Det er veldig gøy å se hvordan folk oppdager den kraften 
de får i samspillet med de andre og hvordan kreativiteten 
åpner seg ved å se andre jobbe. 
 HH: De fleste av oss kommer jo fra tradisjoner basert på 
ideen om at noe er rett og galt, og hvis du ikke kommer 
presis til klassen blir døra låst. Men hvis man virkelig vil møte 
folk der de er, så er det ikke noe annet å gjøre enn å la den 
døra stå åpen. Rent gull kan oppstå på den halve timen noen 
kommer innom oss. Jeg tror det er enormt viktig for å få frem 
de historiene som ellers ikke blir fortalt. Å finne sin egen 

Den 
andres 
potensial

Hilde Hannah Buvik 
og Hanna Filomen 

Mjåvatn leder 
TekstLab Unge 

Stemmer.

stemme må handle om en lyst og glede ved å gjøre det. Det 
skjer ikke alltid som resultat av ren disiplin.
 H: Det er viktig for den aksepten og tilliten vi ønsker i det 
skapende rommet, at alle alltid er velkomne tilbake uansett 
om de er borte en periode på grunn av skolen eller basket, 
eller hva det enn måtte være. TekstLab skaper et miljø hvor 
det å stå frem med det man har på hjertet blir en helt naturlig 
ting å gjøre. Dette genererer et fellesskap av menneskelig 
varme som jeg ser at mange tar med seg videre, også utenfor 
TekstLab. 
 HH: Jo tryggere jeg som veileder er, desto bedre kan jeg 
uttrykke meg og ha noe å gi videre, sånn er det bare. Den lave 
terskelen gjør at de som ellers ikke tør å si noe, faktisk gjør 
nettopp det. I kunstverdenen glemmer man lett hvor utrolig 
sårbart det er å komme frem med sitt eget, og hvor hemmende 
og ødeleggende det er å isteden bli møtt med fordømmelse 
på bakgrunn av en standard som du ikke passer inn i. En av 
mine lærere, Catherine Clouzot Blatchley, sa alltid - «The only 
thing that you bring to the theatre that has not been in the 
theatre before is yourself.» Det mest interessante og fineste 
er det genuine i den enkelte.
Men hvordan er det mulig å ta barn og unge på alvor 
kunstnerisk som scenekunstnere?
 H: Jeg tror fullt og helt på at alle mennesker har noe 
viktig å dele, og er klare til å gjøre det så lenge det finnes et 
rom av tillit. Jeg tror at det er like kraftfullt eller viktig uansett 
hvor mye tidligere erfaring man har med å uttrykke seg kunst-
nerisk. 
 HH: Folk blir ofte helt slått i bakken når de får oppleve 
hva de unge faktisk skriver og fremfører selv. De ante ikke at 
dette fantes i Norge, hvem er de folka liksom? Det er helt rått 
fordi det er så genuint. Som voksne glemmer vi så lett hva vi 
selv hadde på hjertet tidlig i livet. Det genuine i den enkelte 
er uavhengig av alder. Spiren til vårt eget uttrykk er der ofte 
tidlig, det oppstår ikke nødvendigvis senere i livet. De unge 
har også den fordelen at de ennå ikke har tatt innover seg alle 
begrensningene som vi mennesker ofte pådrar oss etter hvert 
i form av frykten for det ene eller det andre. 
 H: Det med å sammenlikne seg med de andre og kanskje 
tvile på eget potensial begynner tidlig. Det er også derfor 
det er spennende å operere blant de unge slik at de kan bruke 
mest mulig av seg selv før de kommer inn i systemer som gjør 
at de blir utrygge på sin egen kunstneriske stemme.
 HH: Kreativitet er noe som eksisterer lenge før samfunnet 
utsteder regler for hvordan den helst bør brukes. Jeg tenker 
at TekstLab prøver å viske ut definisjoner og kategorier som 
ikke er hensiktsmessige for at den enkelte skal kunne komme 
frem til sin egen stemme. 
Hva krever det av dere å kunne tilby et slikt aksepterende 
rom?
 HH: Vi har begge mye erfaring med improvisasjon som 
metode, og med det å være utøvende og skapende samtidig 
i gruppebaserte prosesser. Prinsippet er at også vi som 
veiledere improviserer der og da fra «scratch», på lik linje med 
de andre deltakerne. Og hvis det jeg selv gjør kræsjer, så 
skjer det der og da foran de unge, og vi er alle i samme båt. 
Selvsagt blir vi aldri helt likestilte, men så godt som det 
overhodet lar seg gjøre. Slik jobber vi på en måte helt uten 
filter. Det handler om en dyp, grunnleggende tillit som bidrar 
til at de unge kan føle seg frie.

INTERVJU INTERVJU

 «Du kan ikke bli best 
til å skrive noe annet 
enn din egen tekst.»
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 H: Tillit er en viktig del av den skaperkraften som oppstår 
i disse møtene, som gjør at arbeidsformen alltid er ny og 
spennende. Det filterløse bidrar til at magisk skaperkraft kan 
oppstå. Det handler også om å forstå at tillit i møtet med det 
ukjente er en stor skapende ressurs. Det blir på en måte en 
del av metoden. 
 HH: Vi har alltid en plan og gjør grundige forberedelser, 
men som regel skjer det alltid noe nytt og uventet rett foran 
øynene på oss, som endrer alt. Det å kunne lytte og reagere 
på det som blir gitt deg til enhver tid er helt avgjørende, og 
det krever en slags total aksept og åpenhet. Hvis ikke ville vi 
ha vært der bare for vår egen del, men vi er jo der for dem.
 H: Jeg stoler på improvisasjonens muligheter, og tror at 
man i prosessen alltid finner en løsning som setter i gang den 
enkeltes skapende potensial. 
 HH: Og jo mer av vår egen feilbarlighet vi klarer å være 
glad i, desto høyere blir det under taket for de unge. Alle sier 
at det er barna som er fremtiden, men hvem er det de har lært 
av når de kommer dit? Det er helt avgjørende at vi skaper det 
rommet og holder det opp for dem - de tør fordi vi tør. 
 H: Det er veldig spennende å oppleve hvordan tilgangen 
til egen skaperkraft blir den største selvfølge som en ressurs 
i livet for mange av de unge som har jobbet med TekstLab 
lenge. Slik har også TekstLab fungert for meg som kunstner. 
Det har gitt meg en helt annen tro på mitt eget skapende 
uttrykk, istedenfor å bare bruke min kreativitet som et instru-
ment for andres prosjekter. Det har vært veldig forløsende, 
og en skikkelig helomvending for meg i mitt arbeid. Jeg 
visste ikke at det var mulig at et kreativt rom kunne utvide seg 
så mye og i alle retninger. En ting er å jobbe for at én person 
skal ekspandere, men her gjøre alle det samtidig. Det er noe 
av det sterkeste jeg har vært med på. 
På hvilken måte opplever dere at arbeidet i TekstLab 
gjenspeiler viktige sosiale og politiske utfordringer i det 
norske samfunnet i dag?
 HH: Gjennom TekstLab, blir jeg hele tiden kjent med nye 
mennesker som kan noe om livet og verden i dag som ikke 
jeg gjør - det er et stort privilegium. Vi kan ikke si at Norge i 
dag er sånn eller slik, hele verden er en del av Norge nå, og 
kunsten må kunne gjenspeile det samfunnet vi lever i. I Tekst-
Lab er det mulig å gripe fatt i dette fordi det representerer et 
åpent internasjonalt miljø hvor det ikke bare er en riktig måte 
å gjøre ting på. 
 H: TekstLab samler ungdommer fra flere deler av Oslo som 
antageligvis ellers ikke ville stått på samme scene, og som 
samarbeider og lærer av hverandre.
Hvilke utfordringer opplever dere med å nå frem i møtene 
med de unge?
 HH: Det kan være utfordrende å føle at en selv er «nok» 
i et møte hvor vi ikke deler samme erfaring og kulturelle 

bakgrunn. Men jeg opplever at når begge parter er seg selv, 
så oppstår det reelle møtepunkter uansett. Jeg vokste opp 
på «feil» side av jernbanelinjen i forhold til den sosiale rangsti-
gen, og jeg tror at det er en styrke å ha erfaring med uten-
forskap, som mange av de unge i TekstLab kjenner på. Det 
foregår også mange spennende nye møter på tvers av kunst-
neriske genre i TekstLab fordi det blir mulig å oppleve 
uttrykksformer mange ellers ikke ville betalt penger for å se 
andre steder, og dette åpner igjen opp for tverrkulturell 
dialog.
 H: De som er unge i dag har mye fokus på hvordan de blir 
oppfattet av andre gjennom en tilværelse hvor alt foregår 
online. Det er derfor også en utfordring å lytte og finne det 
riktige mellomrommet i forholdet mellom å motivere og det å 
slippe de unge.
Hva tenker dere er forholdet mellom det kunstneriske og 
det sosiale aspektet ved arbeidet i TekstLab?
 H: Det å bli trygg i det utrygge i møtet med det å skape, 
blir en referanse som jeg kan fortsette å holde fast ved når 
jeg går inn i et annet ukjent terreng i tilværelsen. Jeg tror det 
bokstavelig talt gjør noe med kroppens måte å lese og forstå 
verden på.
 HH: Ved å ta den enkeltes kreative stemme på alvor 
kunstnerisk, styrker man også den personens opplevelse av 
sin rettmessige plass i verden forøvrig. Man blir mer av den 
man allerede er.

INTERVJU INTERVJU

HILDE HANNAH BUVIK 
Scenekunstner og skuespiller som har skrevet en rekke 
monologer og soloforestillinger. Hun utvikler sitt eget 
prosjekt under TekstLab om klasse i Norge i dag, og er 
veileder for Shokat Harjos I walk alone. Hun arbeider med 
Scratch, og i lederteamet for TekstLab Unge Stemmer.
 

HANNA FILOMEN MJÅVATN 
Scenekunstner og danser som jobber med bevegelse, 
tekst og lyd. Hun har arbeidet med adopsjon og identitet 
i sin egen produksjon egentlig... som en del av TekstLab 
prosjektet the Politics of Identity. Hun har jobbet med 
utvikling av Scratch og rekruttering til TekstLab Unge 
Stemmer som hun har ledet med Shanti Brahmachari 
siden 2011. Hun har ledet TekstLab Unge Stemmer
produksjoner, som ID: politics of identity (2015), og bl.a. 
medvirket til Det usagte, de uhørte (2017).
 

INTERVJU INTERVJU

«Ved å ta den enkeltes kreative stemme på alvor 
kunstnerisk, styrker man også den personens opp-
levelse av sin rettmessige plass i verden forøvrig.»

Øverst f.v.: Uma Isabelle Schanke og Alma Bø, 
veileder og leder for workshops ved 
Deichman Biblo Tøyen.

Midterste bilde f.v.: Hilde Hannah Buvik, 
Hanna Filomen Mjåvatn, Mohammed Elhaji, 
Julie Vigeland, Qasim Ali Niazi.

Nederst f.v.: Rebekka Garcia Benito og 
Jesper Jansen.
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MINE TANKER, MINE SANSER
MIN SKOLE, MINE VENNER 
FOTBALLBANEN OG MINNER 
HENGER I HODET MITT FORTSATT 
SOM EN SVART-HVIT FILM 
BEHØVER IKKE Å BETALE FOR REISEN, 
NÅR STEDET BOR FORTSATT INNI MEG
JEG ER DER, JEG VAR DER 
MINNENE ER BORTE I HORISONTEN 
LEKER ALENE I HAGEN, DRØMMEN ER STOR DRØM?
HVOR ER DU? HVOR VAR DU? SER DU ETTER MEG?
KAN DU VEIEN TIL HAGEN?

                                                                SHOKAT HARJO

2X Det var første gang 
første gang jeg så deg
Det var første gang 
første gang du så meg

Første gang jeg møtte deg det var på Nordre Aker
Jeg tenkte shit hun der er jo vakker
Jeg ble blind siden hun er så fin
Jeg tenkte eeeey for et syn 
Jeg ble Så keen 
Så måtte jeg bytte skole
Hun var jo idolet
Etter tre år jeg hadde fortsatt sår 
Men jeg fikk snappen hennes 
Øyene mine de bare blendes
Så begynte vi å tekste
Det var det beste 
Det var bare skjebnen 
At vi fikk kontakten
Så ville spørre jeg ble bare større 
Så var det ikke noe å tørre 
Så fikk jeg en idé i samme øyeblikket 
Så ville jeg rappe til deg
Sånn at det ble deg og meg 
Jeg lover jeg er grei
Jeg går aldri min vei

2X Det var første gang 
første gang jeg så deg
Det var første gang 
første gang du så meg

Så nå vil jeg spørre deg 
Blir det deg og meg
Jeg lover det ordner seg
Det er ikke langt vei
Jeg skal ta godt vare
Vi kan gå å bade
Vi har god kjemi
Jeg har mye å si
Jeg liker den personligheten 
Det her er kjærligheten 
Jeg er ærlig jeg er ikke farlig
Det blir bare oss to
Vi får et sted å bo
Vi kan skape gode minner
Som står der og skinner 
Det er sterkere enn små pinner
Jeg orker ikke være den som er på tinder
Du er på topp jeg er på vei opp
Det sier aldri stopp det sier aldri stopp 

4X Det var første gang 
første gang jeg så deg
Det var første gang 
første gang du så meg

«Jeg skriver om mitt liv 
som flyktning.» 

TEKSTLAB UNGE STEMMER TEKSTLAB UNGE STEMMER

TEKSTLAB 
UNGE 
STEMMER

MOHAMMED ELHAJI 

MOHAMMED ELHAJI (13)
–TekstLab betyr mye for meg fordi de motiverer meg 
mot frykt og hjelper meg til å komme videre når jeg 
trenger det. Jeg kom i kontakt med TekstLab for fire 
år siden gjennom en venn da vi var på Biblo på Tøyen. 
Vi hadde ingen planer om å rappe, men vi likte det og 
jeg fortsatte med dem på fritidsklubben Dragen og 
etter hvert på Caféteatret på mandager. 

SHOKAT HARJO (24)
–TekstLab introduserte meg til forskjellige måter å 
uttrykke min historie på og det har hjulpet meg i 
utviklingen av det jeg skriver. Jeg skriver om mitt liv 
som flyktning. Jeg skriver det, fordi noen personer i 
mitt liv fortjener å bli snakket om.

«TekstLab motiverer 
meg mot frykt.»

FØRSTE GANG
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Jeg snurrer rundt og rundt.
Til jeg ikke føler noe mer. Nå er det ut. 
Nå skal vi gå og rømme. Sette følelsene på mute.
Kjøpe Ole Brumm plaster på Boot.
S.
Alt er bare mess. 
Jeg kan ikke se noe forut.
Verden, verden hvorfor er du så grusom?
Jeg er søvnløs, du er søvnløs.
Vi har døgna, 
vi er døgnet, vi er du, vi er her, 
jeg må danse, 
jeg må leve, 
snurre, 
rundt og rundt.
Til jeg blir svimmel, til jeg blir kvalm, 
kjenner bare smaken av blymalm.
Tenker ganger tusen, det skal virkelig gjøre susen, 
jeg velter meg i rusen, fra den nyshoppa blusen. 
Tenker 3 ganger tusen...
We have a problem Houston!
De drukner i ørkenen.
Jeg putter øreproppene mine inn.
Jeg drømmer om det jeg vil.
Jeg danser i mitt eget tempo.
Andre skjebner kjører bakgrunnsbilde.
Fattig på liv, fattig på liv, fattig på eventyr. 
Faller bunnløs. Ja. Faller bunnløs, i bunnløs tid. 
Fattig på tårer som å ro uten årer. 
Jeg kjører egen rute, vi kjører vi ute.
Kjører egen gate som en elektrisk skate.
Jeg drukner i røyken, gi meg fred a!

«Veldig berikende 
og utfordrende»

«TekstLab gjorde 
meg tryggere»

Jeg må danse, eksistere.
Jeg lever, jeg svever. 
Jeg drukner i mengden. Gi meg oksygen a! 
Jeg spytta på deg og du spytta på meg. 
Borti gata bor en kis.  
La meg leve, nå og for alltid, 
men alltid er ikke som nå.
Men nå føles som for alltid.
Alltid under himmelen, 
og aldri under.
Smaken av voksenliv, smaker som tidsfordriv.
Bare å finne seg i, 
de tror jeg er et realøst siv, 
som vaier i vinden,
uten fremdriv,
men jeg er eksplosiv!
Í m not afraid.
Jeg er udødelig.
I dag og i går, men i morgen? 
For alltid, på din skjerm.
Og i morgen?
Rundt og rundt.
Rundt og rundt.
For å kjenne at jeg lever.
Jeg spyttet på himmelen slik at det begynte å regne. 
It was raining cats and dogs. 
Bompa bompa bei, det er alt jeg hører...
Jeg er ute, jeg er inne, det er høst eller vår,
Jeg tissa i buskene, 
fordi
tissetrengt.

VIVEL CORTEZ FREDRIKSEN HANNA ASEFAW

HANNA ASEFAW (23)
–Jeg har skrevet kreative tekster siden jeg lærte å skrive, men det tok 
lang tid før jeg ble komfortabel nok til å gjøre noe med tekstene. TekstLab, 
som jeg vært med i siden 2015, gjorde meg tryggere på at det jeg holdt 
på med faktisk var bra. Jeg har fått veldig mye god veiledning og uten 
TekstLab hadde det nok tatt lenger tid før jeg hadde turt å jobbe videre 
med egne sceniske tekster. Jeg har vært heldig nok til å ha eksperimentert 
og jobbet med flere uttrykksformer, men i dag opptrer jeg primært med 
spoken-word og er instruktør i Nysirkus Bjerke, ved siden av studiene.

VIVEL CORTEZ FREDRIKSEN (22)
–TekstLab er et fantastisk tilbud for unge der de kan utvikle sin egen 
stemme og møte andre unge kunstnere som driver med forskjellige kunst-
uttrykk. Jeg oppdaget TekstLab da jeg jobbet frivillig på en teaterfestival. 
Jeg synes det har vært veldig berikende å lære nye måter å skrive på, og å få 
fremføre og teste ut materialet mitt på ulike steder med forskjellig publikum. 
Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått lov til å prøve ut nye ting, og at 
mine veiledere har støttet og utfordret meg slik at jeg har kunnet utvikle meg. 
Jeg har skrevet en del før, blant annet et teaterstykke og kortere tekster, men 
jeg savnet en arena hvor jeg kunne få tilbakemeldinger for å bli utfordret, slik 
jeg blir i TekstLab. 

PÅFUGL

Alle fugler små de er
Kommet nå tilbake
Gjøk og sisik, trost og stær  
Synger alle dage
Lerka jubler høyt i sky
Ringer våren inn på ny
Frost og snø de måtte fly
Her er sol og glede

Mange ravner
Store som små
Finnes her i landet
Mange duer
Prøver å forstå
Konseptet om bagasje
Kom til meg
Nei
Kom denne vei
Du hører til her
Nei
Nei
Nei

For jeg
Jeg er ingen hvit due eller sort ravn
Men som noen en gang sa så har jeg også et navn
Slipp meg ut av din stramme favn
La meg fly, la meg fylle mitt savn

Jeg bærer mange farger
Ingen lett last
Jeg bærer historier
Historier som sitter fast

Og jeg er stolt av mine fjær - det er ikke det
Men selv de som er meg nær har ingen ide
Om at alle mine tær
Brekker

Knær
Knekker
Om jeg må bære
Et gram til

De ba meg fly - losset på mer
De sa jeg kunne - og la på litt til
De ba meg lette - med mer vekt enn jeg tålte
De kastet meg ut i livet - med vinger tunge som 
betong

Ja
Jeg er en påfugl
En stolt en og
Men hvorfor er det slik at ravner og duer kan fly 
Høyere
Raskere
Vakrere
Enn meg

Kanskje alle små fuglers skygge er den den samme
De svever lettere enn de med bagasje

For når ravnene prøver å hjelpe og peker mot livet
Samtidig som duene vil det samme men peker mot 
et annet reir
Når årstidene skifter og
Fuglene reiser så
Blir en jo dratt mot - ikke bare en vei
Men mot alle himmelretninger
Selv om hjemmet er i midten

For jeg er ingen hvit due eller sort ravn
Men som jeg prøver å si, så har jeg et navn
Slipp meg ut av deres stramme favn
Jeg vil bare fly, bare fylle mitt savn
Sammen med påfuglene
Og samtidig kjenne på
Sol og glede

TISSETRENGT

TEKSTLAB UNGE STEMMER TEKSTLAB UNGE STEMMERS. 34 S. 35



INTERVJU INTERVJU

AMINA SEWALI er artist, musiker, komponist, 
manusforfatter og skuespiller. Hun har gjennom TekstLab 
blant annet utviklet Patty og Ulven (2012), i samarbeid 
med Oslo Filharmonien og Nordic Black Theatre, Rare 
Frukter (2013), og deltatt på en rekke Scratchkvelder, 
festivaler og opptredener. Som en del av Inkubator, 
utforsker hun eventyret som fortellerform i Jenta som 
ville bli konge – et multimedia musikaleventyr med 
egenkomponert musikk og tekst. 

–TekstLab er et fristed for unge kunstnere. Et sted å 
prøve ut ting, uten å være redd for å feile, hvor man får 
riktige veiledere underveis, mener Amina Sewali (29). 

Gjennom de siste årene har Amina Sewali vært en av flere 
aktive TekstLab-kunstnere som også har inngått i talentpro-
grammet Inkubator. Her har hun fått ytterligere rom og res-
surser til å arbeide med et musikal-uttrykk basert på egen 
tekst, musikk og sceneopptreden. Under tittelen Jenta som 
ville bli konge, har hun allerede presentert arbeidet som 
work-in-progress under Scratch-festivalen i 2016 og 2017. 
 Å oppleve Amina Sewali på scenen gir et slående inntrykk 
av et multikunstnerisk talent; her går tekst, musikk, bevegelse 
og tekstframføring opp i hverandre i hennes organiske omgang 
med sitt eget multimediale uttrykk. Hennes sterke scenenær-
vær fenger med historiefortelling som trekker på tradisjonelle 
former, men i ny estetisk og tematisk vri. Selv omtaler hun 
arbeidet både som en videreutvikling av tidligere Tekst-
Lab-produksjoner, og et steg inn igjen i sine egne kreative 
prosesser.
Hvilken rolle spiller TekstLab i din utvikling som kunstner?
 – Det var en veldig spennende opplevelse i begynnelsen, 
dette å lære en ny måte å uttrykke seg på. Det var annerledes 
enn det jeg hadde gjort før, en ny prosess for å komme frem 
til teksten. Jeg hadde jo litt bakgrunn i teatret fra før, men jeg 
kom her inn i helt andre type prosesser. Det har jo vært en 
utvikling gjennom flere prosjekt uten at det var planlagt slik; 
man begynner et sted som plutselig leder til noe annet. Med 
Jenta som ville bli konge, har jeg også på en måte kommet 
tilbake til hvordan jeg skrev tekster før, pluss arbeidet med 
musikken, som jeg komponerer selv. TekstLab gir folk en helt 
fantastisk mulighet, det er et sted man får prøve ut ting, og 
samtidig kan føle seg trygg. 

INSPIRASJON 
Amina Sewali er kjent for mange både som musiker, skue-
spiller, komponist og manusforfatter, og har i løpet av tiden 
sin i TekstLab vært veldig aktiv på mange kunstneriske platt-
former: hun har gitt ut egen musikk, vært med i MGP som 
finalist i 2017, stått på scenen i flere TekstLab-produksjoner 
og blant annet spilt Solveig i Peer Gynt på Nationaltheatret 
(2014). Hun har også fullført utdannelsen ved Det Multinorske 
på Det Norske Teateret i år, og kan utvilsomt kalle seg multi-

kunstner – med tett program. For tiden er hun blant annet på 
turné med Den kulturelle skolesekken med musikk og holder 
på å fullføre en eventyrbok for barn, ved siden av musikalar-
beidet i TekstLab. Hennes mangfoldige kunstnerskap viser 
hvordan TekstLab kan støtte unge kunstnere i å utvikle sine 
egne uttrykk, i samspill med andre aktiviteter, utdannelser og 
plattformer. 
 –I begynnelsen i TekstLab jobbet jeg i ulike samarbeid 
og med forskjellige veiledere. Det har vært en inspirasjon å 
møte og jobbe med så mange flotte kunstnere og veiledere. 
Blant annet samarbeidet jeg med Sarah Camille Osmundsen 
i Patty og Ulven (2012) og Rare Frukter (2013), med Shanti 
Brahmachari som veileder.  
 Hun forteller entusiastisk om kreative prosesser og hvor-
dan arbeidet med disse produksjonene førte frem til hennes 
mer selvstendige arbeid med Jenta som ville bli konge.
 –Jeg har fått med meg mye fra de andre prosessene. Så 
fikk jeg frihet til å velge selv hva jeg ville jobbe med. Da tok 
jeg opp en idé jeg hadde hatt liggende lenge til et bokpro-
sjekt, som nå er blitt til musikalen jeg jobber med. Den store 
forskjellen fra de andre prosjektene er at nå er det bare meg. 
TekstLab gir meg frihet til å jobbe med mitt eget uttrykk. 
 En utvikling hun understreker som positiv i betydningen 
av gradvis å ha vokst mer inn i sitt eget uttrykk. 
 –Kunsten er noe som alltid har vært der, for meg har det 
vært en viktig måte å sosialisere på, helt fra jeg var liten. Da 
var det samfunnshuset vi gikk til og fikk spille instrumenter, 
lage teater og delta på forskjellige måter. Det er jo litt som 
det TekstLab er nå, og det håper jeg vil fortsette. 

«TekstLab gir folk en helt fantastisk 
mulighet, det er et sted man får prøve 
ut ting, og samtidig kan føle seg trygg.»

Jenta 
som 
ble 

dronning 
over 
egen 

kunst 
Amina Sewali utvikler musikal-eventyret Jenta som ville bli konge under Inkubator, og hennes mangfoldige 
kunstnerskap viser hvordan TekstLab kan støtte unge kunstnere i å utvikle sitt eget uttrykk. 
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–TekstLabs måte å jobbe på har vært veldig konstruktiv 
for meg, og det har gjort at jeg våger mer som utøver, 
mener Christian Beharie (24), den unike sanger-sang-
skriveren som i høst er klar med sin første EP.

Under TekstLab-festivalen på Sentralen skal han fylle Hvelvet 
alene med sin kraftfulle og myke soulstemme i en live konsert-
form som han har arbeidet med blant utvalgte utøvere i 
Inkubator-programmet til TekstLab de siste tre årene. Til 
vanlig opptrer han med bandet sitt, men gjennom TekstLab 
har han videreutviklet evnen til å fylle scenen alene. I februar 
2018 åpnet han VEKA i Volda hvor han var support for Jarle 
Bernhoft, og han er nå i ferd med å etablere seg som solo artist.
 –Jeg er blitt mye tryggere på å fylle rommet alene, og det 
å spille og synge samtidig. Det har også vært veldig lærerikt 
og forløsende for meg å åpne opp den kunstneriske proses-
sen ved å teste ut og løse ting på sparket, slik man arbeider 
i TekstLab. Det har vært enormt bra for meg å komme over den 
terskelen, sier Christian Beharie.
 Som sanger og låtskriver har han en sjelden tilstedevæ-
relse og oppriktighet, i et musikalsk uttrykk som forener soul 
med pop-genren. Under TekstLab-festivalen, presenterer han 
en halvtimes livekonsert med nyskrevet musikk og tekster som 
handler om identitet og relasjoner. Gjennom looping og andre 
vokaleffekter, synth og piano, fletter han sammen det orga-
niske og det elektroniske.

EFFEKTIVT OG LÆRERIKT
Han studerte utøvende rytmisk musikk ved NLA Høgskolen 
Staffeldtsgate da han først ble invitert til å være med på en 
TekstLab Scratch-kveld i 2015. Han tok med seg en låt han 
jobbet med, og fikk erfare en annerledes tilnærming til tekst-
arbeidet, under veiledning fra gospeldirigenten Tracee Lewis 
Meyne. 
 –En slik Scratch-kveld oppleves som veldig effektiv ved 
at man først jobber intensivt og så fremfører noe på direkten 
etterpå. Jeg har opplevd at tekst har vært vanskelig, og har 
hatt behov for stor grad av kontroll før jeg viser noe til andre. 
For meg har det vært veldig lærerikt at alt ikke trenger å være 

så totalt gjennomarbeidet for at det skal kunne vises frem. 
TekstLab har ekstremt flinke veiledere og deres måte å jobbe 
med tekst på har gitt meg nye perspektiver i arbeidet med 
mine sangtekster. Nå kan jeg ikke lenger gjemme meg bak 
tekstene, men våger mer som utøver, forteller Beharie.

UNIK KOMBINASJON
Han er oppvokst i en musikalsk familie i Sandnes, og våknet 
hver morgen til at faren spilte soul og reggae fra hjemlandet 
Jamaica og drakk kaffe i stua. Alle de fem søsknene sang i 
Viva, Sandnes kulturskolekor, og i fjerde klasse begynte han 
å spille piano. I 2012 var han en del av Team Sigvart under 
tv-programmet Det store korslaget, og han har vært vokalist 
i soulbandet Talking People og aktiv i flere kor gjennom årene. 
I dag er han selv dirigent for barnekoret på småbarnstrinnet 
ved Hallangerbakken skole.
 –De er i en aldersgruppe som elsker å synge og leke. De 
gir alt og er så ærlige, helt uten filter. Å jobbe med barn er 
veldig kjekt og jeg lærer mye på veien, det er trivelig og 
utfordrende på samme tid. 
 Det er Monica Ifejilika fra Queendom som har vært hoved-
veileder for Christian Beharie i Inkubator.
 –TekstLab er veldig lavterskel og holder samtidig et svært 
høyt faglig nivå, det er en unik kombinasjon. Det er også et 
flott fellesskap av kollegaer som jobber med sitt eget uttrykk, 
som har det felles at vi skaper det vi gjør selv fra starten av 
og er på den samme reisen, sier Christian Beharie. 

–Gjennom arbeidet med TekstLab kan jeg ikke lenger gjemme meg bak tekstene, 
men våger mer som utøver, mener Christian Beharie.

En 
forlosende 
metode

INTERVJU INTERVJU

CHRISTIAN BEHARIE er sanger, 
låtskriver og pianist og han har vært med i TekstLab Unge 
Stemmer og Scratch siden høsten 2015, samt i Inkubator. 
Han deltok som musiker og utøver på scenen i prosjektet 
ID: politics of identity på Scratchfestivalen 2017, og er 
aktuell i The Book of Mormon på Det Norske Teatret.

«Det har vært veldig lærerikt og forløsende for meg å 
åpne opp den kunstneriske prosessen ved å teste ut og 

løse ting på sparket, slik man arbeider i TekstLab.»
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Lyden og stillhet  

Jeg var hjemme

Og der sitter du. Jeg ble redd.

Vi var hjemme da store søstra mi ringte oss

1, 2, 3, 4, 5 …

Alt står stille for oss

Vi hørte på radioen

25, 70, 102, 50, 1, 2, 3 …

Slow mo. Je pense, … je pense …

Tomme blikk. Je pense …

Vi satt i bilen på vei tilbake fra Sverige

Radio lyd visste ingenting 

Barndommen min?

Je ne sais pas, je ne sais pas

Høy, og mørkt og blonde

Alle gikk rundt i gata og snakket om samhold og 
kjærlighet skulle vises

Na waiting make i do wan. How i find the courage 
for waitin make i do wan?

365 dager, og 22. juli er en av dem. Egoist 

Jeg skjønte ingenting, ingenting. We are safe. 
I doń t know, nobody knows yet

Klokken var … 6, 7, 8, 9, 10 … Mistet alt … en helt 
vanlig dag

Mon cour se blige

Jeg var i USA. Paris, på hytte, hjemme …

Er det virkelig, helt virkelig?

Ett minutts stillhet. I klasserommet. Pust. Store vinduer. Andre. Ikke her, nå. 
Andre klasse. Stillhet. Fjern katastrofe. Ingen minnestund, bare ett minutts 
stillhet. Vanndråper som renner i spor nedover vindusruta. Ett minutts levende 
stillhet. Pult. Treplate å holde seg fast i, men uten sand under føttene. Uten å 
vite hvorfor bølger bygger seg høyere enn huset hjemme når de kommer 
rullende innover grunna og tar pusten fra en. Lære. Eller være istedenfor 
noen andre. Ferie. Kjøpe seg til null tid. Løpe seg svett mens man sitter stille 
uten egentlig å kunne folde tankene om slutten av klokka. Snart ringer det 
ut. Stille – bli sittende her. På stolene deres. To tusen – og seks. Andre. Åtte. 
Jeg. De eksisterer kun i etterkant av sin egen død. Strødd mellom stolbeina 
over gulvet. Bli værende. Her. Og skjenk en tanke til den andre siden av 
kloden. I det solfylte klasserommet.  

Var kaos. Hørte og hørte og hørte forstår, ikke ikke 
forstår, tårene rant

Håp og kjærlighet knust min sjel

Feil tid. Mon Coeur

Det er så mye jeg savner, så mye har jeg glemt

Måtte du? Jævla

Nesodden og lyden av smell

Jeg bare håper det er ikke …

Vi holder ut. Oslo City. Jordskjelv

Jeg husker den dagen. Den dagen hele landet frøs. 
– Til ungdommen. Jeg teller 

1, 2 ,3, 4, 6. Hvor mange? Pink, gul, rødt … sea of roses

Hva har skjedd? Like me? Du skal klemmes

Safe. Ikke mine. Lyden, lukten, bomben

Hvor er mine barn? Mine barn … barna mine, mine mine 

Det begynner nå. Denne sommeren. Min bror sa … 
Mamma sa …

Cool breeze. Det er sannheten, det er sannheten

Aldri sammen igjen, ingenting skjer i Oslo i sommer

Null grader. Sommeren, lukte roser

… lukte pølser, ordene lukkes please, please

11, 12, 13, … Blikk, Blikk 

Mamma ringte igjen. Alle ringte … telefonen ringte 
hele tiden

Politi – det er han. Hvor er du?

Ikke i Norge 

Blikk og hudfarger. Jeg krabber meg frem.
ASTRID THUE VOSS

TEKSTLAB UNGE STEMMER
Utviklet i en felles skriveprosess.

TEKSTLAB UNGE STEMMER TEKSTLAB UNGE STEMMER

22. JULI

ETT MINUTTS STILLHET

Fra Minner: Kropp (2017) på Dramatikkens Hus, utviklet i samspill mellom scenekunstnere og TekstLab Unge Stemmer.
F.v. Alma Bø, Christine Vik Bratvold og Astrid Thue Voss.
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CATHRINE BJØRNDALEN CATHRINE BJØRNDALEN

CATHRINE BJØRNDALEN

DET TE 
ER TEKSTEN

CATHRINE BJØRNDALEN 
er scenekunstner, regissør, dramatiker og teaterpedagog.
Bjørndalen (46) har vært tilknyttet TekstLab siden 2012, 
og har bl.a. arbeidet med TekstLabs mottaksklasser i skolen 
og som veileder i Inkubator. Hun har også medvirket i flere 
av TekstLabs produksjoner, som Rare frukter (2013) og 
Minner: Kropp (2017).
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INTERVJU INTERVJU

–TekstLab representerer et sted hvor jeg kan være 
skapende som dansekunstner og utforske forholdet 
mellom tekst og bevegelse, mener Mariko Miyata 
Jancey(28). 

Hun gikk ut fra Norges dansehøyskole med en utdanning i 
moderne dans, samtidsdans og pedagogikk i 2013, men 
opplevde at det vesentlige ved hennes interesse for dansen 
gjensto å utforske. Gjennom Inkubator har hun de siste årene 
videreutviklet sitt eget uttrykk som kombinerer bevegelse med 
egen tekst, i intime forestillinger som undersøker eksistensi-
elle forhold og relasjonen mellom det personlige og det 
private, også i tilstedeværelsen sammen med publikum. 
 –Det var sterkt fokus på det tekniske ved skolen, men det 
er helt nødvendig for meg som danser å ikke bare være et 
teknisk instrument. Det skapende driver meg mer enn teknik-
ken. Jeg er interessert i tekstens mulighet til å bevege 
publikum og transportere dem i tid og rom, men også det 
kinestetiske og affektive potensialet i møtet med bevegelsen. 
Gjennom arbeidet i TekstLab, er mitt kunstneriske prosjekt 
blitt tydeligere for meg.
 Da hun 26 år gammel ble en del av Inkubator-programmet, 
hadde hun født sin første datter. Basert på erfaringen med å 
være ung, gravid scenekunstner, var hun i gang med et pro-
sjekt om forholdet til kropp og identitet - Røtter, greiner og 
nye kvister. Gjennom veiledning videreutviklet hun prosjektet, 
og i forbindelse med årets festival, går hun dypere inn i 
relasjonen mellom det private og det personlige i forholdet 
til tilskuerne i En undersøkelse av nærhet. 

Mariko Miyata Jancey arbeider med relasjonen mellom det private 
og det personlige i forholdet til tilskuerne, i sin bevegelseskunst.

Bevegelig
tekst 

INTERVJU

 –Jeg ønsker å undersøke grensene mellom det private og 
det personlige og vil jobbe tematisk med det nære og det 
familiære. Jeg arbeider også direkte med relasjonen til publi-
kum, og dialogen med verden gjennom møtet med publikum 
fra scenen. 
 Som en del av Inkubator-programmet, valgte hun et 
studieopphold i Kyoto i farens hjemland, Japan, hvor hun også 
hadde en solo-visning i 2013.
 – Jeg har alltid vært interessert i tekst, og hadde behov 
for å ta i bruk tekst i dansen, samtidig som jeg følte meg låst 
av den. Gjennom TekstLab har det vært mulig å gå videre inn 
i det tekstlige, og under oppholdet i Japan ble dette klarere 
for meg.
 For Mariko Miyata Jancey, representerer tekstarbeidet 
også en viktig del av den kunstneriske prosessen som scene-
kunstner. 
 –Dansen er ofte for meg assosiert med et blikk utenifra, 
mens skrivingen er mer et fri-rom som gjør det mulig å jobbe 
i øyeblikket, sikkert også fordi jeg ikke har noe tillært presti-
sje knyttet til det gjennom utdanningen. Tekstarbeidet gjør 
det mulig å foredle mange lag av tanker og ideer.
 Hun har også jobbet som veileder ved mottaksklasser, på 
Scratch-kvelder og med TekstLab Unge Stemmer, og turnert 
med den performative workshop’en TekstLab InterAct i Den 
kulturelle skolesekken i Asker. 
 –TekstLab har vært et viktig dytt i riktig retning for meg 
og en flott arena for å komme i kontakt med andre unge 
scenekunstnere. I tillegg har jeg fått masse erfaring med å 
veilede barn og unge, det er veldig lærerikt, sier Mariko 
Miyata Jancey.

MARIKO MIYATA JANCEY 
er en del av TekstLabs Inkubatorprogram 
hvor hun har jobbet med soloforestillingen 
Røtter, greiner og nye kvister. Hun arbeider 
også med barn og unge i regi av TekstLab.

«Dansen er ofte for 
meg assosiert med et 
blikk utenifra, mens 
skrivingen er mer et 
fri-rom som gjør det 
mulig å jobbe i 
øyeblikket»

Fra RØTTER, GREINER OG NYE KVISTER II (2016)
«Og kanskje han ikke enser meg i det hele tatt, kanskje han ikke en gang kan se meg gjennom vinduene. 
Men det å ha han sittende der, som en tilsynelatende tilskuer til min verden inne i stua, å ha en tilskuer mens 
jeg går der, gir alt mer tyngde. Eller det blir smertelig klart for meg at det er dette jeg gjør. Og ikke at jeg 
føler noe skam i det å gå her hjemme, jeg er stolt av å være mor, ung mor.»

 «Jeg får lyst til å si fordi jeg blir ett med verden igjen, uten å vite hva jeg mener med igjen, og uten å egentlig 
vite så mye om hva jeg mener med å bli ett med verden, men jeg vet at jeg ikke ser meg selv utenfra på en 
dømmende måte, ikke som i et speil, men som at jeg deler opplevelsen med de som må se det utenfra. Da 
kan jeg klare å fange tiden, da er det tiden selv som dekker kroppen min, og den går bare når jeg går, og 
det er da jeg virkelig lever.»

Fra LITT BORTOVER I TIDEN (2017)
«Øyeblikket der fremme, i min visning, rommer det som har vært og det rommer det neste, og jeg kan vel 
flytte meg i historien, kan jeg ikke? Jeg kan vel utvide tiden, danse rundt den? For det er min visning og dere 
er invitert inn, men alt er i min makt, og jeg bøyer tiden som den alltid bøyer meg. Jeg kan endelig fokusere, 
på å bare flytte hånden min, bare litt, litt bortover i tiden, og dere følger meg.»

MARIKO MIYATA JANCEY
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INTERVJU ALI DJABBARY

Ali Djabbary er klar med tredje del 
av historien om sin flukt til Norge fra 
Iran under Ayatollah Khomeini i 
1988, presentert gjennom fortellin-
gen som identitetsreise og med-
menneskelig fellesskap.

Den midterste delen av fortellingen, 
Ferdaminne del 2 – Tyskland, ble utviklet 
som en del av TekstLabs program the 
politics of identity i 2015, og siden spilt 
blant annet på TekstLabs skole-turné for 
9. klasse i Asker gjennom Den kulturelle 
skolesekken, og på TekstLab-festivalen 
i 2017. Men i Ferdaminne del 3 – Norge 
får vi høre historien om da skuespiller-
forfatteren kom til Fornebu som ung 
flyktning, uten pass og kun med en 
plastpose i hånden, ved hjelp av en 
innenriks flyrute i Danmark. Broren til en 
kamerat mente Norge ville passe bedre 
for han enn Canada, dit Djabbary(53) 
først hadde tenkt seg etter et par år i en 
liten by syd for Bonn. I forestillingen, blir 
møtet med det nye hjemlandet fortalt 
ikke minst gjennom nordmenn som har 
vært viktige på veien for Ali Djabbary. 
Sosialsjefen i Kragerø er intervjuet, 
sammen med blant andre en jente fra 
lærerhøgskolen, produsenten for pirat-
radiostasjonen Radio Yalla i NRK P2, 
hvor Yalla-gjengen ukentlig avbrøt 
Ukeslutt med «litt fra Tøyen og litt for 
Allah», samt kona, som han har levd 
sammen med de siste 15 årene. 
 –Slik blir reisen fortalt av de som har 
sett den utenfra og som har vært med 
på å forme min identitet her. Først tenkte 
jeg på det som en slags fleip fra Radio 
Yalla hvor vi alltid tullet mye med at man 
ikke bare kan «komme her og komme 
her» som utlending i Norge. Men det 
handler også om at bildet andre har av 
deg alltid er helt annerledes enn den du 

har av deg selv. Forandringen er mye mer 
synlig for andres øyne. Det frigjør meg 
også fra reisereportasjen og selvbio-
grafien, selv om andres gjenfortelling 
nok i tillegg er en del av en selverkjen-
nelsesprosess, sier Djabbary.

FLYTENDE PROJEKSJONSFLATE
Ali Djabbary er også billedkunstner, og 
han forteller historien gjennom et visuelt 
performance-uttrykk som han har 
utviklet i nært samarbeid med scenograf 
for forestillingen, Ole Jørgen Løvås. 
Siden de traff hverandre først i Kragerø 
på 1990-tallet, har de to jobbet sammen 
blant annet på Teaterbåten Innvik og ved 
Nordic Black Theatre. Fotografier Djab-
bary tok med et russisk Zenith-kamera 
han fikk kjøpt på et loppemarked i 
Tyskland for å kunne sende bilder hjem 
til familien i Iran, blir projisert på nær-
mere 20 kilo ris på scenegulvet under 
forestillingen. Oppstilte visuelle øye-
blikk fra leiligheten han delte med to 
kamerater, eller på bilturer i uvant frihet, 
blir til levende abstraksjoner. Projek-
sjonsflaten forvandler bildene til en 
poetisk tredimensjonal størrelse i rom-
met.
 –Ferdaminne er en identitetsreise, 
og identitet er en flytende størrelse. Vi 
har jobbet med å finne en mest mulig 
relevant måte å fortelle historien på 
visuelt. Først brukte vi risen til å tegne 
i. Men ved å bruke den som en slags 
fotografisk fremkallingsvæske, gir den 
et levende, stofflig uttrykk. 

STOLER PÅ PROSESSEN
Djabbary hoppet av en lærerutdanning 
på Notodden, men ble etter hvert en del 
av kunstnermiljøet i Oslo, hvor han 
studerte ved Strykejernet kunstskole og 
ved Nordic Black Theatre, og var en del 

av kunstkollektivet Vincent Lunges 
Institutt på 90-tallet. Siden 2000 har 
han vært med i scenekunstfellesskapet 
Verdensteatret, senest i fjor med fore-
stillingen Hannah, vist på Henie Onstad 
Kunstsenter. 
 –Den kunstneriske prosessen med 
Verensteatret er enormt spennende og 
tidkrevende. I perioder kan det gå veldig 
sakte med mye røykepauser og kaffe, 
men så viser det seg at prosessen er mye 
smartere enn oss. Å jobbe med Ver-
densteatret har lært meg å stole på den 
kunstneriske prosessen, også når det 
gjelder mine egne prosjekter. 
 Det var da kona, ungdomsskolelæ-
reren og gestaltterapeuten Marit Fager-
heim Wiik, først ville skrive boken Å elske 
en flyktning (2018), som nylig kom ut, at 
Djabbary begynte arbeidet med sin 
egen historie fortalt fra scenen. Etter 
Ferdaminne - del Norge, vil han spole 
tilbake til begynnelsen - hans liv i Iran.
 –Jeg forsto allerede da jeg var 16 at 
jeg ikke hadde noen fremtid i Iran. Jeg 
ville aldri ha tilgitt meg selv om jeg ikke 
hadde reist, det er helt umulig å fore-
stille meg livet hvis jeg hadde blitt igjen. 
Til tross for alle vanskelighetene, fulgte 
jeg en intuisjon.

ALI DJABBARY 
Skuespiller, dramatiker og 
billedkunstner som har deltatt i 
TekstLab gjennomprogrammet  
the politics of identity hvor han 
utvikler trilogien Ferdaminne. 
Første og andre del har bl.a. vært 
spilt på skole-turne i Asker og på 
Scratch-festivalen hvor han i år 
presenterer del 3. 

Fortellingen 
som identitetsreise

Fra FERDAMINNE - DEL 3 NORGE
Da han kom fram til asylmottaket på Nordfjordeid, som egentlig var et høyfjellshotell utenfor sesongen, 
skjønte han fort at det ikke var et sted for ham. Fra bussen ble de kjørt opp til mottaket med taxi. De kom 
dit om ettermiddagen og i løpet av kvelden fikk Ali all info om det fireetasjes hotellet der hver nasjonalitet 
hadde hver sin etasje. En dag i uka tok de maxi-taxi til bygda og gikk på Rema for å handle. To ganger i uka 
var det norskkurs. Dagen etter gikk Ali og snakket med sjefen og sa: «Jeg skal dra herfra.» «Du kan det», 
sa han, «men da får du ingen støtte, da er du ute av systemet». «Gjerne,» sa Ali. Samme dag tok han 
bussen tilbake til Oslo. 

På bussen hjem til Kragerø tenkte han: «Hun er psykolog og hun ble syk av å høre om livet mitt. Stakkars 
vanlige folk, de vil ikke tåle å høre det. Jeg må ikke fortelle noen om det jeg har opplevd. Han bestemte seg 
for å ikke snakke om det til noen. Hver gang noen spurte ham etter det, smilte han bare og sa: Det er en lang 
historie». 

 Etter nyttår var det blitt 1994 og landet var i OL-rus. Det var kanskje typisk norsk å innbille seg at man var 
best i verden fordi man vant over 15 av verdens over 200 nasjoner i langrenn, en sport de færreste noen-
sinne har vært i nærheten av å prøve.

 Notodden var et merkelig sted. Ali likte lærerhøyskolen, men ble aldri helt venner med den lille byen. 
En kveld Ali var ute på byen sammen med noen medstudenter, ble de kjent med en lokal fyr. De spurte ham 
hvor han bodde og hva han drev med. Han tok fram en serviett og tegnet den veien som går opp mot 
lærerhøyskolen og sa: «Før siste svingen mot høyre ser dere et rødt hus på venstre side. Der ble jeg født. 
Jeg gikk på barneskolen som ligger ved siden av huset. Så gikk jeg på ungdomsskolen ved siden av 
barneskolen. Og så gikk jeg på videregående ved siden av ungdomsskolen. Mens jeg gikk på videre-
gående, bygde de lærerhøyskolen ved siden av den videregående skolen. Da jeg var ferdig søkte jeg på 
lærerutdanningen. Jeg kom inn og etter tre års utdanning fikk jeg jobb på den barneskolen jeg hadde gått 
på da jeg var liten. Etter hvert arvet jeg huset jeg ble født i, og nå bor jeg der og jobber som lærer på 
barneskolen ved siden av.» Ali satt der halvnervøs og håpet at ingen skulle spørre han hvor han var født 
og hvor han hadde vært. Han ville ha trengt et atlas.

ALI DJABBARY 
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–Jeg ønsker at TekstLabs arbeid kan bidra til å løfte fram 
flere stemmer, historier, uttrykk, opplevelser og erfarin-
ger, men ikke minst til å skape dialog. Det er aldri 
særlig langt mellom deg og meg når det kommer til 
stykket, sier Christine Vik Bratvold (28). 

De siste tre årene har hun vært primus motor i TekstLabs 
virksomhet både administrativt og kunstnerisk som medska-
pende utøver i en rekke produksjoner, og hun har vært en del 
av et omfattende arbeid som «teaching artist» med barn og 
unge blant annet ved Biblo Tøyen og Den kulturelle skolesek-
ken i Asker. På årets Scratch-festival, Glokale Stemmer, viser 
hun en arbeidsdemonstrasjon av sitt nye prosjekt h.
 –TekstLab representerer et menneskesyn omsatt til en 
kunstnerisk praksis, gjennom å skape et rom hvor alle kan 

sterkt å oppleve at mine tanker og bidrag ble tatt på alvor og 
ble sett på som viktig, på en måte som ga selvfølelse og tro 
på eget arbeid. Jeg pleier å si at TekstLab har vært som en 
helt ny skole for meg. Å kunne vise det man jobber med 
underveis i prosessen, gjør det mulig å komme mye lengre for 
meg som scenekunstner. 

MENINGEN MED SCENEKUNSTEN
Slik begynte arbeidet med Tro og overbevisning, solo-fore-
stillingen som etter hvert også har vært på skole-turné og på 
programmet ved Sentralen UNG. Prosjektet utviklet seg 
gradvis til en perle av en forestilling som på en poetisk måte 
reiser store eksistensielle spørsmål, med utgangspunkt i at 
Christine Vik Bratvold sommeren 2014 ble utsatt for en bilu-
lykke. 
 -Jeg var heldig, men det kunne selvsagt gått mye verre.  
 Det førte til mye tankevirksomhet rundt hva det var jeg 
brukte tiden min på, og jeg trengte å stoppe opp og kjenne 
etter. Hva var det jeg egentlig var opptatt av og ville si noe 
om, og hvordan kunne jeg bruke dansen til det? 
 Det universelle behovet for å ha noe å tro på i en tilværelse 
i konstant endring, er sentralt i Tro og overbevisning. Gjennom 
bevegelse, tekst og en scenografi bestående av 11 kilo 
mandler, undersøker scenekunstneren hvor stor plass en idé 
kan ta i sinn og kropp, og hva som gir mening i tilværelsen. 
Etter forestillingen, åpner hun alltid opp for en direkte samtale 
med publikum.
 –For meg ligger svaret på spørsmålene forestillingen 
reiser i det å kunne dele dem med andre mennesker, gjennom 
at forestillingen får en klangbunn hos de som er tilstede. Jeg 
tror på gjenkjennelsens kraft, og at dialog i seg selv skaper 
mening. 
 For mange har Tro og overbevisning vært et første møte 
med et moderne scenekunst-formspråk.
 –Umiddelbart kan uttrykket virke fremmed for noen. Men 
når vi skaper en dialog hvor det den enkelte opplever er 
viktig og relevant, oppstår det som regel et stort engasjement. 
Jeg opplever at dialogen samtidig åpner opp samtidsdans-
uttrykket, og det er veldig spennende. Jeg tror at hvis man 
byr på seg selv og er genuin, så er det alltid noen andre som 
vil kjenne seg igjen. Jeg er veldig opptatt av at jeg ikke sitter 
med en fasit, og selv om det er jeg som har laget forestillingen, 
er jeg like interessert i hva publikum opplever, ser og tenker. 
Refleksjonsrommet skaper en forløsende helhet og det gir 
meg masse næring til det videre arbeidet.

–Å ta innover seg den andres erfaring og 
opplevelse, er avgjørende i TekstLabs arbeid, 

sier Christine Vik Bratvold. Det universelle 
behovet for å ha noe å tro på i en tilværelse i 

konstant endring, er sentralt i hennes 
forestilling Tro og overbevisning.

Tilhorighet 
og fellesskap

«Det finnes en sånn 
enorm kraft i det å 

bruke sin egen stemme, 
og det gjør meg både 

rørt og ydmyk.»

INTERVJU INTERVJU

delta, bli sett og hørt og hvor prosess og eksperimentering 
står sentralt. Som ungdom opplevde jeg selv at mye dreide 
seg om resultat, om noe var feil eller riktig, bra eller dårlig. 
En slik tilnærming er veldig begrensende når det gjelder å 
kunne utfolde seg kunstnerisk, det er en refleksjon som jeg 
har med meg, sier scenekunstneren.
 Selv var hun ganske nyutdannet som danser fra Balett-
akademien i Stockholm da hun i 2014 ble med på en Scratch-
kveld.Hun hadde ønsket seg en kunstnerisk sammenheng 
hvor det var mulig å ha en åpen dialog om et prosjekt hun 
holdt på med, uten at det ennå var en ferdig forestilling. 
Samme kveld som veiledningen, viste hun arbeidet fra scenen 
på Caféteatret som «work in progress.»
 –Veiledningen var veldig klargjørende og jeg skjønte fort 
at TekstLab er et sted hvor man kaster seg uti ting. Det var 

«TEACHING ARTIST»
Allerede som barn, var det opplevelsen av tilhørighet som 
gjorde sterkest inntrykk på henne da hun fikk være med faren 
på jobb underveis i teaterprøver i Stockholm hvor han jobbet 
som produsent.
 –Det var alltid helt magisk å få bli med inn i en sånn 
hemmelig, fiktiv verden. Jeg husker hvordan jeg kjente på 
den gode følelsen av tilknytning som teatret kan skape. Det 
å se andre by på seg selv på scenen, skapte en sterk følelse 
av menneskelig tilhørighet som gjorde veldig inntrykk på meg.
 Gjennom arbeidet som utøvende veileder med barn og 
unge, har hun fått mange verdifulle erfaringer i dialogen 
mellom det kunstneriske og formidlingen av det. Rollen 
krever for henne at hun er like mye kunstner som pedagog, 
eller det hun kaller «teaching artist.»
 –Det er helt nødvendig at jeg gjør de samme oppgavene 
som barna, og at jeg også kaster meg uti ting. Det skaper et 
lekent rom hvor det å prøve er ufarlig og hvor det viktigste 
uansett er forsøket, ikke resultatet. En slik trygg ramme er en 
forutsetning for at deres egen stemme og idé kan komme 
tydeligere frem. Noen er uredde, mens andre trenger mer tid 
og trygghet før historiene deres kan komme frem. TekstLabs 
tilnærming handler mye om å skape tillit og da må jeg selv 
være personlig i min deltakelse, og være nøye med fortrolig-
heten som oppstår. 

EN PLASS TIL ALLE
Hun har opplevd mange sterke eksempler på hvordan det 
kunstneriske arbeidet appellerer til et annerledes potensial 
hos elevene.
 –Det gjør veldig sterkt inntrykk når de barna som ikke vil 
si navnet sitt innledningsvis, og kanskje ikke har norsk som 
første språk, plutselig lyser opp og kaster seg inn i arbeidet 
når vi begynner med dans. Gjennom ulike oppgaver, rytme, 
dans og bevegelse kan man brått føle seg trygg og kapabel 
uavhengig av språk. Når vi har verksteder gjennom Den 
kulturelle skolesekken, ser jeg at klassekameratene møter 
hverandre litt på nytt. Det er alltid noen som virkelig blomstrer 
og kanskje overrasker både seg selv og resten av klassen, 
fordi de opplever at de plutselig kan ta plass på en annen 
måte enn de ellers er vant med i klasserommet. Det er en plass 
til alle, og alle har en evne og rett til å uttrykke seg. Det er 
veldig inspirerende å være vitne til hvordan noen har en idé, 
utvikler den, prøver den ut på scenen og å oppleve hvordan 
de vokser i det. Det finnes en sånn enorm kraft i det å bruke 
sin egen stemme, og det gjør meg både rørt og ydmyk, sier 
Christine Vik Bratvold.

CHRISTINE VIK BRATVOLD 
Scenekunstner og «teaching artist» i TekstLab hvor hun 
jobber med workshops for barn og unge bl.a. ved Deichman 
Biblo Tøyen og på skoleturneer i Den kulturelle skolesekken. 
Hun har vært medskapende utøver i flere av TekstLabs 
produksjoner, bl.a. Det usagte, de uhørte (2016) og Minner: 
Kropp (2017). Som en del av Inkubatorprogrammet, har 
hun utviklet soloforestillingen Tro og overbevisning, som 
har vært spilt bl.a ved Sentralen UNG (2018) og på turné i 
Askerskolene (2017).
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BAKGRUNN
Vi kan finne noe av bakgrunnen for TekstLab i kunst- og 
kulturpolitikken på 1990-tallet (Brahmachari 2004, 2011). 
Kulturpolitiske dokumenter var da opptatt av hvordan det var 
mulig å engasjere større deler av befolkningen inn i scene-
kunsten som kunstnere og publikum, og samtidig hvordan 
dette kunne være utgangspunkt for større kunstnerisk mang-
fold på de store kunstinstitusjonene og teatrene (Brahmachari 
2004). Intensjonen om å skape økt mangfold i scenekunsten 
er reflektert i for eksempel prosjektet Open Scene på DNT 
som startet i 1997–1998. Evalueringen av prosjektet illustre-
rer godt utfordringene med å reformere de store institusjonene 
både med sikte på å nå den sosiale målsetningen (økt mang-
fold blant kunstnerne/ansatte og publikum) og den kunstne-
riske (endring i programmering og kunstuttrykk) (Berkaak 2002 
og Brahmachari 2004).
 Denne situasjonen var sentral for initiativet om å starte 
opp TekstLab i 2008. Siden det var problematisk å engasjere 
nye grupper og skape økt kunstnerisk mangfold innenfor de 
store scenene, måtte dette skje utenfor. TekstLab startet 
prosesser som var åpne for scenekunstnere med ulik bakgrunn 
og med forskjellige kunstneriske uttrykk. TekstLab var fra 
starten formulert som et kunstnerisk prosjekt med sikte på å 
få frem nye tekster, historier og sceniske uttrykk. På denne 
måten skulle vi bidra til at nye stemmer kunne bli hørt, sett og 
synliggjort i norsk scenekunst. 
 Inkludering og deltakelse av barn og ungdom var resultat 
av en gradvis innsikt av at en langsiktig endring av scene-
kunsten ikke ville skje uten at man engasjerte den unge 
generasjonen. Internasjonale erfaringer var viktige for denne 
erkjennelsen og de konkrete initiativene som ble tatt. Jeg 
hadde lang erfaring med å skape scenekunst med og for barn 
og unge i Storbritannia (Tricycle Theatre, Royal National 
Theatre og Royal Court Young People´s Theatre, Theatre 
Centre i London). Det som skjedde i London, hadde utgangs-
punkt i ny tenkning både i skolen og teatret. Innenfor skolen 
var initiativer inspirert av retninger i prosess drama i klasserom 
knyttet til tenkning i tråd med begreper som barn med «mantle 
of the expert» (0´Neil (2014), Bolton og «The Ignorant School-
master» (Rancière 1991). 
 Parallelt og knyttet til dette oppsto initiativer i teatrene 
om å skape samarbeid, tilgang, deltakelse og nye former for 
programmer som involverte barn og ungdom i kunstneriske 
prosesser (Bishop 2012). 
 Initiativene for å engasjere barn og ungdom i dramatikk 
og scenekunst i Storbritannia var mangfoldige på denne tiden. 
I tillegg til initiativene for å få flere til å skrive dramatikk var 
det også lansert nye programmer for å få dramatikere til å 
skrive nye tekster som barn og ungdom kunne fremføre. Et av 
disse var Connections ved Royal National Theatre. Teatret 
opprettet et eget Education Department som ble en arena for 
nye møter mellom teater, dramapedagogikk og scenekunst. 
Her fikk jeg praktisk innsikt i utfordringer og muligheter for 
ulike former for samarbeid med skole og teater, som ble 
viktige for arbeidet i TekstLab. 
 I Norge var arbeid med scenekunst med og for barn 
organisert annerledes, og de store teatrene hadde ikke 
utdannings- eller skolerelaterte avdelinger slik som i Storbri-
tannia. Noe skjedde på begynnelsen av 2000-tallet. Black 
Box Theatre startet et program for å utvikle ny scenekunst for 

barn (LilleBox), som jeg ble leder for, og som scenekunstkon-
sulent i Kulturrådet initierte jeg Connections-prosjektet i 
Norge under navnet «Den Unge Scene» (DUS) på Det Norske 
Teatret. Dette illustrerer hvordan teatre ble engasjert i ny 
dramatikk for barn og unge på nye måter, men i liten grad ved 
å engasjere de unge selv i skrive- og skapingsprosessen. 
Sammen med erfaringene knyttet til oppstarten av Den Mang-
faldige Scene på BUL/DNT, utgjorde dette bakgrunnen for å 
starte et TekstLab Ung-program for barn og unge i 2012, med 
støtte fra Kulturrådet frem til 2017. Som nevnt var intensjonen 
å rekruttere bredere til scenekunsten enn det som da var 
situasjonen. Det skulle være et kunstnerisk program der de 
unge skulle utvikle nye historier, fortellinger og egne sceniske 
uttrykk som kunne vises på scenen. Arbeidsformen skulle 
være prosessorientert, eksperimentell og i prinsippet den 
samme som vi siden 2008 hadde gjennomført med erfarne 
scenekunstnere. 

TEKSTLAB UNG I DAG
TekstLab Ung er nå utviklet til et bredt program med tilbud 
om kunstnerisk prosessarbeid i mange former på ulike arenaer 
og møteplasser; fra korte stunts på ulike arenaer til lengre 
prosesser på teaterscener og i skoler; visninger på egne 
arrangementer og på festivaler. Totalt utgjør disse tilbudene 
et integrert og fleksibelt opplegg som er tilpasset barn og 
ungdom med ulik bakgrunn og med ulike intensjoner/ambi-
sjoner. Det er skapt en loop som gjør at programmet over tid 
vokser og blir stadig mer omfattende. Årlig møter vi mer enn 
tusen unge på skoler og fritids- eller ungdomsklubber. Alle 
deltar med å utvikle korte tekster/konsepter på sin egen 
arena, og mange arbeider over lengre tid i skoler og på 
teaterscener. Mange av tekstene blir synliggjort på visnings-
arenaene som er etablert. En kjernegruppe utvikler tekster og 
viser dem på forskjellige arenaer over lang tid. Prosjektet har 
gitt mange ungdommer tilgang og kunstnerisk makt til å skape 
og utvikle egne ideer, historier og fortellinger, både drama-
turgisk og scenisk. Alle tilbudene er bygd på samme labora-
toriemetode og arbeidsform som består av gjennomføring av 
kunstneriske prosesser og eksperimentering. Tanken er at 
barna/ungdommene gjennomfører kunstneriske prosesser, 
og at de skal få samme mulighet til å være skapende og 
utøvende mennesker som voksne kunstnere. Kjernen er at de 
unge kommer med sine egne idéer, og denne idéen er 
utgangspunkt for den kunstneriske prosessen. De unge 
velger også selv form; hva slags uttrykk de ønsker å arbeide 
med (låt, dans, slam, poesi, monolog); og møter flere profe-
sjonelle kunstnere som veileder dem i arbeidet med å skape 
sin egen fortelling eller sitt eget uttrykk. Dette skjer (gjennom 
praktisk eksperimentering) i samspill mellom de unge og deres 
veiledere. Intensjonen er å skape tekster og performance som 
utgjør et mangfold av fortellinger og tverrfaglige uttrykksfor-
mer – vi skaper «nye historier og nye stemmer». Dette krever 
profesjonelle kunstnere med ulik kunstfaglig innretning og 
med erfaring med ikke-hierarkisk arbeidsform. TekstLab 
trekker på et stort antall frilanskunstnere som fra 2008 har 
deltatt i programmet, og vi samarbeider med kunstnere som 
er godt egnet til å arbeide med målgruppen og prosjektidéen 
som skal utvikles, språklig, dramaturgisk og scenisk.
 I TekstLab Outreach oppsøker vi unge på deres egen arena 
(som fritidsklubber, skoler) og gjennomfører en kort prosess 

TekstLab – nye historier, 
nye uttrykk og nye stemmer 
i scenekunsten
Forkortet utdrag fra Shanti Brahmacharis essay TekstLab – en tilpasset 
metode for tekstutvikling i antologien Narrativ identitet (Tell Forlag, 2016) 
hvor hun beskriver metoden som TekstLab anvender både med scene
kunstnere, og for og med barn og ungdom. Narrativ identitet belyser 
drama og teaterfaglige metoder fra arbeid i skole og grupper med 
variert sosial og kulturell bakgrunn. Boken tar for seg "narrativ identitet" 
som begrep og undersøker det opp mot to eksisterende praksiser i 
Norge i dag  SolidaritetsForumTeater og TekstLab.

ESSAY ESSAY

Shanti Brahmachari

Fra TekstLab-forestillingen 
Minner:Kropp (2017), ved 
Dramatikkens Hus under 
Scratch-festivalen i 2017.
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eller workshop som illustrerer hvordan kunstneriske prosesser 
i TekstLab foregår. Erfaringen er at dette avmystifiserer og 
klargjør hva det innebærer å lage scenetekster.
Innføring av TekstLab Scratch tiltrekker seg ungdom med 
ønske om å kunne uttrykke seg med egne idéer, tekster/
uttrykk, men som ikke kan eller ønsker å forplikte seg til faste 
opplegg over tid (som TUS). Scratch er et tilbud til unge som 
har en idé til tekst, og som på kort tid ønsker å utvikle idéen 
og presentere den på scenen. De unge møter profesjonelle 
scenekunstnere/veiledere en dag eller ettermiddag i tilknyt-
ning til Scratch-kveldene som arrangeres jevnlig på Cafete-
atret. Scratch-kveldene er både en arena og et nettverk hvor 
scenekunstnere og ungdom møtes i samspill. Flere av delta-
kerne i TekstLab Ung og på Scratch-kveldene er i etterkant 
blitt kontaktet av andre scenekunstmiljøer med forespørsel 
om å delta i ulike arrangementer, prosjekter og festivaler.
 TekstLab Unge Stemmer (TUS) utgjør en kjernegruppe i 
programmet. Det er ungdom som deltar fast i «Mandagskvel-
der på Caféteatret» og er viktig for etableringen av et kunst-
miljø for ungdom på stedet. Gruppen utvikler egne tekster, 
enten individuelt, flere sammen eller kollektivt. Mange har 
deltatt i flere år, mens nye rekrutteres jevnlig. Flere av disse 
har skapt tekster som presenteres på ulike scener. 
 

I TekstLab InterAct bruker vi skolen som arena for scenetek-
stutvikling. I mottaksklasser er metoden tilpasset grupper 
uten felles språk og uten særlig kjennskap til norsk. Mangfold 
i kunstuttrykk samt fysisk og muntlig språk og kommunikasjon 
er sentralt; unge kan uttrykke seg på flere språk og med 
uttrykksformer som de selv velger. TekstLab har gjennomført 
flere språklaboratorieprosesser i mottaksklasser og har ekspe-
rimentert med mer langsiktig program i skolen gjennom 
tverrfaglig «Artist in residence». Dette innebærer at kunstnere 
fra TekstLab samarbeider med flerspråklige elever om å skape 
nye tekster og gjennomføre en større visning for skolens 
ledelse, lærere, elever og foreldre og lokalsamfunnet. Inten-
sjonen med InterAct er å gi unge mulighet til å lage sine egne 
fortellinger og vise disse. Mange av disse tekstene er fremført 
på flere språk. Tilbudet har også ført til rekruttering og del-
takelse i andre deler av TekstLab.
 Som empirisk grunnlag for dette prosjektet har vi valgt ut 
TekstLab InterAct og TekstLab Unge Stemmer (TUS). De har 
til felles at de er åpne arenaer for utvikling av scenetekster, 
scenisk uttrykk og visninger for barn og unge med forskjellig 
bakgrunn. De er også arenaer som er relevante for utdanning 
og praksis for kunstpedagoger. De skiller seg for eksempel 
fra Scratch ved at begge arenaene har en kunstnerisk-peda-
gogisk ledelse som styrer prosessene i en viss grad, mens 
det i Scratch er den unge selv som fullt ut bestemmer histo-
rie og scenisk form. De er samtidig ulike arenaer ved at de 

unge rekrutteres forskjellig (i skolen er det obligatorisk del-
takelse, i TUS er det frivillig), at motivasjonen hos de som er 
med, er ulik, og at konteksten som arbeidet skjer i, er for-
skjellig. Likheter og ulikheter er godt grunnlag for sammen-
ligning, og jeg vil bruke dette til å diskutere hvordan dette 
stiller krav til hvordan vi praktiserer og tilpasser TekstLab-mo-
dellen til ulike kontekster.

GRUNNPRINSIPPER FOR TEKSTLAB: 
RELASJONER MELLOM DELTAKERNE
Vektleggingen av praksis gjør at dette kapitlet har fokus på 
det som skjer i møte mellom læreren og elevene, mellom 
kunstnerne og barna eller ungdommene. Jeg ser derfor 
klasserommet eller skolen (i InterAct) og kunstscenen (i TUS) 
som møteplass mellom alle som inngår i prosessene, og er 
opptatt av hvordan relasjonene mellom de ulike aktørene i 
prosessene praktiseres. I disse relasjonene ligger alltid et 
element av makt, av hvem som har autoritet, definisjonsmakt 
og kan fastsette hva og hvordan kunst skal skapes og vises 
(Brahmachari 2009). 
 Det sentrale elementet i TekstLab er en søking etter 
ikke-hierarkiske relasjoner (Rancière 1991) i alle deler av 
arbeidet og mellom alle involverte i prosessene; mellom elev 

og lærer, mellom elevene, mellom kunstnerne, mellom kunst-
nerne og barna. I det følgende skal jeg ta opp tre aspekter 
ved relasjonene i møtene som skjer i kunstprosesser som jeg 
mener er avgjørende for hvordan vi arbeider med enkeltper-
soner og grupper. Det gjelder forhold knyttet til relasjoner 
som er grunnleggende asymmetriske (mellom lærer og elev, 
mellom kunstner og barn), eller der det er større grad av 
symmetri (mellom kunstnere i en veiledergruppe) og mellom 
individer/grupper med ulik sosial, kulturell, etnisk eller språk-
lig bakgrunn. Hvordan vi håndterer disse, er avgjørende for å 
realisere målet om få frem nye stemmer, historier og sceniske 
uttrykk, og i hvilken grad TekstLab kan bli et frirom for de unge 
til å utvikle nye historier og nye sceniske uttrykk.

KRAV OM LIKEVERDIGHET I ASYMMETRISKE 
RELASJONER 
Den første relasjonen der ikke-symmetriske og hierarkiske 
maktrelasjoner er mest tydelige, er mellom lærer og elev i 
skolen og mellom regissør/koreograf og skuespiller/danser 
på scenen. Slike prosesser er karakterisert ved kommunikasjon 
og beslutninger der den ene parten har faglig autoritet til å 
bestemme hva den andre skal gjøre i kunstprosessen (dvs. 
fra lærer til elev eller fra for eksempel regissør/koreograf til 
skuespiller/danser). Det er vanskelig å få til en likeverdighet 
mellom de involverte i denne type relasjoner.
 I TekstLab arbeider vi med et ideal om ikke-hierarkiske 

relasjoner både i pedagogiske (InterAct) og i kunstneriske 
prosesser (TUS). Tekstene skapes gjennom prosesser der de 
unge samarbeider/samspiller med en eller flere profesjonelle 
kunstnere. Det skal være et møte og dialog/interaksjon 
mellom ungdommen og kunstneren preget av idealet om 
likeverdighet. I dette møtet foretas en rekke valg som avgjør 
i hvilken grad de unge faktisk har frihet og rett til å skape sin 
egen tekst og sitt eget uttrykk. Idealet krever bevissthet om 
hvordan makt og autoritet utøves i praksis i møtet mellom 
voksen og barn/ungdom, mellom de som har formell kompe-
tanse og de som ikke har det, i møtet mellom kunst og 
pedagogikk. I teorien er dette alltid en relasjon preget av 
asymmetri; av fravær av balanse i relasjonen. I kunstneriske 
prosesser mellom scenekunstnere og barn/ungdom blir ofte 
kunstnerens faglige autoritet farlig autoritær. Relasjonene kan 
lett bli preget av enveis kommunikasjon: Den profesjonelle 
voksne forteller barnet/ungdommen hva han/hun skal gjøre. 
 I TekstLab arbeider vi med å skape høy bevissthet om 
hvordan vi sikrer en åpen dialog og samspill som skaper en 
reell interaksjon og likestilling. Det skjer gjennom bruk av små 
konkrete redskaper i alle de kunstneriske prosessene – fra 
første møte til scenisk møte med publikum. Teknikkene er ofte 
basert på at både scenekunstner og barn/ungdom gjør de 
samme oppgavene, og ved at de eksperimenterer sammen 
på gulvet. Det er ikke et markant skille mellom ungdom og 
veiledere i hva de gjør i praksis. Alle deltar sammen i arbeidet 
med å skape tekst. Det viktige er å sikre barnet/ungdommen 
valgmuligheter og rom for å finne alternative veier frem til egen 
tekst og uttrykksform, dramaturgisk og scenisk. Vi kommer 
tilbake med eksempler på konkrete teknikker senere.

TVERRDISIPLINÆRE RELASJONER
TekstLab arbeider med kollektive prosesser der flere kunst-
nere/pedagoger er veiledere for barn og ungdom som skaper 
egne historier/tekster. På samme måte som det er et ideal 
med likeverdighet mellom lærer og elev eller profesjonell 
kunstner og ungdom, er det også et ideal at alle involverte 
kunstnere og pedagoger er likeverdige aktører i prosessene 
som gjennomføres. Dette er ikke uproblematisk fordi scene-
kunst tradisjonelt har vært karakterisert av hierarkiske arbeids-
former der en kunstner (regissøren, koreografen, dirigenten) 
har autoritet til å bestemme hvordan utøverne (danserne, 
skuespillerne, musikerne) skal utøve kunst. 
 Siden prosessene i TekstLab er grunnleggende interdis-
iplinære, er det også et ideal om likeverdighet mellom kunst-
disipliner. Det kommer til uttrykk gjennom at kunstnerne/
pedagogene ikke legger føringer på hva slags kunstuttrykk 
barna og ungdommene skal bruke. Vi spør ungdom om de 
har «en tekst, dans eller låt» som de ønsker å utvikle. Dette 
sikrer en åpenhet i oppstarten av prosessen der den unge 
legger føringer på formen og uttrykket han/hun ønsker å 
utvikle for sin tekst. Dette reflekteres i at begrepet «scene-
tekst» brukes i bred betydning. En tekst kan være språklig/
verbal, fysisk/bevegelse, lyd/musikk, rom/installasjon, bil-
ledlig. Ungdommene lager/skriver/spiller monologer, teater, 
poesi, men også slam, beatbox, spoken word, hiphop. Ingen 
form har forrang foran andre. Det er en likestilling, likeverdig-
het og et ikke-hierarkisk forhold mellom alle kunstformer og 
-uttrykk. Fortellingen kan også ha en tradisjonell eller en 
ikke-lineær dramaturgi. De unge får anledning til å eksperi-

mentere og utforske hvordan deres idé kan utvikles til et 
scenisk uttrykk – og selv finne ut om idéen må endres under-
veis. Den brede definisjonen av tekst er grunnleggende for 
arbeidsformen. Det gir rom til å teste ut idéer om hvordan 
historien og sceneteksten skal formidles. 
 Metodens utgangspunkt er det skapende menneske. Vi 
tilbyr de unge en mulighet til å skape/utvikle/fortelle sin idé 
på en måte som de selv velger. De unge er leverandører av 
egen tekst og egen performance. TekstLabs rolle er å gi de 
unge støtte i å utvikle idéen de kommer med, og sørge for at 
den kunsten de skaper, blir synliggjort; at tekstene blir hørt 
av andre. Dette krever at de unge har tilgang til scenekunst-
nere med ulik kunstdisiplinær bakgrunn og erfaringer fra ulike 
sceniske uttrykk/former. Et sentralt element er derfor å sette 
sammen konstellasjoner som gir reell mulighet for de unge til 
å gjøre valg om sceniske uttrykk gjennom praktisk eksperi-
mentering. 
 For at disse intensjonene skal kunne bli en realitet, setter 
TekstLab sammen veilederteam av kunstnere med ulik disi-
plinær bakgrunn og med erfaring fra ulike uttrykk. Kunstnerne 
som deltar, bør også ha mange språk og helst dekke mange 
av språkene som brukes av barna i klassen eller gruppen. Det 
gir mulighet til mest mulig tilpasset tilbud til en heterogen 
gruppe barn og unge. Veiledere velges ikke bare ut fra dyk-
tighet i egen kunst og evne til eller erfaring med å arbeide 
med barn og ungdom, men også ut fra evne til å inngå som 
en likeverdig partner med kunstnere fra andre disipliner og 
med andre kunstuttrykk. 

INTERKULTURELLE RELASJONER
Den siste relasjonen gjelder hva som skjer i møtet mellom 
lærer/pedagog/profesjonell kunstner og elevene når vi 
kommer inn i klasserommet og/eller møter teatergruppen med 
ungdom. Hva ser vi som voksen lærer eller kunstner i vårt 
første møte? Hva kommuniserer vi, og hva har dette møtet å 
si for kunstprosessene vi skal gjennomføre sammen? Min 
erfaring er at dette møtet er avgjørende for å skape den tilliten 
som er grunnleggende for arbeidsformen i TekstLab. 

STATISK ELLER DYNAMISK SYN PÅ IDENTITET
I TekstLab har vi som ideal at hvert barn, hver elev og hver 
ungdom er et individ med sin særegne historie og bakgrunn. 
Betydningen av dette utgangspunktet kan illustreres gjennom 
skillet mellom statisk og dynamisk syn på de andres identitet. 
Et statisk syn på identitet innebærer at vi allerede fra første 
møte definerer hvem den andre er, gjennom å plassere han/
henne i en bestemt kategori som vi tillegger spesielle kjen-
netegn. Implisitt ligger en distinksjon mellom «dem» og «oss» 
med at de som er «flerkulturelle», har spesielle utfordringer 
med sin identitet i forhold til de som er «monokulutrelle». 
Denne identitetsoppfatningen vil legge føringer på hvordan 
vi forholder oss til den andre – hvordan vi i praksis kommu-
niserer og handler. Vi risikerer at det vi ser og hører når vi 
møter et annet menneske, er preget av våre egne forhånds-
bestemte oppfatninger av den gruppen som vi mener den 
andre tilhører. 
 For å unngå bruk av denne type definisjon av barn/
ungdom med ulik bakgrunn, kreves det en bevissthet om hva 
som skjer i møtet mellom «oss» og «de andre» – hvordan vi 
kommuniserer hvem «den andre» er, og hva vi forventer av 
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«Metodens utgangspunkt er det skapende menneske. 
Vi tilbyr de unge en mulighet til å skape/utvikle/

fortelle sin idé på en måte som de selv velger.»
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henne/han. Det avgjørende er hva den voksne ser i møtet 
med barnet/ungdommen; som unikt individ og ikke bare som 
bærer av en kollektiv og statisk identitet. 

DYNAMISK IDENTITET SOM GRUNNLAG 
FOR KUNSTNERISKE PROSESSER
En skoleklasse (for eksempel mottaksklasse) eller ungdoms-
gruppe med stort mangfold i kultur, etnisitet og språk, har 
erfaringsmessig mange ressurser som kan mobiliseres i 
kunstneriske skapende prosesser til å skape gode historier 
og sterke personlige kunstneriske uttrykk. I mottaksklassene 
er det barn og ungdom som har vært i Norge i kort tid. Det 
er store forskjeller i nivået i norsk språk, men alle har kompe-
tanse og innsikt i ett eller flere andre språk. De har også 
erfaringer fra og kunnskap om andre land og kulturer – og fra 
flytting. De bærer med seg mange opplevelser, noen er felles, 
og de fleste er spesifikke for den enkelte. Hva slags ressurser 
som finnes i gruppen, kan vi ikke vite på forhånd. Utgangs-
punktet er en aksept av at ressursene finnes, og at en sentral 
del av oppgaven med å utvikle nye tekster/historier og 
sceniske uttrykk er å mobilisere ressursene hos den enkelte 
og i gruppen som helhet. Prosessene må skje i et frirom der 
scenekunstnere og barn/ungdom med forskjellig faglig, 
språklig og kulturell bakgrunn eksperimenterer og utforsker 
idéer i fellesskap, gjennom lek, eksperimentering, kritikk, 
veiledning, refleksjon og samarbeid – med sikte på å mobi-
lisere eksisterende ressurser. 
 Et dynamisk perspektiv på identitetsforståelse innebærer 
derfor å se hver enkelt av barna/elevene som enkeltindivider 
som er formet av sine spesifikke liv og erfaringer. Det inne-
bærer å ta som utgangspunkt at de barna og ungdommene vi 
møter i klassen, først og fremst er enkeltindivider som vi ikke 
a priori kan definere som tilhørende noen spesiell kategori. 
 Et annet utgangspunkt for arbeidet er å betrakte alle barn 
som «real writers». Jeg definerer ikke et skille mellom barn 
og etablerte forfattere/dramatikere eller mellom barn og 
ungdommer som behersker norsk, og de som ikke gjør det. 
Alle skal ha mulighet til å skrive og bruke sine ressurser til å 
utvikle sin historie og fortelle denne til andre på sin egen 
måte. Det grunnleggende er at hvert barn og hver ungdom 
skal bli sett på den måten som eleven selv ønsker å presentere 
seg på. Med utgangspunkt i kravet til ikke-hierarkiske rela-
sjoner og at eleven/barnet skal være sentral aktør i den 
kunstneriske prosessen, er det utviklet noen kriterier for 
hvordan prosessene gjennomføres basert på erfaringer: 

 • Alle skal delta i tekstarbeidet – ingen kan la være å delta
 • Alle skal lage/skape sin egen historie/fortelling og     
   fremføre/vise den – de skal lage og utvikle tekster  
   som betyr noe for den enkelte 
 • Alle kan bruke de verbale, fysiske og andre språk/
   uttrykk de selv velger 
 • Alle må forholde seg til / involvere seg i hverandres tekst

  • Kunstnerne/kunstlærerne som deltar i prosessene, må    
      selv utvikle historie på samme måte som elevene 

I tidlige møter med en mottaksklasse tar kunstpedagogen 
styring ved å initiere hva slags type historie alle skal arbeide 
med. Det vil være noe som alle har felles, for eksempel et 
minne fra barndommen. Dette bidrar til et fellesskap i gruppen 

fordi alle elevene og kunstnerne skal utvikle en historie om 
noe som angår dem, og som de senere skal dele med andre. 
Hver enkelt bruker det språk de selv velger – både verbale 
og ikke-verbale språk som bevegelse, lyd eller bilde – til å 
formulere en idé til teksten. Kunstpedagogene støtter den 
enkelte i å finne frem egne ressurser til å utvikle historien og 
finne et scenisk uttrykk som den kan fortelles med. Dette 
krever interaktive relasjoner mellom voksen og barn, mellom 
lærer og elev, der barnas vurderinger og idéer er utgangs-
punktet for veien videre med performativ kommunikasjon. 
Reelt samspill krever at elever og kunstnere aktivt engasjerer 
seg sammen i eksperimentering og utprøving av de idéene 
og det formspråket elevene har, og vurderer om de skal prøve 
noe. 

KONKLUSJON
I dette kapitlet har vi sett hvordan tilnærmingen til kunstpro-
sesser som anvendes i TekstLab, kan brukes som kunstpeda-
gogikk med spesiell vekt på å arbeide i grupper med stort 
mangfold av elever med forskjellige språk og forskjellig sosial 
og kulturell bakgrunn. Grunnlaget for tilnærmingen er prin-
sippet om ikke-hierarkiske relasjoner i prosessene som 
gjennomføres. Det gjelder forhold mellom elev og kunstner/
pedagog, mellom kunstnere og pedagoger og mellom per-
soner med ulik språklig-kulturell bakgrunn. Etableringen av 
en ramme for det pedagogiske arbeidet preget av likeverd 
og åpenhet mellom alle involverte i klasserommet, er grunn-
laget for å gi elevene reell frihet og mulighet til å skape og 
utvikle sine egne historier og finne personlig form og scenisk 
uttrykk for hvordan dramatikken/historien skal formidles. 
 Avgjørende for at hver enkelt kan utvikle sine egne for-
tellinger og vise dem frem for hverandre, er at det skapes 
tillit internt i gruppen. De ikke-hierarkiske prinsippene er 
sentrale for at dette skal lykkes. Det må skapes aksept for at 
hver enkelt person har rett til å presentere sin idé og utvikle 
sin historie og fortelling, at han/hun kan finne frem til egne 
måter å formidle fortellingen på. Kunstnernes og pedagoge-
nes hovedoppgave ligger i å skape en trygg ramme for 
kommunikasjon, åpenhet, kreativitet og fellesskap gjennom 
en kombinasjon av individuelle og kollektive oppgaver. 
 Kjernen i metoden er å se på det som skjer i klassen eller 
i gruppen som et møte mellom mennesker. Det er hvordan vi 
møter hverandre, hva vi kommuniserer og hvordan dette 
oppleves av andre, som former vår egen identitetsoppfatning 
og forståelse av hvem vi er. Utgangspunktet for gode rela-
sjoner er en bevissthet om hvordan møtet mellom elever, 
mellom pedagoger, og mellom barn, kunstnere og pedagoger 
skjer. I denne teksten har jeg understreket behovet får 
ikke-hierarkiske relasjoner i dette møtet, der vi kommuniserer 
som likeverdige individer, der vi alle deler noe av oss selv, der 
vi sammen skaper kunst. I dette møtet legges grunnlaget for 
at alle kan skape kunst og bli sett som et menneske.
 Den kunstpedagogiske metoden der elever/barn utvikler 
fortellinger/tekster, tar utgangspunkt i at lav norskspråklig 
kompetanse ikke skal være et hinder for at elevene skal kunne 
uttrykke seg og på den måten bli sett. Vi mobiliserer ressur-
sene som ligger i hver elev (ofte kan de mange språk, mange 
har høy kompetanse i kunst, stor teoretisk innsikt), for å gi 
dem mulighet til å skape sitt eget språk/uttrykk der de kom-

binerer det de har med seg og de redskapene som utvikles 
gjennom prosessen (bred forståelse av tekst) i klassen. Dette 
er en sentral del av prosessen med å gi elevene forståelse av 
egne ressurser og potensial til å uttrykke seg om noe som 
angår dem.
 I dette ligger metodens demokratiske potensial. Å skape 
nye fortellinger og få frem nye stemmer. Personer som kan 
uttrykke annerledes erfaringer og forståelse av det å være 
ung i vår samtid, vil berike vår egen opplevelse av den verden 
vi lever i. De unge får redskaper til å være stemmer i et 
offentlig rom og gjennom det utvide dette rommet. Kunstne-
riske prosesser blir slik en del av politikken og påvirker hvem 
som kan delta og bli synlige (Bishop 2012, Rancière 1991). 
Den kreative prosessen og deltakelse i kunstprosesser gir 
relasjonell kompetanse gjennom de kollektive prosessene 
med å eksperimentere med å utvikle egne tekster og uttrykk. 
De kan betraktes som et kunstnerisk ståsted for den enkeltes 
dannelsesprosess (Heggedal 2015). Slik plasseres TekstLab 
metode som en del av en lang tradisjon i pedagogikkprinsipper 
fra progressivismen og kritisk pedagogikk (Haraldsen et al. 
2016).
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Av 

POWER: the capacity or ability to direct or influence the 
behaviour of others or the course of events

‘Sharing is not based on equality of assets, but on what you 
have, so yes, in theory. You ‘just’ need people willing to give 
power away.’ Critical Friend.

The question posed was about sharing decision-making: 
implicit within that, the role played by power. In trying to 
unpick the two I found myself wanting to ask (myself) further 
questions. I didn’t manage to answer them in any totally 
satisfactory way. But I include them now as what might be a 
useful starting point. 

Engagement in the arts is about enabling people to:
 • Speak truth to power1?
 • Reflect the social realities of power?2

 • Ameliorate the effects of power3?

Or all of the above? 
Power is not something we speak about often in the arts. 
Although Gramsci’s concept of ‘hegemony4’, or the notion 
that power is driven by our general acceptance of the ideol-
ogies, beliefs, world views and values of the dominant group, 
impacts as fiercely on culture as it does on any other of our 
social institutions. Especially when addressing questions of 
‘quality’ or ‘excellence’ or who is invited to make judgements 
around ‘value’. Or, those conversations John Seabrook dis-
misses in ‘NoBrow’ as, ‘taste as power pretending to be 
common sense’.5 It is also, as Jancovich notes, at play in 
almost every level of decision-making6: in how the arts are 
funded, what kind of arts are funded and who gets supported 
by the public purse. 
 Until recently, the place this hidden power plays in uphold-
ing the values and interests of the dominant culture have 
largely been ignored. At least at a policy level. The debate 
centring mostly around how we might bring about, ‘the chi-
mera of social inclusion7’ through the further ‘democratisation’ 
of (legitimate) culture.8’ There have been few, if any, initiatives, 
suggesting we might undertake a ‘broad, rather than a simply 
token, redistribution of cultural resources.’9 Or the kind of 
power-sharing that might challenge the dominance of the 
cultural elite and bring about about real diversity and mean-
ingful inclusion. As Arts Council itself notes, ‘Significant 
disparities in…arts and cultural opportunities and engage-
ment 10’ are still part of our cultural landscape. Any true form 
of ‘Cultural Democracy,’ remaining a pipe dream – until now, 
perhaps. 
 This is partly because the capacity to really bring about any 
shift of power, Gramsci would say, is still held by that select 
group of cultural mandarins who believe, ‘WE know best’. A 
belief Nina Simon, in her piece on participatory museums, 
calls out as the presumptuous, ‘Our job is not to give the 
people what they want but what they need,’ mentality11. It is 
a mentality encompassed in the belief that decisions about 
the arts and cultural funding are best made by those who 
understand the ‘art’ debate: particularly from the viewpoint 
of having been part of a major arts institution. ‘Aesthetic 
judgments’, are, ‘expressions of power’ in themselves, as 
Deborah Fischer notes, and culture is still divided into, ‘peo-

Utdrag fra boken Power Up (Creative People and Places, 2017) 
av Chrissie Tiller. Boken undersøker sentrale spørsmål knyttet til 
inkludering og deltakelse innenfor kunstfeltet i Storbritannia. 
Tiller gjester TekstLabfestivalen Glokale Stemmer, oktober 2018. 

Hvem bestemmer? 
- om makt og deltakelse 
i kunstfeltet
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ple who get to make judgments of sentiment and taste’, and, 
‘way more people who feel like they are (always) receiving 
judgments of sentiment and taste.12’ 
 Paradoxically, the arts and culture are increasingly tasked 
with ameliorating the social impacts of these misbalances of 
power: while little is done to challenge, ‘the divisive power 
of capital’13 that remains one of their main causes. Perhaps in 
the eventual hope that ‘incorporating the ‘excluded14’ into 
the mainstream might be enough to bring about the social 
change that is needed. 
 One suggested solution to shifting this balance has been 
to ‘widen the range of voices’ involved in decision-making: 
reducing the power of the ‘cultural elite’ at the same time by 
instigating a ‘redistribution of funding’15. It is not a totally new 
approach. As early as the 1980s, the GLC ‘s Community Arts 
Committee were diverting funding to projects that ‘demon-
strated the participation of communities in both deci-
sion-making processes and production’16, in a bid to give a 
voice to the working class. In the context of the GLC at that 
time, it was also part of a wider political commitment to 
greater equity and a valuing of working class culture in itself.
 The need to include more voices in its decision-making has 
been a major focus of the Creative People and Places pro-
gramme. But, as many of the teams and directors responded, 
inviting people into the process is not always sufficient in 
itself. Real sharing of power involves a giving away of power 
by those who already possess it. And, as noted at the ‘Peo-
ple, Place and Power’ conference, this power can be held in 
a myriad of different ways. It is in the language we use, the 
knowledge we own, the social and cultural capital we pos-
sess. Sharing power is about who gets to speak and who 
doesn’t in terms of decision-making, but it is also, importantly, 
about: ‘whose voices count’, and ‘whose voices go unheard.’ 
The dominance of certain voices continues to be a feature of 
the arts and cultural sector: particularly in the public realm.
 A recent piece of research on sharing power and deci-
sion-making for the Carnegie Trust17 looks at how we might 
challenge that by grasping the different ways in which power 
can be understood. The first framework speaks of power 
possessing ‘different forms’: 

 • the visible (e.g. arts policies, political agendas,   
  local authorities),
 • the hidden (e.g. membership of elites) 
 • the invisible (e.g. cultural hegemony)

Invisible power, it is suggested, often implies an acceptance 
by everyone, including the powerless, that the agendas 
driving inequality are unchallengeable. The largely unques-
tioned pursuit of the neo-liberal agenda in arts and cultural 
terms. 
 Other frameworks offer the possibility of seeing power more 
contextually. And, in that sense, something which can be 
‘held’ or ‘shared’. Within a framework they name ‘Spaces,’ 
the researchers suggest it is possible to create places, ‘where 
opportunities for formal and informal interaction help people 
to shape the decisions and rules that affect their lives18’ In a 
context where access to public space is rapidly disappearing, 
this model seems particularly relevant. And a useful ‘trig point’ 
for programmes such as Creative People and Places? 

WHO DECIDES? 
10 QUESTIONS ABOUT POWER 
AND SHARED DECISION-MAKING. 

1.  POWER
Can decision-making be shared if one group of people 
have most of the power?

2. RECIPROCITY
Do we have reciprocal partnerships with our communities?

3. CULTURAL CAPITAL
Cultural capital can reinforce inequalities. How do we 
value the cultural capital of our participants?

4. PRIVILEGE
Are we in the arts always coming from a place of privilege? 
And what do we want to do about that with our participants?

5. PARTICIPATION
Is increased participation about climbing a ladder or 
encouraging people to find their way along a continuum? 

6. VALUES
What part do your personal values and story play in your 
decision making?

7. ETHICS 
Ethics or aesthetics? Where do our responsibilities lie in 
making art with others? 

8. COLLABORATION
Is the process of collaboration a separate art practice? 

9. POLITICS
Is shared decision-making part of creating political as well as 
social change? And is it with a small or a capital ‘p’? 

10. ……………..

CHRISSIE TILLER har vært leder for 
MAprogrammet i Participatory and Community Arts 
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 The extent to which power is really shared in any of these 
spaces, the authors go on to note, is dependent on whether 
they have been set up to be, ‘closed’, ‘invited’ or ‘created & 
claimed’. 

THE CLOSED SPACE
In the closed space there may be some amount of public 
accountability but decision-making largely happens, ’behind 
closed doors.’ Despite clear moves being made towards 
greater public accountability and diversity, there are many 
who still perceive this as the current Arts Council, and wider 
government, funding model. In a context where large insti-
tutions still receive most of the funding and certain voices 
continue to be privileged by the media, it is difficult for 
people not to sense decision-making processes remain in 
the ‘closed space’, ‘influenced by vested interests of those 
(already) in receipt of funding and a narrow range of voices.19’ 
Although there are those who would argue ‘the closed space’ 
is much more frequently to be found at a curatorial/program-
mer level, wider questions of, ‘Who makes the decisions’, 
‘On what basis?’ and, ‘Whose interests do they represent 20?’ 
continue to be posed.

THE INVITED SPACE
In creating and investing in a programme that is very much 
place-based and led by consortia made up of, ‘local grass-
roots community groups and art/culture organisations, 
museums, libraries and other partners,’ Arts Council has taken 
up the challenge to create an alternative space: one where 
those who are not part of the small elite feel equally ’invited.’ 
Not only to be given access to existing programmes but to 
be part of shaping the arts and culture they want to see in 
their own area. By focusing on ‘shared decision-making’ it 
has also committed itself to learning how this shift of power 
might shape its, ‘approach to future projects.’21 Whether what 
is being learned eventually finds itself reflected in the fund-
ing criteria for major institutions or national funding policies 
is still open to question. Unlike Creative People and Places 
programmes, a national funding body is a, ‘large ship to turn 
around.’
 CPP programmes have largely started with the concept of 
the ‘invited space’, taking similar but different approaches to 
tackling sharing of power and decision-making. In the 
‘invited’ space created by initiatives such as Community 
Bridgebuilders or SceneMakers, local people are clearly 
welcomed to the table and encouraged to be part of the 
conversation. Mostly this has been through, ‘taking part in 
decision-making panels to decide what community projects 
received funded’22 or playing advisory roles in ensuring the 
art work commissioned is, ‘relevant to local communities’. 
Some CPPs have created groups such as Appetite Builders, 
or Cultural Connectors whose role is to actively encourage 
community participation. In many the invitation has quickly 
extended to include opportunities for these groups to get, 
‘involved in all aspects of the programme, from arranging trips 
and visits, sitting on funding panels, assisting artists, curat-
ing and producing festivals, leading workshops, taking 
photographs, doing office work and stewarding… to helping 
interview staff and freelancers.‘23 
 Despite many successes, a number of directors were 

concerned whether the balance of power has really shifted. 
Especially when, ‘delegation’ still operates within carefully, 
‘constructed parameters’. While many described actively 
encouraging groups, ‘to take control …deciding what to do 
and when to do it,’ they also recognised, ‘the initial guidelines 
are set by us’. Even when community members have been 
invited to, ‘create the criteria,’ for certain commissions, the 
original selection of artists had often been ‘curated’ by CPP 
teams. 
 The role played by communities’ understanding of, ‘who 
controls the purse strings’ was frequently highlighted. ‘There 
is power in who holds the money’ one director commented, 
whilst another explained she was, ‘very aware…that the real 
power often comes in a monetary form. ‘We’ still sign off the 
invoices and ‘we’ are still the ones legally accountable, and 
our panels realise that. In one panel, our partner organisation 
contributed financially to the final event. The balance of power 
was suddenly different.’ 

 Who holds the power is not only a question of money. In a 
world where, as Susan Sontag notes, ‘Rules of taste enforce 
structures of power’ and are ‘inextricably woven into our 
system of social class24’, CPP directors spoke of having to 
reassure community members their opinions were equally 
valued. One described, ‘a participant (who was also the chair 
of a local community association) asking, ‘are we doing ok?’ 
after they had contributed their thoughts on a selection of 
artists. Another director was honest enough to suggest it can 
be, ‘an uphill struggle’ to bring participants to a place where 
they begin to see themselves on, ‘an equal footing’. 
 Having the confidence to voice your opinion, when there 
are those in the room who already possess the know-how 
and the language to speak about work in a professional 
context is not easy. While noting, ‘there is also ‘power’ in the 
experiences, knowledge and connections people bring to the 
table,’ another director felt it was, ‘still difficult. Our approach 
to community commissioning is about putting the deci-
sion-making power in the hands of the community...But… this 
doesn’t truly hand over power. Panel members know their 
mentors are more experienced and knowledgeable than them-
selves and that influences things.’ 
 One response was to suggest it might not necessarily be 
about creating an ‘absolute balance’ but more about being 
open about the invitation. Another that it was about recog-
nising it might still be about, ‘a gentle negotiating of power…
where the most important thing’ was to, ‘ask the right question 
at the right moment.’ Others felt it must start with the con-
versation where people were able to be, ‘honest about who 

has what type of power’. And in ‘being consciously aware of 
where we place our power.’ 
 Some sensed the ‘invited space’ might still seem patron-
ising to community members. Especially if participants’ 
ability to contribute to the debate seemed to be found sur-
prising: 
‘What struck me was how thorough and detailed their obser-
vations … were. They had read everything in minute detail…
checked the budgets, and websites of the artists. This is not a 
passive group of decision making novices, but a very passion-
ate and earnest group of people who take their responsibility 
seriously…

CREATED AND CLAIMED SPACES
In the ‘created or claimed space’ there is a recognition power 
is not something unchanging or fixed. It is ‘dynamic’ and ‘can 
be found in the hands of the many:’25 What matters is creat-
ing the spaces for this to flourish. Speaking about power’s 
different ‘expressions’, a recent Oxfam report26 identifies four 
possible paradigms: 

 • ‘power over,’ which involves excluding others
 • ‘power to’ which is about our capacity to take action
 • ‘power with’ which comes through collaboration 
 • ‘power within’ or personal ‘empowerment’ - which   
  often emerges from opportunities to develop ‘power with’. 

One of the important (though not uncontested27) claims made 
for the arts is their potential to create a sense of ‘power within’ 
through creating opportunities for people to work collabo-
ratively. As one CPP director, quoting Aboriginal artist/
activist Lilla Watson, explained, creating ‘power with’ is about 
finding solidarity with your community through collaboration 
and co-creation: ‘If you have come to help me, you are wast-
ing your time. If you have come because your liberation is bound 
up with mine, then let us work together.’28 It is also dependent 
on whether, having given people a voice in creating, com-
missioning or curating work, ‘they feel that voice will continue 
to be listened to’ and that they will be able ‘to influence future 
outcomes’. In order to do that, communities need to see 
themselves not only as participants but ‘co-creators’ and 
‘initiators’ of programmes.
 Sensing the tension that can still exist around the ‘invited 
space’, a number of CPPs have chosen to develop the, ‘cre-
ated and claimed’ space through commissioning work that 
engages more directly with the social and economic context 
of the areas in which they are working. In particular, it has 
involved radical new partnerships with artists who reflect 
these communities and come from a background of socially 
engaged practice. And, importantly, working with artists who 
understand the ‘theoretical framework and ethics29’ that 
inform such a practice. 
 The importance of offering communities the possibility to 
participate in art that not only celebrates their history and 
heritage but also allows them to engage critically with the 
real issues facing them cannot be underestimated. This is 
work that not only asks rigorous questions, like the bait 
prompt, ‘does this project something to say about the world 
we live in?’ but also, ‘directly reflects, challenges and ques-
tions the politics of our times.30’ 

 Most CPPs would see the establishment of ‘created and 
claimed’ spaces as their final goal: especially if the pro-
gramme is to prove sustainable once this particular strand of 
funding has disappeared. Finding ways to challenge current 
power structures is a crucial part of this. If the ethos of the 
programme is to be reflected at a national level, this would 
mean creating a system that seeks to go beyond the arts 
capacity to ‘ameliorate’ the effects of long term dis-invest-
ment. It must be able to offer space to encompass what 
Chantal Mouffe describes as the ‘antagonistic’.31 And to go 
beyond policies that accept, ‘the existing terms and condi-
tions of the public sphere and seeks to modify, extend or 
otherwise reform them’ to being prepared to change ‘the 
public sphere itself32’. 
 ‘Culture’ Holden suggests, can no longer be ‘something 
that is ‘given’, offered’ or ‘delivered’ by one section of ‘us’ to 
another.’33 It needs to be something, ‘that we all own and 
make:’ by encompassing ‘power with’ as well as ‘within’.

www.creativepeopleplaces.org.uk
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THEATRE OF THE OPPRESSED 
AND COMMUNITY CULTURAL 
DEVELOPMENT
In all my work as a Joker1 in many differ-
ent communities over the past 10 years, 
I often hear people saying, "I can't", I 
don't know how", "I can't succeed" and 
"This is not for me". Such beliefs are 
formed from the time kids begin school, 
where many, especially the poor, are 
persuaded that they know nothing and 
that learning is too difficult. They are 
taught that the practical knowledge they 
have gained from life and from their 
family histories is not knowledge at all. 
They are taught that their customs and 
traditions are not culture.
  For a community to build its own 
history, it must exist as a collective 
community. For a collective community 
to exist, its members must see them-
selves as people. The development of a 
we depends on the existence and the 
strengthening of the individual I. If each 
member of a community is seen only as 
a number, the community will be little 
more than a dormitory of people who 

happen to inhabit the same physical 
space. It will possess a merely geo-
graphical identity.
  What distinguishes a number from a 
person? For me, it is the ability to see 
oneself as part of a whole, to be able to 
imagine, dream, envision the possibility 
of doing things differently.
  Theater stimulates and fulfills our 
need for self-discovery; it enables us to 
see ourselves as we are and to under-
stand our own potential. Through the 
language of the theater, individuals 
learn that their bodies can express much 
more than they ever thought possible.
When people realize that they can get 
up on stage, that they can sing a song, 
recite a verse or write down an idea, 
they discover that their potential is 
unlimited, that they can change both 
themselves and the world around them.
  In 1993, I worked with a group of 
street kids aged 14 to 17. Many of them 
were doing drugs, especially sniffing 
glue. At first, the partner institution had 
invited my colleague Olivar Bendelak 
and myself to use alternative spaces— 

the street, for example—to conduct the 
workshops.We decided to make it even 
more of a challenge by having the work-
shops at the CTO-Rio headquarters, 
located in a public building housing a 
government-funded theater.
 Within the first few days of the pro-
ject, we realized how important it was 
for the group to work in a formal setting. 
It was obvious that they were very proud 
to be invited into a proper space for this 
activity.
  The strategy was to alternate 
warm-up exercises with visualization 
and improvisation techniques. After a 
few weeks, we had done several skits 
based on their problems and the group 
started asking what play we were going 
to put on.We answered that we were 
already doing it. They laughed and 
asked what we were talking about. They 
felt that their stories were not interesting 
enough to become the subject of a play. 
They had expected to produce a play 
using someone else’s text, to stage a 
work that already existed. They said that 
the play would never materialize 

because they would never know how to 
create a real story.
  It wasn’t easy to convince them to 
be patient, or even to rehearse the same 
skit over and over again to get it right.
We improvised several skits, amalga-
mated similar ones and then placed the 
skits into a sequence that told the story 
of a young boy who ran away from home 
and became involved in the world of 
street kids.
  Next we told them that we would 
write down the text of the play. Again, 
they laughed. The group was full of 
half-illiterate kids; some of them barely 
knew how to write their own names. No 
one believed they could actually write 
the text of a play. They kept insisting that 
it wasn’t necessary to have a text at all: 
they already knew how to improvise.
  We wrote down the characters’ 
lines, then typed and copied them. The 
more we worked on the text, the prouder 
the kids became of their production, 
becoming aware that they were actually 
producing something that was truly their 
own. Even those who were completely 
illiterate started contributing, suggest-
ing lines for some of the characters. 
After a while, we had the printed text of 
a play, entirely created by street kids, 
most of whom had failed in the public- 
education system and who were not at 
all used to reading or writing.
  This was one of the most difficult 
groups I ever worked with; but with 
them I understood how the reigning 
ideology, through the public-education 
system, can destroy a person’s self-con-
fidence and how the theater can restore 
it, by helping people to see, discover 
and re-create themselves, rather than 
simply accepting the judgments and 
labels that society has placed on them. 
By working in theater, people learn that 
they are capable of producing a play, 
something they would never have 
thought possible.With this experience 
comes the realization that before saying, 
«I don’t know how», they need to give 
themselves a chance to try, to investi-
gate their potential and to do what it 
would take to one day know how.
  When people speak about them-
selves, when they improvise scenes from 
their own lives, they discover who they 
are and where they are from. The simple 
fact of understanding themselves better 
and discovering that they can do more 

Bárbara Santos

than they had ever imagined is funda-
mental for them to start transforming 
their own lives.
  Theater stimulates individuals to 
discover the «I» at the same time as they 
discover their power to act, to transform. 
Theater helps show individuals the 
vastness of their potential.
  Theater of the Oppressed—and 
more specifically Forum Theater2—aside 
from promoting the discovery of the self, 
aside from reinforcing an individual’s 
self-esteem and self-confidence, also 
contributes to the establishment of the 
collective «we.» By «we» I mean not only 
the specific «we» of the group in which 
they are working and with whom they 
share common goals. I also refer to the 
«we» that comes from becoming a citi-
zen who understands the world as a 
collective in which events are interde-
pendent, both cause and consequence 
of social, political, economic and reli-
gious occurrences.
  In all the groups I have worked with, 
I have seen significant changes in the 
participants and in our Jokers who have 
worked with them. I have seen people 
return to school, change jobs, join 
neighborhood and professional associ-
ations, divorce and/or remarry, create 
plays. In sum, I have seen them change 
their lives.
  I have seen changes being initiated 
and developed collectively as well as 
individually. In three favelas (slums) 
without basic sewage systems and poor 
participation in organized community 
activities located in the neighborhoods 
of Jacarepaguá and Santa Teresa, across 
town from each other, theater groups 
have achieved great influence on elec-
toral processes within their communi-
ties’ tenants’ associations. I’ve seen a 
group of black university students 
organize themselves to participate in a 
theater festival in Africa. I ve seen Forum 
Theater groups formed under such 
rubrics as «Ghota»(homosexuals), 
«Renascer»(senior citizens), «Portadores 
de Deficiência Física» (people with 
physical disabilities), «Galera da Levy» 
(first-grade students) or «Casa das 
Palmeiras» (mental-health patients) who 
managed to introduce proposed legis-
lation to City Hall via Augusto Boal, then 
a town councilor. As I write, «ARTE-
MANHA» (AIDS prevention activists) are 
creating their own social projects.

  Every time a citizens’ action group 
presents its play to a new audience, its 
members gain a better understanding of 
the problem depicted, discovering new 
ways of dealing with it through the 
outsiders’ viewpoints of audience mem-
bers who come onstage to improvise an 
alternative.
Every new audience that participates in 
a Forum Theater performance learns 
through the presentation and goes away 
with the energy and emotion generated 
by the event. People do not leave Forum 
Theater the same as they came in, even 
if they did not go onstage. The newly 
learned power to take action stays with 
everyone present.
  Boal often says that «the act of 
transforming is in itself transforming.» 
For him, the fact that people climb out 
of their comfort zone, get up on the 
stage, replace a character and try, 
through improvisation, to transform the 
original course of events sets off a 
process of transformation within those 
individuals. To take the stage to change 
something that has been portrayed 
creates the reality of change.
 All kinds of audiences, even those 
that at first seem resistant, participate 
actively in Forum Theater sessions, as I 
have seen in dozens of cities throughout 
Brazil and in a few other countries.
  For these and other reasons, no 
project intended to promote the devel-
opment of a community culture should 
neglect the use of theatrical expression, 
even if they do not form theatrical 
troupes or put on plays. In fact, I am 
convinced that Forum Theater is an 
essential technique that can make an 
invaluable contribution to any socio-
cultural or pedagogic project. Forum 
Theater generates constant dialogue, 
brings people together, strengthens 
them and demystifies their plight.

Utdrag fra essayet Theatre of the Oppressed and Community 
Cultural Development i Community, Culture and Globalization 
(Rockefeller Foundation, 2002). 

Om De undertryktes teater

1     «Jokeren» i Augusto Boals teatermodell er 
      en nøytral tilrettelegger for den kollektive         
       kunstneriske prosessen, men som ikke skal   
       kommentere eller blande seg direkte inn.
2    Det undertrykte teater oppsto i det junta-   
       styrte Brasil på 70-tallet, og «forumteater» var       
       Augusto Boals modell hvor forestillingen     
       skapes sammen med publikum, for å bruke   
       teatret til å stille og drøfte spørsmål, og å   
       skape forestillinger om en ny og bedre verden.

Bárbara Santos er prosjektkoordinator 
ved the Center of the Theatre of the Oppressed 
(CTORio) i Rio de Janeiro, Brazil, og kunstnerisk 
leder for KURINGA, MadalenaBerlin, Collective 
MadalenaAnastácia og Together International 
Theatre Company. Ved hjelp av metoder fra Augusto 
Boals De undertryktes teater, har Santos gjennom 
mange år bl.a. arbeidet i favelaene i Rio de Janeiro. 
Hun gjester Scratchfestivalen Glokale Stemmer, 
oktober 2018. 
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Sirkelen
Vi står i sirkel på gulvet. Stolene på Caféteatret i Hollender-
gata i Oslo er ryddet vekk. Forventningsfulle foreldre er 
vennlig forvist fra lokalet. Her er det ikke noe rom for å være 
tilskuer. Her er du med. Tilstede. I alt som skjer.
 Sju unge jenter i alderen 12-15 år ser på oss med nys-
gjerrige blikk. Noen kjenner hverandre. Andre har kommet 
alene. Vi varmer opp. Kropp og stemme. Her får dere ikke 
manus, sier Shanti. Dette er ikke en teatergruppe der vi 
forteller dere hva dere skal gjøre. Dere skal selv finne deres 
stemme. Og vi skal veilede og hjelpe dere. Jeg merker for-
virringen i flakkende blikk, i nervøs fnising, i urolige føtter. 
For hva betyr det? Å finne sin egen stemme, sitt eget uttrykk.

Begynnelsen
Jeg har kjent Shanti Brahmachari så lenge jeg kan huske. Helt 
siden vi med små skritt begynte å gjøre Norge og det norske 
teater- og kulturlivet oppmerksomme på at vi fantes. En lang 
reise som startet tidlig på 1990-tallet. Den gangen snakka 
man ikke om hvithetsnorm som vi gjør i dag, men det var den 
vi prøvde å komme til livs. Da som nå. Vi kjempa for retten til 
å delta i norsk kulturliv på lik linje med våre etnisk norske 
skuespillere og artister. Khalid Salimi, Cliff Moustache, Halvor 
Voldstad og Shanti. Firkløveret som talte vår sak når det gjaldt. 
Og fikk på plass støtteordninger for prosjekter som bød på 
noe annet enn det etablerte og velkjente. Da artistkollektivet 
Queendom ble til, som jeg var en del av i 15 år, var det med 
drahjelp fra dem. Men Shanti holdt seg alltid på avstand. Kom 
aldri helt innafor vår sfære. Hun var den voksne som kjempet 
i byråkratiets irrganger. Vi var de unge som ønsket å leve det 
ut. Hun snakket på seminarer om utviklingen av mangfolds-
praksiser i England og vilkårene for svarte skuespillere i 
London, og delte sine erfaringer derfra. Jeg husker at jeg følte 
meg mindre alene når hun snakka. Som om verden kom 
nærmere med hennes nærvær og erfaringer. «Mind the gap» 
var hennes mantra. Hvilke stemmer er det som blir hørt? Hvem 
får delta? Hvem blir ekskludert? Hun var en tydelig strateg. 
Og var det noe hun visste så var det at ingenting kommer av 
seg selv. Men hvem ble hun i det norske systemet? Hva 
trigget henne? Fikk hun utløp for sine tanker og ideer? 

TekstLab
Vi spoler fram i tid. Året er 2012. Shanti forteller ivrig gesti-
kulerende om en ny idé. Eller, ny og ny, det var vel heller en 
idé som hadde vokst seg frem og som endelig kunne se 
dagens lys. En drøm. En nødvendighet. TekstLab unge stem-
mer kalte hun det. Et sted der unge kunne komme og prøve 
ut sine ideer for scenen. Og hun ville ha meg med på laget. 
Jeg ble smittet av entusiasmen hun viste. Av en ny glød jeg 
ikke hadde sett hos henne på lenge. Og som frilanser var det 
ikke dumt å ha et fast oppdrag. Men det var noe som skurra. 

Noe jeg ikke helt klarte å sette fingeren på. Jeg kan kalle det 
sunn skepsis, men det ville være å lyve. Jeg tror det heller 
handlet om angsten for å oppfylle en annens visjoner. Shanti 
hadde dette prosjektet under huden, men jeg skjønte ikke 
hva det var hun ville. Av erfaring så jeg for meg et opplegg 
der det ville bli vanskelig å holde på folk. Der hovedjobben 
ville bli å rekruttere deltagere. Der prosessjobbinga ville bli 
for ambisiøs i forhold til målgruppa. 

Prosessen
Vi er klare. Med ark. Blyanter, penner. Og skriveøvelser. De 
skriver. De tenker. De leverer. Gang på gang. På gang. For 
min frykt for dårlig oppmøte blir ikke til virkelighet. Gruppa 
blir fort stabil. Og de elsker å få utrykke seg. Som seg. Uten 
manus. Med egne tekster. Og egne måter å formidle dem på. 
Foreldre kommer. De ser. Blir berørt. Forteller om endringen 
de merker i barna før og etter TekstLab. 
 Jeg merker jeg blir sliten, men på en bra måte. Det er noe 
her, tenker jeg, når første semester er over. Og jeg vil være 
med på fortsettelsen. 
 Tenk om jeg som fjortenåring kunne komme inn i et opp-
legg der jeg kunne velge instruktører med ulike fagfelt. I dag 
vil jeg ha en sanger. I morgen en dramaturg. Den neste en 
danser. For meg er det der det unike i TekstLab ligger. At 
mulighetene er der. Like mye for unge uerfarne som for voksne, 
profesjonelle utøvere. 

Den gang da. Hver gang når.
Det føles som i går. Da vi sto der i ring i TekstLab Unge 
Stemmer. Med den første gruppa. Jeg uviss på hva dette ville 
bringe. Shanti struttende av selvtillit. Det var noe «dette kan 
jeg - stol på meg» over henne. 
 Og ti år senere er det helt sant. Utviklingen har vært og 
er enorm. Kjernen er teamet. Ansiktene utad. Shanti, Chris-
tine, Hanna, Hilde Hannah, Cecilie og Uma.
 De jobber på alle arenaer. Overalt. De dykker inn i labo-
ratoriene sine for deretter å komme ut å levere festivaler som 
varer i en uke. De eksperimenterer mens publikum er tilstede. 
De viser uferdige ting. De snur opp ned på min oppfatning 
av hva teater er og skal være. Jeg har vært med. Som veileder, 
konferansier og støttespiller. Nå er jeg tilskuer. Tidvis føler 
jeg meg utafor. Men det gjør ingenting. Andre ganger er jeg 
med. Med hele meg. Kropp, sinn og sjel. 
 Team TekstLab leverer. De tiltrekker seg unge fra alle 
samfunnslag, i alle former og fasonger. Det krever mye. Både 
administrativt og sjelelig. Tiårsgaven bør være driftstøtte. For 
hvis den ikke kommer da vet jeg ikke hvor lenge TekstLab kan 
holde seg flytende. 
 Det er ingen tvil om at vi trenger de nye stemmene og 
fortellingene i scenekunsten. Og Shanti og hennes team vet 
at det ikke kommer av seg selv. Gratulerer.

HANNAH WOZENE KVAM 
er skuespiller, skribent og slampoet og hun arbeidet 
tidligere i TekstLab som veileder, konferansier og 
støttespiller. Wozene Kvam (45) er i dag rådgiver i 
kulturseksjonen i Akershus fylkeskommune. 

GRATULERER GRATULERER

«Hvilke 
stemmer er det 
som blir hort? 
Hvem far delta? 
Hvem blir 
ekskludert?»

Skuespiller, skribent, slampoet 
og tidligere TekstLabveileder, 
HANNAH WOZENE KVAM, 
hilser til tiåringen TekstLab.
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OSLOS ORDFØRER
Oslo har viktige utdanningsinstitusjoner innen kunst- og kulturfeltet. 
Vi har en større konsenstrasjon av profesjonelle kunstnere enn noen 
annen by i landet. Byens kunst- og kulturliv kan måle seg med de fleste 
andre byer i Europa. 
 Men Oslo har også noe mer – en underskog av nye unge talenter 
som står klare til å bruke stemmene sine og vise seg fram for resten av 
verden. Unge som er nysgjerrige på hva scenekunstfeltet kan tilby, og 
som vil lære mer i samarbeid med andre. 
 TekstLab har gjennom ti år lagt til rette for at barn, ungdom og 
unge voksne skal få utvikle sine talenter innen scenekunsten. De har 
skapt en arena som er åpen og fri og der alle kan delta. 
 Etter TekstLabs metode, er det deltakerne selv som presenterer 
sine ideer og utvikler dem i samspill med andre. Det gis veiledning fra 
profesjonelle kunstnere og dramaturger underveis. I dette møtet 
mellom ung kreativitet og erfaring, mellom ulike kunstuttrykk, kultur-
bakgrunner og – helt sikkert – meninger, oppstår nye uttrykk som ellers 
aldri hadde blitt vist. 
 For mange i Oslo vil TekstLabs unge kunstnere allerede være kjent. 
Gjennom opptredener på flere av byens ledende kulturscener, har de 
gledet og imponert oss ved en rekke anledninger. Ved Deichman Biblio 
Tøyen har TekstLab vært med fra starten av. 
 Vi er stolte av TekstLab, og det gir godt håp for Oslos framtidige 
kunst- og kulturliv at de finnes.
 På byens vegne, vil jeg gratulere TekstLab med viktig arbeid 
gjennom ti år og ønske lykke til videre!

Marianne Borgen
Ordfører

NORSK SKUESPILLERSENTER
Som samarbeidspartner gjennom ti år 
har vi hatt gleden av å følge dere tett. 
Det er beundringsverdig å se hvor mye 
dere har vokst og hvordan tilbudet 
stadig utvider seg og favner flere. 
Dere spiller en svært viktig rolle for 
norsk scenekunst. Ved å løfte frem nye 
stemmer og et vell av ulike uttrykk og 
fortellinger, gjør dere oss rikere. Takk 
og gratulerer!
 
Linn Meyer Kongshavn
Kunstnerisk konsulent, 
Norsk Skuespillersenter

GRATULERER GRATULERER

SPAREBANKSTIFTELSEN DNB 
TekstLab gir ungdom en mulighet til å 
være både skapende og utøvende på 
scenen. Deres arbeid med å utvikle nye 
stemmer og unge talenter innen fri 
scenekunst er forbilledlig. Det at Tekst-
lab samarbeider med bibliotek og fri-
tidsklubber som arenaer, gjør at ungdom 
blir eksponert for tilbudet og kan få 
prøve seg i trygge rammer med profe-
sjonell hjelp. 
 Ungdommene får arbeide med sin 
egen kunstneriske stemme og vise frem 
en historie de selv har formet i et kunst-
nerisk uttrykk. Sparebankstiftelsen DNB 
har både støttet TekstLab økonomisk og 
har ved noen anledninger hatt gleden 
av å leie inn artister med stor suksess. 
Vi er imponert over arbeidet som gjøres 
og ønsker TekstLab til lykke med jubileet 
og fremtiden!
 
Sissel Gregersen Karlsen
gavesjef, Sparebankstiftelsen DNB

TALENT NORGE
Det er fantastisk å kunne ønske Shanti Brahmacahri og TekstLab 
til lykke med 10 år som en nyskapende utviklingsarena for unge 
scenekunstnere. For at kunsten skal videreutvikles, er ekspe-
rimentering og utforsking nødvendig. Måten TekstLab arbeider 
med å finne nye stemmer utenfor det etablerte kunstlivet er 
enestående og veldig spennende å følge. 
 Helt siden Talent Norge ble stiftet i 2015, har TekstLab 
Inkubator vært en av satsingene våre. Her har vi sett talenter få 
rom til å gå i seg selv som kunstnere, til å utforske sjangre, 
utvikle egne tekster og personlige kunstuttrykk. Det å jobbe 
med en mentor på høyt faglig nivå gir trygghet når nye ideer 
utforskes. Til sammen har dette gitt mange særegne og fine 
publikumsopplevelser.
 Vi er glade for samarbeidet og imponert over hva TekstLab 
har fått til, under Shanti Brahmacahris ledelse. Vi håper at dere 
fortsetter å gi oss spennende nye stemmer og historier fortalt 
på helt nye måter i lang tid fremover!

Maria Mediaas Jørstad, 
daglig leder, Talent Norge

DRAMATIKKENS HUS
De varmeste av alle gratulasjoner til TekstLabs utrettelige, 
energiske, ustoppelige og uimotsigelige dronningmor: 
Shanti Brahmachari!
 Dramatikkens Hus hilser dere og vil takke for inspire-
rende samarbeid gjennom åtte år. Du, Shanti har utfordret 
og oppfordret oss og hele den norske teaterbransjen med 
din tenkning om kunstneriske prosesser. Din ukuelige 
stå-på-attitude og din insistering på at unge talenter heter 
Scenekunstnere og at de skal bli lyttet til og tatt på det 
alvorligste alvor. 
 Dere kjære skuespillere i TekstLab, dere har vokst opp 
og utfoldet dere med mot og kraft. Dere er nå betydelige 
scenekunstnere, utøvere, musikere, kulturarbeidere og 
dramatikere med levedyktige budskap og kunstnerskap 
som preger scenekunstfeltet vårt. Veilederne i TekstLab; 
regissørene, koreografene og skuespillerne er samtlige 
rause og fagsterke mentorer som har oppmuntret, oppfor-
dret, lyttet, trøstet og inspirert dere. De er rause og kre-
vende lagspillere som har gjort arbeidet mulig. Resultatet 
er imponerende. Vi ser stort fram til alle fortsettelser. 
Dramatikkens Hus trenger dere. Norsk teaterbransje 
trenger dere. Vi tar av oss hattene, bukker, takker og 
gratulerer!
 
Line Rosvoll
Kunstnerisk leder, Dramatikkens Hus

Hilsener 
fra noen av 
TekstLabs 
stottespillere

Gratulerer med 
10-arsjubileet! 
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En stor takk til TekstLabs omfattende nettverk av kunstnere som har jobbet med egne tekster, 
visninger, produksjoner, veiledning, og i samspill med barn og ungdom:

Janne-Camilla Lyster, Cecilie Lindeman Steen, Julian Skar, Christine Vik Bratvold, Uma Feed Tjelta, 
Unni Gjertsen, Mariko Miyata Jancey, Hannah Wozene Kvam, Hanna Filomen Mjåvatn, Kristin Norderval, 
Jeaninne Masika Lukusa, Alma Bø, Ornilia Ubisse, Christian Beharie, Ole Jørgen Løvås, Naomi Wallace, 
Espen Dekko, Luan Hoang, Kal Elshmaa, Qualbi Khan, Live Sollid Schulerud, Chriz Nypan, Maria Karlsen, 
Aïda Frusan, Terje Tjøme Mossige, Monica Ifejilika, Mette Brantzeg, Jonas V, Hilde Hannah Buvik, Amina Sewali, 
Ali Djabbary, Cliff Moustache, Sulekha Ali Omar, Tracee Lewis Meyn, Erlend Auestad Danielsen, Daniel Rodrigo Nilsen, 
Birgit Nordby, Sverre Indris Joner, Torgrim Mellum Stene, Mona Lian, Beathe C. Rønning, Manouchehr Darakhshanfar, 
Camilla Borud Strandhagen, Sofia Knudsen Estifanos, Amalie Eggen, Nelly Winterhalder, Joanna Magierecka, 
Michael Aspli, Aligo Batali, Uma Isabelle Schanke, Tonje Wik Olaussen, Chollada Phinitduang, Sondre Pettersen, 
Assad Siddique, Mehdi Ashtiani, Renata Aleksejunaite Christensen, Kai Kenneth Hanson, Asta Busingye Lydersen, 
Christian Wallis, Monica Borg Fure, Besim Jakupi, Marcelino Valiente, Mads Henning Jørgensen, Elise Austad, 
Terese Mungai-Foyn, Huy Le Vo, Evelyn Rasmussen Osazuwa, Zezé Kolstad, Veronica Salinas, Isaaka Sawadogo, 
Vershasb Parfajo, Oscar Gee, Bahman Salkooyeh, Bahman Mahmodian, Arturo Tovar, Sarah Camille Osmundsen, 
Buzhan Baban, Sara Baban, Mimmi Tamba, Taro Vestøl Cooper, Mona Grenne, Elyas Poorgholam, Kareh Mahmodian, 
Odd Johan Fritzøe, Federico Alejandro Rioboo Fondo, Roberto Palermo, Annette Brandanger, Victor Marchesini, 
Tone Andersen, Silje Marie Aker Johnsen, Bibbi Moslet, Camilla Eeg-Tverbakk, Siri Forberg, Steve Tiller, Jon Tombre, 
Hooman Sharifi, Gunhild Bjørnsgaard, Pia Maria Roll, Cathrine Bjørndalen, Beatur, Jill Sigman, Andreas Paleologos, 
Tone Martine Kittelsen, Julia Varley, Eugenio Barba, Chrissie Tiller, Bárbara Santos, Bjørn Enes, Maja Hannisdal, 
Pauline Vaillancourt, Ahmed Tobassi, Ingvild Lien, Inger Schjoldager, Kristian Pedersen, Kim Kopstad, Justina Brazaite, 
Thea Åretun Svensson, Margrethe Nandrup Rylander, Annika Ostwald, Mine Nilay Yalcin.

Takk til alle som har vært med i TekstLab Unge Stemmer.

Vi vil også rette en stor takk til våre støttespillere gjennom ti år:
 
Kulturrådet, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo, Sparebankstiftelsen DNB, Bergesenstiftelsen, 
Talent Norge, Områdeløft Tøyen og Fond for Utøvende Kunstnere.

Takk til våre samarbeidspartnere som bidrar til å gjøre TekstLab mulig: 
 
Dramatikkens Hus, Norsk Skuespillersenter, Caféteatret/Nordic Black Theatre, Sentralen og 
Sentralen UNG, Deichman, Deichman Biblo Tøyen, Aktivitetshuset K1, Årvoll Gård, 
Furuset Bibliotek og Aktivitetshus og Deichman Stovner.

Uten alle dere hadde ikke TekstLab vært mulig. Tusen takk!

Et annet hjem Qualbi Khan
Orienta Mads Henning Jørgensen og Kal Elshmaa
Vinduer  Veronica Salinas
Jeden Marcelino Valiente
Journey to the East Nelly Winterhalder (Idé «Banan» av Mona Grenne)
Grønland Salong Kal Elshmaa og Mads Henning Jørgensen
Patty og Ulven Sarah Camille Osmundsen og Amina Sewali
Frå Nydalen til Helsfyr Kal Elshmaa
Fat Jack Luan Hoang
Rare Frukter  Amina Sewali, Sarah Camille Osmundsen og Mimmi Tamba
Reisen Veronica Salinas og Espen Dekko
The Innocent Criminals Frederico Alejandro Rioboo Fondo
Conte Mwen Sara Camille Osmundsen
Indigionous of themelves Frederico Alejandro Rioboo Fondo
Gilgamesh og Enkido Ali Djabbary
Jeg heter Mary – egentlig Hanna Filomen Mjåvatn
Janteloven TekstLab Unge Stemmer
Vi TekstLab Unge Stemmer
Det usagte, de uhørte Shanti Brahmachari og Cecilie Lindeman Steen
The Danger of Telling only One Story Hooman Sharifi og Shanti Brahmachari
22. juli TekstLab Unge Stemmer
Kola Mongoli og de eksotiske barna Zezé Kolstad
Det frie menneske Evelyn Rasmussen Osazuwa
Konstruerte rom/ rom i utvikling Chollada Phinitduang og Elise Austad
Gaven Camilla Borud Strandhagen
Fred TekstLab Unge Stemmer
Maps and Dreams TekstLab Unge Stemmer
Dagen som ikke tar slutt Tonje Wik Olaussen
Og dette er forestillingen Mariko Miyata Jancey
The Rehearsal Room (And then you die) Uma Feed Tjelta
Etterpå Hilde Hannah Buvik og Beathe C. Rønning
Blodfloyal Erlend Auestad Danielsen
Konfirmasjon. Kaffe. Jørgen  TekstLab Unge Stemmer: Vilde Elisabeth Espenes og Askild Oddvarsen
The Trials of Patricia Isasa Kristin Norderval, Naomi Wallace, Bibbi Moslet og Chantes Libre
Ferdaminne del 2 - Tyskland Ali Djabbary
ID: politics of identity  TekstLab Unge Stemmer
Tro og overbevisning.  Christine Vik Bratvold
Jenta som ville bli konge Amina Sewali
Røtter, greiner og nye kvister Mariko Miyata Jancey
Malu Mimpa Jeaninne Masika Lukusa
Et åpent rom, et lukket rom, hjerterom og 
tomrom. Rom og cola, soverom, uendelig rom Daniel Rodrigo Nilsen og Tone Martine Kittelsen
Noe å ha utenpå Hilde Hannah Buvik
This is how we make cake Erlend Auestad Danielsen og Daniel Rodrigo Nilsen
Finnes jeg fortsatt om fem minutter Hilde Hannah Buvik 
Lonely are the Brave Jeaninne Masika Lukusa
Minner: Kropp Shanti Brahmachari, Cecilie Lindeman Steen og Cathrine Bjørndalen
Rua 57 Ornilia Ubisse
Litt bortover i tiden Mariko Miyata Jancey
On the Subject of Tattooooooooos Jasper Siverts
Beharie Christian Beharie
The Wall Ornilia Ubisse
Jernbanelinjen Hilde Hannah Buvik
Sorgprosesser Daniel Rodrigo Nilson og Sondre Pettersen
Notatbøker TekstLab Unge Stemmer: Astrid Thue Voss
Ferdaminne del 3 - Norge Ali Djabbary
Live animasjon-konsert Jesper Jansen
Tidsfordriv Jeaninne Masika Lukusa
h Christine Vik Bratvold
Ryggsekken – du kan ikke følge meg hjem Hilde Hannah Buvik
Tusen dager, på én natt Jeaninne Masika Lukusa 
On Myths and loose connections Jasper Siverts
About seeing colors in music Jesper Jansen
En undersøkelse av nærhet Mariko Miyata Jancey
I walk alone TekstLab Unge Stemmer: Shokat Harjo
Herfra starter Cathrine Bjørndalen
Ferdaminne Ali Djabbary 
Herfra til Svartehavet Unni Gjertsen
egentlig... Hanna Filomen Mjåvatn
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Nå skal jeg fortelle 
Det startet i byen der jeg vokste opp 
Tredje etasje i en blokk,  
Vi hadde ikke mye men vi hadde det godt.  
Det var der livet starta 
Den lille gutten i gata 
Men Tøyen var ikke alltid lett 
Likevel ble jeg alltid mett 
Ekke mat jeg snakker om 
Men erfaringer som sakte kom 
Finner ikke ord, men mor har fortalt 
Skjedde ting som forandret alt 
De gjorde brekk i vår blokk 
Blod over alt 
De satte skudd på trappa 
Da tok vi tinga og stakk av 
En bedre oppvekst, flyttet mot øst 
Nærmere mål, Kalbakken først 
 
For tiden som var kan ingen forandre 
Tiden den går, år etter år 
Dagen blir natt, natta blir svart 
Tiden er nå, tiden er vår 
X2 
 
Fotball ble alt, fotball var drømmen 
Kip ble jeg kalt, i mål tok jeg alt 
Nabolaget ble min verden 
Blokker rundt en lekeplass 
En liten tass som fort ble stor 
Gutta på benken rundt et bord 
Forskjellig bakgrunn, forskjellig mor 
Selv om vi kalte hverandre bror 
Var der for hverandre, ikke noe svik 
Alle forskjellig, men alle lik 

Men så en dag, en av gutta forsvant 
Ble for norsk, kort fortalt 
Ferien ble lang som livet, det var alt 
Gjengen ble aldri det samme igjen 
På benken manglet det alltid en! 
 
For tiden som var kan ingen forandre 
Tiden den går, år etter år 
Dagen blir natt, natta blir svart 
Tiden er nå, tiden er vår 
X2 
 
Stovner alltid hatt et dårlig rykte 
Men da jeg kom hit var det ingenting å frykte 
Tatt imot med åpne armer 
Møtt med smil som alltid varmer 
En hel verden i mitt nabolag 
Der vennskap bygges dag for dag 
Rockern ble min nye klubb  
Stedet med musikk 
Fra min storebror og venn jeg alltid støtte fikk 
Scenen ble min hjemmebane 
Å rappe ble en daglig vane 
Micen ble min store hjelper 
Hever stemmen når det gjelder 
Sier det jeg mener og mener det jeg sier 
Africa, Jamaica, er i mine gener 
Stovner! du gjorde meg selvstendig 
Vokste innvendig, nesten fullstendig. 
 
For tiden som var kan ingen forandre 
Tiden den går, år etter år 
Dagen blir natt, natta blir svart 

FORANDRING

LEO WAAGBØ


