
Tittel Hvem Tema Hva Arena/lokale behov

Kroki
Silje Eugenie 

Strande Øktner
Kunst/tegning

Kroki er en klassisk tegneøvelse. Raske 

skisser og i mange tilfeller av en naken 

modell (aktmodell). Her lærer man 

tegneteknikk og erfarer at man ikke 

trenger å være perfeksjonistisk for at en 

tegning blir vellykket.

Klasserom

Ordførerkjede
Silje Eugenie 

Strande Øktner
Kunst

Tegning av nye og gamle kommunevåpen? 

Eller blir det en kul plakat for et 

arrangement? Tegneworkshop.

Klasserom

Hip Hop - kurs
Hulda Kristina L 

Vestvik
Dans

Her blir du varm i trøya og får opplæring i 

basics og enkle trinn. På slutten av dagen 

har du en tøff koreografi sammen med 

resten av gjengen. Arena: Stort lokale med 

lydanlegg.

Gymsal/stort 

lokale med 

lydanlegg

Workshop i teater Silje Lindberg Teater

Teaterworkshop med tema "drømmer" ca. 

13 pr gruppe, klasserom/black box, med et 

tydelig resultat på slutten av dagen)

Klasserom/Black 

box

Låtskriving 

musikkproduksjon
Tempo

Musikk, Alle 

sjangre

Stedfestet i Trondheim i deres studio, 3-4 

personer pr. produsent. 
Hos dem

Arkitektur
Mio Oribe 

Stuberg Ueno

Kunst/tegning/

modeller

Arkitektur workshop hvor man snakker om 

rom og arkitektur, Hva er det? Her får man 

ulike eksempler på hva arkitektur kan 

være. Videre er det mulig å utprøve ulike 

prosjekter med forskjellige matrialer, 

kropp og hender. Kanskje har du en fysisk 

modell ferdig i løpet av dagen? Ca. 10 pr. 

kurs. Diverse utstyr må kjøpes. Arena: 

Stort tomt rom

Stort tomt rom/ 

klasserom

Drama/bevegelse - 

Fortelling uten ord

Mari Moe 

Krysinska/Meys

am Abbas 

Hosseini

Teater

Her lærer du deg verktøy for gestaltning. 

Hvordan kan du bruke kroppen til å bli en 

annen? Andre del av workshopen 

fokuserer på historie og handling. 

Stikkordet er å se mulighetene i det man 

har. 2 workshopholdere  og tar totalt 20. 

pers. Arena: Ulike rom men trenger et 

hovedrom med lydanlegg(litt større enn 

de andre)

Flere rom, men 

et hovedrom 

med lydanlegg



Keramikk kurs
Frazinska 

Willuhn
Kunst

Her kan du lage din egen keramikkfigur 

eller et kult kermaikkbilde sammen med 

Franziska som har mastergrad i 

tradisjonskunst, og elsker å jobbe med 

leire. Kan tørke dette ferdig hos henne og 

få sendt det ut

Rom der man kan 

bruke leire/ 

eksempelvis 

egnet rom på 

skolen for kunst 

og håndtverk

Dreiing/ 

modellering

Frazinska 

Willuhn
Kunst Stedsbunnet Trondheim + lengre økt

Street art Jørgen Sellevold Kunst

Jørgen jobber som scenograf/rekvisitør og 

har jobbet for NRK og laget reklamefilmer. 

Men først og fremst er han kunstner med 

bakgrunn fra graffiti og gatekunst. Her får 

du lært deg ulike teknikker og lære av en 

erfaren gatekunstner.

Gymsal eller 

klasserom. 

Gjerne tilgang til 

prosjektor. 

Malekurs Inga Dalsegg Kunst

Her får du lære maleteknikker under 

veiledning fra den kreative kunstneren 

Inga Dalsegg. Ca. 8 pers. 

Klasserom

Tegnekurs 

(Figurativ, 

portrett, anatomi, 

perspektiv, kull, 

blyant, pastell, 

Inga Dalsegg Kunst

Tegnekurs (Figurativ, portrett, anatomi, 

perspektiv, kull, blyant, pastell, penn) - Her 

er alt mulig. Ca. 8 pers.

Klassserom

E I 3 - (Jeg et tre)  

Vi maler sammen 

(pigment og ulike 

maleteknikker) 

Annee Grøtte 

Viken
Kunst

Workshop som tar for seg pigment, 

verktøy og ulike maleteknikker basert på 

dekormalerhåndverket som imitering av 

tre. Lek og bærekraft er også sentrale 

tema.Ca. 8. pers, bor i Selbu - trenger litt 

utstyr (kan tas med av workshopholder). 

Arena: Klasserom. Rommet må tåle bruk 

og bli vasket for eventuelt pigment og 

vann etterpå. Workshopdeltakere: ta på 

maleklær

Klasserom som 

må tåle bruk og 

bli vasket for 

eventuelt 

pigment og vann 

etterpå.

Improteater - Kristin Overøye Teater

Utdanning fra Bårdar og London innenfor 

Actor Musicanship. Workshop i 

improteater og jobber tett med 

Fellesverket (ungdomsklubb i regi av Røde 

Kors Trondheim med imporworkshop for 

ungdommer og frivillige). Bor i Trondheim, 

har ikke førerkort.

Rom med god 

gulvplass og 

muligheten til å 

dele opp i mindre 

grupper. 

Musikkanlegg er 

en fordel



West End 

Workshop, - 

Musikal - Queen" 

We will Rock you"

Sarah Kitson Musikk og dans

Workshopholder med bakgrunn fra West 

End stage b.l.a. Grupper i alderen  12-15 

og 15-21. Lære seg koreografi fra We will 

rock you eller andre musikaler (Fame, 

Footloos, Dirty Dancing osv.) Kan også 

være en workshop uten at man synger, 

men ren dans - krever da ingen 

forberedelse. Arena: Dansesal eller 

lignende, med tilgang til lydanlegg.

Dansesal eller 

lignende med 

tilgang på 

lydanlegg

Jazzdans Sarah Kitson Dans
Kurs i jazzdans med West End danser 

Sarah Kitson

Dansesal eller 

lignende med 

tilgang på 

lydanlegg

Bygge-hygge - Et 

sløydverksted 

(Utendørs) med 

bålpanne og god 

stemning.

Hågen Trætli Håndverk/kunst

Er utd. sivilarkitekt, møbeldesign. I praksis 

et popup sløydverksted, god musikk, 

varme i båltønnen, kaffemaskin (eller 

gløgg?), et lite utvalg produkter blott til 

inspirasjon og deretter hjelpe 

workshopdeltagere til å bygge det de 

ønsker med Alf Prøysens jensemann-vise 

som mal. En workshopsholder ca 5-8 stk. 

Flere påmeldte = to workshopholdere.

Uteområde med 

tilgang til plass å 

varme 

seg/toalett/tak

Stand up Alan Drop Teater

Workshop presenteres på engelsk, men 

mulig for workshopdeltakerne og uttrykke 

seg på norsk. Lære å skrive, strukturere og 

forbedre stand-up tekst / humortekst, øve 

og vise frem stand-up / humorteksten. I 

slutten av workshopen skal alle ha en kort 

humortekst ferdig. Skikkelig 

selvtilittsboost!  Ca 10 stk, Arena: 

klasserom e.l.

Klasserom eller 

lignende

Choose me Alan Drop Teater/ Impro?

En guide til jobintervju.Morosom, praktisk 

og gudie til å få gode intervju. Foku på 

intervju teknikker og hvordan man 

kommuniserer godt og ikke minst bygge 

selvtillitt. Maks. 10 pers. (helst engelsk, 

men norsk er også mulig). Arena: Stort nok 

rom, slik at man ikke forstyrrer hverandre i 

det man jobber sammen to og to.

Stor nok rom slik 

at man ikke 

forstyrrer 

hverandre i det 

man jobber 

sammen to og to.

So you want to be 

a teacher?
Alan Drop Livsvalg

Workshop kanskje først og fremst for de 

som ønsker å bli lærere, men også en 

inspirasjon til det som ligger forran dem, 

hva er riktig retning?, kreativ tenkning 

rundt egen situasjon og selvbesissthet. 

Maks 16. Arena: klasserom e.l.

Stor nok rom slik 

at man ikke 

forstyrrer 

hverandre i det 

man jobber 

sammen to og to.



Politisk kunst Gina Gylver Kunst

Workshopen vil handle om hvordan lage 

politisk kunst, og da særlig med vekt på 

klima. Det blir en kort innledning om 

kunstens rolle i politikken og aktivismen 

historisk, og innføring i ulike teknikker. Vi 

vil jobbe med collage, linoleumssnitt og 

spraymaling. Deltakerne vil produsere 

minst ett verk. På slutten vil jeg også 

snakke m andre måter å engasjere seg på, 

da feks Natur og Ungdom.

Stort lokale for 

lysbildevisning og 

kreativt arbeid. 

Samt et 

uteområde for 

spraymaling (Da 

helst med tak 

med tanke på 

nedbør)

Drama/teater Elin Holten Drama og teater

Vi jobber med en teaterteknikk der vi 

bruker alt hva vi finner til rekvisitta. Et 

hoppetau kan bli en propell når du svinger 

det over hodet, en mobil kan være en 

fjernkontroll,.. vi leiker oss og lager 

morsomme historier. Du lærer 

sammenhengen mellom leik og teater, å 

utvikle en historie sammen med andre, og 

hvor viktig det er å eie en historie for at 

den skal «treffe» publikum. Ca. 15 

personer, stort egnet rom

Stort egnet rom

Kunst Elin Holten Kunst

Vi jobber med grunnleggende 

tegneteknikk; form, komposisjon, avstand, 

skyggelegging,- og tegner et stilleben med 

kull.Ca. 10 personer

Klasserom eller 

lignende

Musikk 

innspilling/rigging

Scenemannen 

ved Terje 

Watterud

Scenemann tar med seg sitt mobile studio 

og rigger seg opp i egnet lokale. Band får 

mulighet å spille inn en låt, samt innføring 

i miksing. Workshopen passer også for 

unge teknikkere som lærer seg rigging og 

mikking. Arena: Egnet lokale og 

kommunen må stille med egen backline. 

Passer for maks 2 band.

Musikkrom med 

egen backline. 

Altså oppsatt 

musikkutstyr.

E-sport
E-sport senteret 

i Sarpsborg Hvordan sette opp LAN, innføring i E-sport. 

Kan tilbys både til ungdom og voksne 

tilretteleggere.

Hovedsaklig 

digitalt og blir å 

komme som 

tilbud fra UKM 

Norge

Film

Diverse 

filmskapere i 

Trøndelag

Ikke avklart ennå. 

Ta kontakt ved 

interesse.

Sirkus TBA Sirkus/akrobatikk 

Ikke avklart ennå. 

Ta kontakt ved 

interesse.

Trylling TBA Lær deg å trylle.

Ikke avklart ennå. 

Ta kontakt ved 

interesse.



Foto

Diverse 

fotografer i 

Trøndelag

Lær deg å ta gode bilder, både med 

kamera og mobil

ikke avklart ennå. 

Ta kontakt ved 

interesse.

X-Sample Tony Waade Musikk

Praktisk rettet musikkworkshop. Å gi en 

økt innsikt i moderne lydproduksjon. 

Tilgang på stort nok fellesrom. OG 

materialer til å lage lyd. Lerret, prosjektor 

med HDMI og lydanlegg

Tilgang på stort 

nok fellesrom. Og 

materialer til å 

lage lyd. Lerret, 

prosjektor med 

HDMI og 

lydanlegg



Arena/lokale behov


