
Gratisarbeid i musikkteater.
Media har i dag, atter en gang, satt fokus på studentarbeid i profesjonelle musikaloppsettninger. 
Denne gang rettes fokuset mot Bårdar akademiets studenter, og akademiets planlagte samarbeid 
med Kilden teater og konserthus i Fjæreheia, ved oppsettningen av musikalen Cats i 2015. MTF ser 
i den forbindelse nødvendigheten av å formidle organisasjonens standpunkt i saken.

MTF ser med et kritisk blikk på utdanningsinstitusjonenes utlån av studenter i profesjonelle 
oppsettninger av flere grunner. Det viktigste argumentet mot studentarbeid i teatrene er tap av 
arbeidsplasser til profesjonelle utøvere. Ved ikke å satse på den stadig voksende profesjonelle 
utøvermassen, velger institusjonene å bidra til en forringelse av det kunstneriske uttrykket, kontra å 
satse på en helhetlig og kompetansehevende utvikling av norsk musikkteater. Mangelen på arbeid 
gir seg videre utslag i en kunstnerøkonomi med negativt fortegn, og en svekket verdiskaping både 
økonomisk og samfunnsmessig. 
På profesjonelle norske teaterscener bør det være en selvfølge med profesjonell arbeidskraft i alle 
ledd, både med tanke på å heve nivået på kunstformen, men ikke minst for å kunne presentere det 
beste mulige produkt ut til dens publikum; som muliggjør kunstformens eksistens. 

For MTF er det vanskelig å se en god nok begrunnelse for at en statlig støttet institusjon skal ta i 
bruk studenter i sine produksjoner. Ser man situasjonen i et historisk perspektiv er dette gjerne 
teatre som har satt opp fullskala produksjoner før, og som gjennom sine statlige tilskudd burde 
kunne finne økonomi om de søker å gjøre det igjen. MTF setter også et spørsmålstegn ved at det 
nok en gang er musikalen som er gjenstand for denne problemstillingen. At den utstrakte bruken av 
studenter ikke skjer i taleteater ved statstøttede teaterinstitusjoner, forteller oss at dette ene og alene 
er økonomisk motivert, da musikalen som oftest er økonomisk mer belastende å produsere enn 
taleteater.

For MTF er det viktig å presisere at organisasjonen ikke er motstander av at, i dette tilfellet, Kilden 
samarbeider med Bårdar om en skoleforestilling. Poenget er at det reelle samarbeidet synliggjøres i 
pr-materialet og billettpriser. Publikum har krav på å vite hva de betaler for, og med det trene øyet 
til å skille student fra profesjonell.

Ser vi på de private aktørers samarbeid med utdanningsinstitusjonene er dette et mer sammensatt 
bilde. MTFs standpunkt vedrørende studentarbeid står fast også her, men vi ser samtidig et 
økonomisk bilde av en annen karakter enn ved de statsstøttede institusjonene. De private teatrenes 
økonomiske situasjon er i dag utfordrende. Hvis situasjonen ikke blir tatt alvorlig og forandring 
intreffer, kan konsekvensen bli at disse scenene vil være en saga blott innen få år, og med det også 
et stort antall potensielle arbeidsplasser. MTF mener et Oslo uten den private teaterscenen vil være 
et fattigere Oslo, ikke bare for teaterarbeiderne og scenekunstnerne, men vel så mye for byens 
innbyggere og tilreisende. Skal privatteatrene igjen blomstre må de økonomiske rammebetingelsene 
være bærekraftig.  
Vi oppfordrer alle relevante aktører til å ta denne utfordringen på største alvor. Dette er en felles 
utfordring hvor teatrene selv, deres statsstøttede kollegaer, produsentstanden og utøverne, 
fagforeninger, interesseorganisasjoner og ikke minst fylke, kommune og staten ved 
Kulturdepartementet bør engasjere seg.



Norsk musikkteater har en tradisjon å ivareta. Ved å overholde gjeldende tariffavtaler, bedre de 
økonomiske rammebetingelser og at vi alle viser et felles engasjement, ser MTF positivt på 
kunstformens muligheter for fremtiden.
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