
Workshop:

«Tekst i fokus» med skuespiller Gard B. Eidsvold
DATO: 25 og 26.08.2015                                                                                                         
KL: 10.00 - 16.00                                                                                
STED:  Bårdar, Rosenkrantz' gate 22, 0160 Oslo. Sal 7.                      
PRIS MTF Medl.: kr. 650,-                                                                           
PRIS ANDRE: kr 850,-                                                     
PÅMELDING: henriette@musikkteaterforum.no Max antall: 8 stk.                                                                       
KRITERIER: Ung/Erfaren proff. (0-5/ 5-10 års yrkeserfaring). CV dokumenteres ved påmelding.                                                                                                                                    
ANNET:  Deltagerne forbereder en valgfri monolog på max en A4 side. Utøvere må være tekstfri 
til workshop-start. Valgt monolog mailes Musikkteaterforum innen 13. august 2015.

Kursinfo: Skuespiller og instruktør Gard B. Eidsvold, holder Mesterklasse i tekstarbeid med fokus 
på scenisk tekstformidling. Formålet med kurset er å styrke, og å trygge, utøveren på tekstforståelse, 
analyse og metode.  
Med utgangspunkt i et arbeid knyttet til grunnanalyse av en tekst, forståelsen og formidlingen av 
denne, vil Gard fokusere på å fremme arbeide knyttet til skuespillerens/aktørens oppgave å se seg 
selv i en større sammenheng i Situasjon, som funksjon og i karakter. I dette ligger den egentlige 
forståelse av tekst, hva VIL vi fortelle, hva TRENGER vi å fortelle, men også forståelse av hva som 
«virker» for mottager, vårt Publikum. Det er den kommunikasjonen vi skal lete etter.

Form: Monolog basert dialog med mottager - hvordan nå ut. 
Formål: Oppøve og forstå forskjellen mellom å selv «føle» noe og la andre oppleve noe, få 
følelsen. Dette er jo kunsten.
Mål: Gjennom kurset oppøve metode som kan forflytte skuespilleren fra selvsentrert til fokusert 
utøver og formidler. Et bevissthets-sprang.

Forberedelse: En monolog max en A4 side.  

Dagsplan:
Dag 1: 
Bli kjent med presentasjon:
• Hva er en tekst
• Hva er vilje
• Hva er en opplevelse.

Presentasjon tekster.
Vi arbeider med tekstene i plenum.

Dag 2.
Vi oppsummerer deler av dag 1
Vi fortsetter arbeidet med tekster og monologer i praksis

Del 2 Dag 2
Vi viser monologene. 
Ikke prestasjon knyttet til utførelse, men til forståelse for hva vi arbeider med i en prosess.

mailto:henriette@musikkteaterforum.no


Om Kursholder: Gard Bjørnstjerne Eidsvold har arbeidet 
som skuespiller siden 1988 og deltatt i nærmere førti 
teaterproduksjoner og femti filmer i store og mindre roller. 
Eidsvold har vært knyttet til Teater Ibsen, Agder Teater, Oslo 
Nye Teater, Det Norske Teatret og Nationaltheatret fra 1998 
til 2009. Eidsvold stiftet i 1
996 Oslo Moderne Teater, som har produsert seks 
teaterproduksjoner. Eidsvold vant i 1998 Heddaprisen for 
beste forestilling sammen med Yngve Sundvor for Sult i et 
samarbeide mellom Nationaltheatret og Oslo Moderne Teater. 
Eidsvold er også regissør, scenograf og manusforfatter. Han 
vant Gullruten som beste skuespiller i 2010. Siden 2005 har 
Juni Dahr og Eidsvold reist rundt i Norge med låveversjonen 
av Markens Grøde, dramatisert og regissert av Sundvor. 
Forestillingen er spilt 120 ganger for fullsatte låver i hele 
landet. En ny teaterarena er skapt. Eidsvold er i dag produsent 
og skuespiller ved Statsteatret.


