Nytt bygg til det samiske nasjonalteater
Søknad fra Det Samisk Nasjonalteatret Beaivváš til Sametinget og
Kulturdepartementet.
På vegne av Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš oversendes søknad til Sametinget og
Kulturdepartementet om å igangsette forprosjekt til bygging av nytt teaterhus.
Det nye teaterhuset skal gi Norge en verdig, skapende og fleksibel arena for kunst og
kreativitet. Det skal være det samiske nasjonalteatrets hjemmebane, slik det vakre
nasjonalteatret på Karl Johan er i hovedstaden.
Vårt bygg skal romme mer enn scenekunsten: Det skal være en arena for alle kunst- og
kulturformer som vil være med å utvikle spennende møter og øyeblikk i det nordlige Norge.
Teaterhuset i Kautokeino skal være åpent for uttrykk og kunst med lokal, regional, nasjonal
og internasjonal forankring. I tillegg skal bygget understøtte en av fremtidsnæringene i nord:
reiselivet og opplevelsesturismen.
Styret og administrasjonen i Beaivváš er derfor stolte over å kunne invitere Sametinget og
Kulturdepartementet til en generasjonsbeslutning i grunnlovsåret 2014: Å legge en av de
siste store byggesteiner i vårt nasjonale kulturelle byggverk:
Samenes eget teaterhus – et hjem for samisk scenekunst, et bygg for alle som vil skape
øyeblikk, bevegelser og identitet lengst nord i landet vårt.

Med vennlig hilsen
Haukur J. Gunnarsson (sign.)
Teatersjef
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1.0 Innledning
Norsk og samisk moderne historie er sammensatt og full av kontraster. På sitt beste er det
fortellingen om hvordan en stor majoritet legger til rette for at en liten minoritet får dyrke og utvikle
sin egenart, identitet, språk og kultur. På sitt verste er det historien om nedlatenhet og systematisk
fornorsknings-politikk.
I en av de mest intense faser i
vår tid – da Regjeringen ville
demme opp Alta/Kautokeinovassdraget og det kom til en
dramatisk konfrontasjon
mellom det nasjonale
maktapparat og demonstranter
i indre Finnmark – ble Beaivváš
født. Unge, engasjerte samer i
Kautokeino-området skapte
teatret og den kjente
forestillingen Våre Vidder.
Deretter har teatret vokst seg inn i rollen som samenes nasjonalteater.
I forlengelsen av viktige historiske hendelser er det vårt mål at teaterhus-prosjektet skal bli en
samlende og symboltung beslutning, i pendelen mellom det samiske og norske. I det politiske rom
mellom våre to parlamenter, Sametinget og Stortinget. I det viktige samspillet mellom majoritet og
minoritet. I det symbolsk betydningsfulle år 2014.
Teaterhuset skal ikke være en gest til det samiske. Teaterhuset skal være en gave til hele Norge. 115
år etter at vi fikk vårt første nasjonalteater-bygg på Karl Johan – kommer vårt andre. I Kautokeino.
Det løftet Norge gjennomførte på slutten av 1800-tallet da teaterbygget på Karl Johan ble oppført,
var økonomisk krevende for et fattig land i Europas utkant. Hver dag, hvert år og hver generasjon
senere har vi fått betalt tilbake i form av et teater som har utfordret, bekreftet, engasjert og
provosert, alt det et nasjonalteater skal gjøre.
Nå kan vi gi Norge det andre nasjonalteatret. På et langt mindre sted, til et folk som er færre i antall,
til et teater som teller færre på scenen – men som skal bli like viktig for det samiske folk som
Nasjonalteatret er for det norske.
Det samepolitiske fellesskap har støttet opp om Beaivváš helt siden oppstarten i 1980. 3. februar
2011 bestilte Sametinget Byggeprosjektet «Beaivváš Samiske Nasjonalteater». Statsbygg påtok seg
oppdraget og leverte ferdig Byggeprosjekt 25. november 2011. Nå står vi foran den nest siste
etappen før en åpning av et nytt bygg: Vedtak om forprosjekt.
Vi tror og vi håper det politiske Norge og det samepolitiske Norge viser seg på sitt aller beste og
sammen realiserer en slik beslutning.
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2.0 Status i dag
Beaivváš er et livsfriskt og vitalt teater. Det beveger seg på flere og mer mangeartede arenaer enn de
fleste andre kulturinstitusjoner. Teatret er nasjonalt, men opptrer i en rekke lokalsamfunn, primært i
Norge, men også i Norden og internasjonalt i en sirkumpolar kontekst, senest på en stor turne i Japan
november 2013.
Beaivváš har flere ganger blitt nominert til Norges
viktigste teaterpris, Hedda-prisen, og teatret har også
mottatt Hedda-prisen. I 2012 ble Beaivváš nominert i
kategorien “særlig kunstnerisk innsats”. I begrunnelsen
for nominasjonen står det at Beaivváš er et teater som i
særlig grad “bruker scenekunsten til å bygge en viktig og
nødvendig bro mellom samisk og norsk kultur”. I år 2000
fikk Beaivváš prisen for beste scenografi og
kostymedesign, for forestillingen Vølunds saga, ved Aage
Gaup og Berit Marit Hætta. I 2013 ble Anitta Suikkari
nominert til beste kvinnelige bi-rolleinnehaver i en av
Beaivváš’ produksjoner.
Teatrets tilskudd er på 19,1 millioner kroner i 2014. I 2013
hadde Beaivváš i alt 21 årsverk, hvorav 5,6 årsverk er
administrasjon og resten er kunstnerisk produksjon. I
2013 spilte vi i alt 79 forestillinger på 37 steder for et
samlet publikum på ca 6 000 (egne produksjoner og
samproduksjoner). I tillegg til dette bisto teatret ved
arrangeringen av Sámi Grand Prix, og var lokal arrangør for 5 gjestespill fra andre teatre/
teatergrupper. Publikumstallet for 2013 er noe lavere enn årene før. Dette har sin årsak i at i 2013
ble ingen av teatrets forestillinger tatt inn som del av Den Kulturelle Skolesekken. Publikumstallet i et
normalår for Beaivváš ligger rundt 8 000.
Mens teatret kunstnerisk er vitalt og moderne, er teatrets lokaliteter i Kautokeino alt annet. Arealene
er ikke dimensjonert for teater og tilhører en annen tid. Kunstneriske prestasjoner er utelukkende på
tross av lokalene, aldri på grunn av.
Teatret er lokalisert i tre ulike bygg, med Kulturhuset i Kautokeino som publikumsareal og scene. I 30
år har Beaivváš holdt til i det som allerede fra starten av ble betegnet som midlertidige lokaler.
Lokalene er gammeldagse og uhensiktsmessige. De er ikke egnet til å drifte et teater, de har en
uakseptabel arbeidsmiljøstandard, de har en scene som ikke er i nærheten av å matche behovene for
et moderne teater og en avstand mellom scene og verksteder som gjør arbeidet svært tungvint.
Det er ikke kultur-Norge verdig at et nasjonalt teater skal bo, virke og skape kunst i slike lokaler.
Lokalene er så nedslitte at Arbeidstilsynet har vurdert stengning. Selv publikummere har vært nødt til
å forlate forestillinger på grunn av inneklimaet.
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I tillegg til alvorlige helsemessige bekymringer, ligger bygg/verksteder/lagre så spredt at det gjør det
svært krevende å drive teatret rasjonelt og moderne. Et videre liv i dagens lokaler er ikke mulig.
Dersom Sametinget/Stortinget utsetter eller i verste fall ikke realiserer bygging, mener styret og
administrasjonen at det ikke er grunnlag for videre drift av Beaivváš i dagens form.

3.0 Derfor trenger Norge et nasjonalteater-bygg i nord
Styret og administrasjonen i Beaivváš har nytt teaterbygg som viktigste mål i årene framover. Et nytt
bygg har både en symbolsk, kunstnerisk og næringsmessig betydning i nord.
I den videre prosessen er vi forberedt på at noen vil reise spørsmål om det er riktig å investere i
underkant av 200 millioner kroner i en kommune med under 3.000 innbyggere. Vi mener svaret helt
klart er ja. Beaivváš er ikke et lokalteater eller regionteater. Beaivváš skal være det samiske
nasjonalteatret og ha en oppgave for hele Norge og hele Sápmi. Teatret trenger et nytt bygg for å
kunne ivareta rollen som Norges mest reisende teater. Uten en god hjemmebane kan vi på sikt ikke
utvikle oss og tilby det nasjonale og internasjonale publikum den kvalitet de må kunne forvente.
3.1 Historisk symbolikk
Symbolsk sett vil nybygget kunne
framstå som den siste og endelige
byggesteinen av 1814-verket. Vi
fikk en Grunnlov, vi fikk et
mangfold, vi fikk våre plikter og
rettigheter. I det store norske
byggeprosjekt har kunsten og
kulturen vært en av våre viktigste
pilarer i den unge nasjonens
utvikling av selvstendighet og
identitet. Ved inngangen til
feiringen av hundreårsskiftet
1899-1900, fikk Nasjonalteatret sitt eget, vakre bygg midt i hovedstaden. Deretter er det bygd
nasjonale og regionale scener i hele landet. Ved årtusenskiftet ble vedtaket om Opera-bygget gjort.
Nylig ble Munch-museet besluttet flyttet.
Slik går det en linje gjennom hele vår moderne historie, som kan få en ny milepæl i 2014. Da kan
Norge vedta at vårt andre nasjonalteater – Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš – skal ferdig
prosjekteres. I de virkelig lange linjer vil det være bånd mellom 1814 og et slikt vedtak i 2014, 200 år
senere.
Et byggevedtak i 2014 vil også ha en sterk symbolsk betydning i forhold til vår tids nyere historie.
Beaivváš ble født i den viktigste brytningstiden i norsk-samisk historie i forrige århundre. Det skjedde
mot et bakteppe av tøff nasjonal fornorskningspolitikk og kampen om utbyggingen av AltaKautokeino-vassdraget.
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Norge er langt, mangfoldig og ulikt. Med
Nasjonalteatret i Oslo og Det Samiske
Nasjonalteatret Beaivváš i Kautokeino vil
vi opprettholde de beste sider ved vårt
mangfold og samtidig samle oss og
likestille to folk som lever innenfor
rammen av en felles stat.
3.2 Kunstnerisk betydning
For teatret vil livet i et nytt bygg bli som
natt og dag sammenlignet med dagens
arbeidsbetingelser. Dagens lokaler virker
sterkt begrensende. I et nytt bygg vil vi kunne løfte oss kunstnerisk, skape mer og bedre scenekunst
for derigjennom å nå ut med flere forestillinger til flere mennesker.
De samiske språkene, kultur og identitet er utfordret. Endringer i næringsmønsteret, særlig
reindriftsnæringen, framvekst av nye næringer fjernt fra det samiske og generelle
urbaniseringstendenser, ligger langt utenfor teatrets funksjon og myndighet til å kontrollere.
Vi kan derimot være et viktig verktøy for å bevare de samiske språkene og vår historie. Og minst like
viktig skal et samisk nasjonalteater utfordre, reflektere og noen ganger provosere, både det norske
og den samiske tenkesett og samfunnsforståelse.
Vi ønsker å være et teater som hjelper folk inn i en ny framtid, annerledes enn den vi kjenner, men
med tydelige linjer til vårt samiske ståsted og kultur. Et slikt anker vil Beaivváš Sámi Našunálateáhter
være.
For å løse vårt samfunnsoppdrag må teatret produsere scenekunst på høyt nivå. Vi skal levere høy
kvalitet til vårt kjernepublikum, men også til teaterinteresserte mennesker utenfor de kjernesamiske
områdene, både i Norge og internasjonalt. For å være en slik stemme må teatret ha gode nok
arbeidsbetingelser. De kan ikke skapes i dagens lokaler, men må skapes i et nytt bygg.
En beslutning om et nytt nasjonalt teaterbygg i nord må ledsages av en opptrappingsplan for den
årlige driften. Selv om det er planlagt et lite og i noen grad nøkternt teaterbygg, er det hevet over tvil
at nye Beaivváš i et nytt bygg må øke produksjonskapasiteten betydelig, både for å utnytte de nye
lokalene bedre, men like mye for at teatret gjennom sin turnévirksomhet skal kunne tilby både det
samiske, norske og sirkumpolare publikum et
stort nok repertoar og antall produksjoner til å
være relevant.
Opptrappingsplanen beskrives senere i denne
søknaden, men styret og administrasjonen
mener det årlige driftstilskudd må økes fra
dagens 19,1 millioner kroner til 39,5 millioner
kroner i 2020. Dersom teatret skal betale
husleien direkte, må tilskuddet økes med
5

Nytt bygg til samisk nasjonalteater – 13. januar 2014, vedtatt av styret i Beaivváš

størrelsesorden 10 mill. kr mer. I så fall vil Beaivváš budsjettmessig være på nivå med et mellomstort
regionteater.
3.3 Et løft for reiselivet og opplevelsesnæringen
De teaterfaglige argumenter for et nytt bygg står på egne bein. Samtidig ønsker vi å være mer enn et
teater. Vi vil ta vårt samfunnsansvar i form av å være en sentral aktør og lokomotiv for hele det
samiske samfunn og Norges ambisjoner i Nordområdene. Vi tror en kobling mellom reiselivet,
opplevelsesnæringen og teatret har i seg et betydelig verdiskapningspotensial for regionen og en
innholds-dimensjon for selve bygget.
For Norge er indre Finnmark en av landets mest betydningsfulle signal-destinasjoner. Den samiske
historien, kunsten og næringslivet representerer en sterkt og kjent nasjonal og internasjonal
merkevare og markedsføringsmuligheter for norsk reiseliv.
Teatret ønsker å aktivt ta del i denne reisen. Det samiske nasjonalteatrets bygg skal være vendt ut
mot sine omgivelser, både de som lever
av den ekte samiske
opplevelsesindustrien i hele regionen,
men også alle de som reiser hit for å
oppleve det samiske og Norge i nord.
Vi tror byggets form og innhold vil
representere en slik attraksjon. Et
moderne teaterbygg midt på
Finnmarksvidda vil være et spennende
supplement til øvrige opplevelser i indre
Finnmark. Vi ønsker at teatret skal være
åpent og tilgjengelig for alle som reiser
forbi og alle som ønsker å bruke lokalene
til utstillinger, konserter og opplevelser.
Mange teaterbygg og scener står delvis
tomme store deler av dagen og noen deler av året. Beaivváš vil at det alltid skal være liv og en
opplevelse å finne i det nye teaterhuset. Derfor har vi innledet et samarbeid med Kautokeino Film for
å utvikle en film som alltid lever i teatret, etter modell fra blant annet Nordkapp-platået og Framsenteret i Tromsø. Den statlig finansierte stiftelsen i Tromsø har filmen "Svalbard - Arktisk villmark»
av Ivo Caprino som en fast del av sitt opplevelsessenter. Filmen spilles hvert 30. minutt og er sett av
1,5 millioner besøkende siden senteret ble åpnet i 1998.
Kautokeino Film er i gang med et lignende filmprosjekt som skal formidle livet i nord sett med et
samisk blikk, til mennesker fra hele verden som besøker oss.
Prosjektet er initiert av Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš i forbindelse med arbeidet med et nytt
teaterbygg. Teater-ledelsen ønsker å åpne sitt nye teaterbygg for omverdenen og bidra til
reiselivsutviklingen i Finnmark. Filmen «De åtte årstider» vil være en av flere bærebjelker. Den skal
være et fast innslag på teatrets hovedscene alle dager den ikke er til direkte hinder for teaterformål.
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Filmen skal formidle og
fortelle den samiske
naturbaserte virkeligheten.
Få mennesker i verden
kommer tettere på naturen
og lyset enn oss. Særlig
reindriftsnæringen ferdes på
snø, is, lyng, grønt gress, fjell
og fjorder – i det dypeste
mørke, i den blå timen, når
solen så vidt gir liv og lys og
under midtnattsolens evige
dag.

4.0 Nye Beaivváš nasjonalteater i et nytt teaterhus
Med en tentativ åpning av et nytt nasjonalt teaterhus i Kautokeino i 2018, har både teateret,
Sametinget og Kulturdepartementet om lag fem år på å trappe opp virksomheten. På lik linje med
andre nasjonale og regionale kunstinstitusjoner som har fått nye bygg, må virksomheten løftes både
kvalitetsmessig og i antallet produksjoner.
Dagens tilskudd på 19,1 millioner kroner må styrkes betydelig. Styret og administrasjonen legger
fram en opptrappingsplan som innebærer en aktivitets- og budsjettmessig dobling fram mot 2020. Vi
mener en slik økning må til for å gi teatret de muskler som kreves for å utøve sin misjon:










Være nasjonalteatret for hele det samiske folk
Skape teateropplevelser i alle samiske bosettingsområder
Være en viktig kulturbærer for samisk historie og identitet
Gi scenekunstopplevelser som viser Norge og verden
bilder og fortellinger fra Sápmi
Dyrke fram nye stemmer i teatret. Beaivváš vil
gjennom eget arbeid og i samarbeid med andre få
fram ny samisk dramatikk.
Være en viktig arena for joik-/musikkteater i Sápmi
og ha et særlig ansvar i forhold til den samiske
tradisjonsmusikken joik. Vi skal styrke denne
posisjonen. Teatret skal gjøre samisk joik-/
musikkteater tilgjengelig for et bredt publikum i hele
Norden, men også utvikle nytt samisk musikkteater i
ulike format.
Ivareta de samiske språkene. Alle produksjoner er på
samisk. Vi har en målsetting om å kunne bruke alle
de samiske språkene i vår virksomhet, både i tiden
fram mot og etter åpningen av teaterhuset
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Bidra til at det utdannes og rekrutteres samisktalende skuespillere
Sikre en tilvekst blant unge samer til de estetiske fagområdene og yrkene ved å stimulere til
barne- og ungdomsteater og revy
Være et foregangsteater for andre urfolk i hele verden

4.1 Kunstnerisk profil og innhold
Beaivváš vil videreutvikle sin profil som et visuelt teater. Beaivváš’ styrke er evnen til å trekke
sammen essenser av den samiske forestillingsverden inn i et helhetlig bilde: joiken, dansen, fargene,
naturen, årstidene og kontrastene.
Det vil være den enkelte teatersjef fra åremålsperiode til åremålsperiode som må velge kunstnerisk
retning.
Som nasjonalteater er det likevel noen retningsvalg som gir seg selv. Beaivváš skal appellere til et
bredt publikum, i forhold til alle aldersgrupper og samiske regioner. Beaivváš skal bidra til nye verker,
men samtidig sikre at vår
samiske kulturarv
forvaltes og uttrykkes
som scenekunst. Beaivváš
skal, som alle teatre
kunne provosere, men
også underholde og
bekrefte vår historie og
identitet.
I repertoarvalget skal
teatret primært uttrykke
scenekunst med en klar
samisk profil. Samtidig er
det viktig å kunne spille
noen norske og internasjonale klassikere på samisk. Vi har også en betydelig oppgave i å forvalte våre
joik- og musikktradisjoner.
Beaivváš kan aldri bli et nisjeteater. Vi er teatret for alle samer og for alle nordmenn og andre som
ønsker en smak og kunnskap av og om det samiske. Derfor må teatret mer og mer utvikles som et
breddeteater – på lik linje med Nationaltheatret, men i en mindre og naturligvis i en samisk kontekst.
4.2 Beaivváš i 2020
Kulturdepartementet og Sametinget har bedt teatret beskrive hvordan det vil driftes når det nye
huset er ferdig. Styret, administrasjonen og de ansatte har brukt mye tid på å utvikle en «Beaivváš
2020» - plan. Det er en beskrivelse av ett av de første årene etter, i henhold til vår ambisjon, det nye
teaterhuset er ferdig.
For å utøve vår rolle som nasjonalteater – og ikke minst for å bære den språkbevarende og
språkutviklende oppgaven vi har – legger vi til grunn at dagens beskjedne produksjonsaktivitet må
8
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dobles. For året 2020 vil følgende produksjoner gjennomføres i regi av Beaivváš eller i samarbeid
mellom Beaivváš og andre institusjoner:









Fire hovedproduksjoner. En samisk musikal, en norsk klassiker på samisk, ett nyskrevet
samisk stykke og en større juleforestilling for barn.
Det er en dobling i forhold til dagens nivå. Produksjonene består av i størrelsesorden 6 til 10
skuespillere/musikere pluss utvidet kunstnerisk team (instruktører, designere, komponist,
manusforfatter o.l) og teknisk stab.
Prøvene pågår i teaterhuset i Kautokeino. Dagens turné-rute opprettholdes og suppleres
med enkelte nye spillesteder. Det vil være et mål at ett av stykkene også vises fram utenfor
Norge.
Fire lavbudsjettproduksjoner (revy, kulturell skolesekk, monolog, juleevangeliet for skoler).
I større eller mindre grad reiser også disse på turné.
Fast årlig deltakelse på Riddu Riđđu eller annen samisk festival med et mindre stykke.
Fast årlig deltakelse på prosjektet Helleristnings-spel i Alta (et initiativ fra teatret for å skape
en større teater/reiselivs-opplevelse annet hvert år knyttet til Helleristningene i Alta).

Vi understreker at denne framstilling er tentativ. Hensikten er å vise det samlede produksjonsvolum
når teatret er ferdig utviklet. Naturligvis vil nivået og antallet i forhold til de ulike
produksjonsgrupperingene kunne variere, men innenfor det samlede volum vi her har beskrevet.
Som det framgår av budsjettet (se vedlegg II) representerer kunstnerisk virksomhet den klart største
delen av budsjettøkningen, fra et produksjonsbudsjett på 10,7 millioner kroner i 2014 til 27,8
millioner kroner i 2020.
I anledning beskrivelsen av teatrets virksomhet og disponering av det nye bygget, har vi utviklet en
ferdig årsplan for åpningsåret, med repertoar, årsplan, årshjul, årsverk og romplan. Disse ligger i
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vedlegg 1.

februar

april(påske)

Hovedscenen

Samisk musikal Et dukkehjem
premiere 6.2
av Henrik Ibsen

Prøvesal

Revy

Turné

Et dukkehjem og
Samisk musikal Den Kulturelle
skolesekken

Den kulturelle
skolesekken

Internasjonalt

Trainee

Annet

Medvirker i
musikal

Undervisning

aug/sept/okt
Nyskrevet samisk
helaftens
forestilling.
Monolog eller
mindre
produksjon.
Nyskrevet samisk
helaftens
forestilling samt
monolog eller
mindre
produksjon.
Monolog eller
mindre
produksjon.
Undervisning

november/
desember
Juleforestilling for
barn
Juleevangeliet (for
skoler)

Juleevangeliet (For
skoler)

Nyskrevet samisk
teaterstykke
Medvirker i
forestillinger

Riddu Riđđu/
Helleristningsspel
(Alta)

4.3 Turnévirksomheten – det grenseløse teateret
Beaivváš er det grenseløse teateret. Både i forhold til visuelle uttrykk, innhold og form – men også
geografisk. Med unntak av Riksteateret er det ingen som turnerer mer i Norge enn Beaivváš. Og
absolutt ingen teatre reiser mer utenlands enn det samiske nasjonalteatret.
Turné-virksomheten er hele
grunnlaget for Beaivváš´
eksistens. Det samiske folk bor
spredd i hele Norge. Derfor må vi
være i de kommuner, fylker og
regioner samene er. Men
Beaivváš har alltid tatt et ansvar
for å formidle samisk scenekunst
også til samer utenfor Norge,
primært i Finland og Sverige. I
tillegg skal vi vise hele landet,
også den ikke-samiske
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befolkning, fortellinger fra det samiske univers.
Som en del av Utenriksdepartementets satsing for å promotere Norge har Beaivváš også gjennomført
flere internasjonale turnéer, senest i Japan november 2013. Det kritikerroste stykket «Den
Rimhårede og Drømmeseeren» fikk stor oppmerksomhet i Japan, i tillegg til fulle hus i Finland,
Sverige og Norge. Se vedlagte anmeldelser.
Turné-virksomheten planlegges fra stykke til stykke, fra år til år. Men i hovedsak er dette de stedene
teatret som oftest har besøkt etter prøver og premiere i Kautokeino frem til nå: Karasjok, Tana,
Nesseby, Alta, Sør-Varanger, Manndalen, Nordreisa, Tromsø, Skånland, Hamarøy og Oslo – og på
enkeltsteder som Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Umeå, Inari, Ivalo, Utsjok og Rovaniemi.
Gjennom de siste årene har teatret også arbeidet aktivt mot en målsetting om å jevnlig vise
forestillinger i Stokmarknes, Bodø, Mo i Rana, Snåsa og Hamar som en del av vår ordinære turnérute.
Ambisjonen fram mot 2020 er å reise enda mer. Vår rolle i forhold til samisk identitet, kultur og
historie har i prinsippet ingen grenser, verken i forhold til geografi eller volum. Vi har ambisjoner om:







Gjennomføre et omfattende utviklingsprogram i forhold til publikum på alle dagens turnésteder. Vi vil gjennomføre en årlig workshop med alle våre lokale kontaktpunkter for å styrke
markedsføringen og interessen for teateret. I de store byene er det et mål å bli en del av de
større teatrets årlige markedsføringspakker.
Vår aller viktigste arena er de kjernesamiske områdene. Her vil vi i særlig grad drive
publikumsutvikling i forhold til barn og unge.
På vegne av det samiske samfunn er det også et mål å nå ut på arenaer vi sjelden synes, ikke
minst store norske øyeblikk som Festspillene i Bergen. Det kan skape stolthet i samiske
miljøer og vise et norsk mangfold med
nasjonal og internasjonal appell.
Turné-virksomheten utgjør om lag 40
prosent av Beaivváš produksjonsbudsjett.
Slik vil det også være i framtiden. Men vår
rolle som turné-teater kan bare
videreutvikles og forsterkes med nye og
mer egnede lokaler. Den som vil være god
og viktig på bortebane, må ha en
anstendig hjemmebane som fremmer
kvalitet, nyskaping og utvikling.

I tillegg til økt turnevirksomhet, vil et nytt bygg gi
en god arena for videooverføring av våre
produksjoner ut gjennom streaming. Det gir i
prinsippet Beaivváš mulighet til å nå ut til folk og
andre interessenter i hele verden. Kautokeino
kommune har et helt nytt utbygd fibernett med
stor overføringskapasitet.
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4.4 Nye årsverk
En dobling av produksjonsvolumet krever grunnleggende sett en dobling av antallet årsverk. Beaivváš
legger til grunn at dagens 21 årsverk må økes til 38,9 årsverk. I tillegg vil teatret i 2020 ha ansvaret
for fire studenter, som vil inngå i produksjonene.
Styret og administrasjonen har lagt vekt på å holde de administrative funksjoner og utgifter lavt.
Disse økes med kun to stillinger fram mot 2020. Når det gjelder skuespiller/musiker-årsverk,
kunstnerisk team (instruktører, designere, komponister, manusforfattere) og teknisk stab er det ikke
mulig å doble produksjonsvolumet uten å øke årsverkene slik vi her har foreslått:

Kunstnerisk team (skuespillere, musikere, instruktører, designere, komponister,

2014
10,9

2020
20,9

4,5
6
0

10
8
4

manusforfattere o.l)

Teknisk produksjon
Administrasjon
Studenter
De kunstneriske stillingene er planlagt slik:






Fire faste stillinger (skuespillere)
Tre åremål (skuespillere)
Fire stykke-kontrakter (skuespillere)
Fire studenter (skuespillere)
Stykke-kontrakter tilsvarende 9,9 årsverk for instruktører, koreografer, scenografi-/kostyme/ lys-designere, komponister, dramatikere o.l. tilknyttet produksjonene.

De tekniske stillingene er planlagt slik:





To scene
En lyd, en systue
To lys
To inspisient/turneleder

De administrative stillingene er
planlagt slik








En teatersjef
En økonomisjef
En regnskap
En produksjonssjef
To
informasjon/marked/språk
En sekretær
En studentkoordinator/
Unge Beaivváš
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4.5 Rekruttering av skuespillere
Det er utfordrende å rekruttere skuespillere til teatrets produksjoner. Få norskutdannede
skuespillere behersker godt nok samisk til å spille i Beaivváš sine stykker. Likevel har dagens
kjernestab med fire skuespillere og frilansere dekket opp rollene i teatrets ulike produksjoner.
Styret og administrasjonen er bevisst på at rekruttering på lang sikt er Teatrets største utfordring.
Derfor har vi innledet et samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) ved
skuespillerutdanningen om å utvikle en samisk kunstfaglig skuespillerutdanning. Dette er etter
modell av den desentraliserte utdanningsmodellen som er etablert mellom Det Norske Teatret og
Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Beaivváš og Høgskolen ønsker å skape et utdanningstilbud som skal sikre Norge flere samisktalende
skuespillere, med oppstart fra 2015-2016. Vi vil med det aller første innlede samtaler med

Sametinget, Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet om å etablere et slikt tilbud.
Høgskolen i Nord-Trøndelag ved skuespillerutdanningen har erfaring i å etablere og drifte
desentraliserte kunstfaglige utdannings-tilbud. Partene, som begge opererer i samiske områder, har
gode forutsetninger for å skape et tilbud som i dag er fraværende. I vår samarbeidsavtale framgår
følgende:
1. Partene ønsker, etter modell av samarbeidet mellom HINT og Det Norske Teater, å utvikle et
treårig utdanningstilbud, som vil gi studentene bachelor-grad.
2. Utdanningen vil gjennomføres dels ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og dels ved Det Samiske
Nasjonalteatret Beaivváš.
3. Tilbudet vil rette seg mot studenter som behersker samisk og/eller har motivasjon til å
forbedre sin samisk til å håndtere roller i samiske forestillinger/produksjoner.
4. Tentativt ser partene for seg å ta opp fire studenter i året.
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5. HINT vil ha ansvaret for alle studie- og kvalitetssikringsoppgaver, mens Det Samiske
Nasjonalteatret Beaivváš har ansvaret for praksisdelen. I praksisperioden skal skuespillerne
inkluderes i teatrets oppsetninger og oppgaver.
6. Partene vil gjennom 2014 utforme en samlet plan for studietilbudet og gå i dialog med
Sametinget og nasjonale myndigheter i forhold til finansiering og godkjenning.
7. Arbeidet vil bli ledet av en arbeidsgruppe satt sammen av to representanter for HINT og to
representanter for Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš. Arbeidsgruppen etableres første
kvartal 2014.
Vi anser et slikt utdanningstilbud for å være viktig for hele det samiske samfunn. Det vil kunne sikre
rekruttering til alle relevante samiske scenekunst-, revy- og filmmiljøer. Vi forutsetter at det
etableres en nasjonal finansieringsordning, men Beaivváš har lagt inn en utdanningskoordineringsstilling i vårt 2020-budsjett.
Samisk Høgskole
I tillegg til et nytt samarbeid
med Høyskolen i NordTrøndelag, vil Beaivváš
videreutvikle vårt tette og
nære samarbeid med Samisk
Høgskole. Det vil være
naturlig å koble de inn i
forhold til lokal oppfølging av
avtalen med HINT. I tillegg vil
vi samarbeide med Samisk
Høgskole i forhold til språk,
kostymedesign og andre
relevante fagfelt.
4.6 Lille Beaivváš - satsing på
barn og unge
Som et ledd i den langsiktige satsingen knyttet til nytt teaterbygg og et større og mer allsidig
Beaivváš, ønsker teatret å satse betydelig på barne- og ungdomsarbeid.
Lille Beaivváš skal være en del av nasjonalteatrets arbeid for å skape framtidens teaterarbeidere og
publikum. Barn og unge skal få lære om samisk fortellertradisjon og teaterkunst i selve teatret.
Denne avdelingen vil ha hovedansvaret for teatrets utviklingsarbeid i forhold til barn og unge; gjøre
research/ bygge nettverk for å finne ut hvilke forestillinger barn og unge ønsker og hvordan Beaivváš
kan gi et best mulig tilbud til vårt yngste publikum, samt å forsterke vårt samarbeid med
utdanningsinstitusjonene i Sápmi. Dette er tenkt gjort gjennom å etablere et eget samisk barne- og
ungdomsteatertilbud og produksjon av skreddersydde forestillinger rettet mot
utdanningsinstitusjonene.
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Beaivváš Sámi Našunálateáhter ønsker gjennom barne- og ungdomsteatret å ta vare på unge
teatertalenter i Sápmi. Vi starter med å gi et tilbud til barn og unge i teatrets nærmiljø, for så å
utvikle det til et tilbud og en ressursbank for barn og unge samt de som jobber med teater for/med
barn og unge i hele Sápmi. Skuespillerne ved barne- og ungdomsteatret får lære om teaterkunst i
selve teateret, lære om den kunstneriske prosessen det er å lage teater, de får innsikt i ulike
dramatiske uttrykksformer, får lære om teatret som institusjon og utvikle stemmebruk og kroppsbevissthet gjennom ulike skuespillerteknikker og teaterøvelser.
Som urfolksteater vektlegger Beaivváš i særlig grad samisk språk, fortellertradisjon, joik og andre
samiske kulturutrykk samt kulturutrykk fra andre urfolk rundt om i verden, men samtidig skal det gis
rom til at barn og unge får lov til å eksperimentere i egne kulturutrykk ut fra sine egne idéer og
tanker. Hvert halvår jobber barne- og ungdomsteatret fram ei ny forestilling, og enkelte ganger får
også medlemmene i Lille Beaivváš være med i teatrets ordinære forestillinger.
Barne- og ungdomsteatret skal ha en fast ansatt kunstnerisk leder med hovedansvar for barne- og
ungdomsteatret. Denne stillingen vil bli kombinert med koordinatorstillingen for studentene.
Kunstnerisk leder bør ha utdannelse innenfor scenekunst og bred erfaring med å arbeide med barn
på scenen. Teatrets andre ansatte brukes også
som ressurser i barne- og ungdomsteatret
som mentorer, instruktører og lærere når de
har anledning til det. Barne og
ungdomsteatret ved Beaivváš er en
selvstendig enhet, ikke del av kommunens
kulturskole eller lignende, men det vil være
naturlig å samarbeide med andre f.eks.
kommunenes kulturskoler/skoler/SFO/Samisk
Høgskole/Samisk videregående skole osv. om
prosjekter.
På sikt utvikles denne avdelingen også til et ressurssenter/ en ressursbank for andre aktører som
jobber med barne- og ungdomsteater i Sápmi (litt etter samme modell som f.eks HATS jobber i
forhold til lokale amatørteaterlag), slik at det vil være mulig å få tilgang til kurs eller andre ressurser
via Beaivváš barne- og ungdomsavdeling, eller Beaivváš kan ha en koordinator-rolle for større
prosjekter/ prosjekter med flere lokale aktører. Basen for barne- og ungdomsteateret er på Beaivváš i
Guovdageaidnu, men det vil også være aktuelt å gjennomføre prosjekter andre steder i Sápmi.
Beaivváš ønsker også å forsterke vårt samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Det er et stort
behov for produksjoner for skoler og barnehager med utgangspunkt i samisk språk og kultur, ikke
bare i de samiske kjerneområdene, men i hele Norden. Beaivváš Sámi Našunálateahter har arbeidet
med samisk teater og sceneproduksjon i mer enn 30 år, og bør utvikles til å bli et ressursenter for
utdanningsinstitusjonene i de Nordiske landene hva angår samisk scenekunst for barn og unge.
I første omgang tar man sikte på å ivareta dette arbeidet innenfor rammen av de åtte foreslåtte
administrative årsverk.
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4.7 Teatrets rolle i forhold til samisk språk
De samiske språkene er truet. Noen frykter at de vil dø ut. Beaivváš vil heller lete etter de samiske
språkenes muligheter for å leve videre. Vi ønsker, som samisk nasjonalteater, å ta en ledende rolle i
dette arbeidet.
Derfor skal Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš dyrke og styrke de samiske språkene som
scenespråk og gjøre dem tilgjengelige som et godt redskap for skuespillerne. Godt samisk språk skal
gjennomsyre teaterdriften på alle nivå.
Teatret skal være en arena for lek med språk og være med på å gjøre de samiske språkene mer
tilgjengelige for brede publikumsgrupper, med særlig vekt på barn og ungdom.
Ved å bruke samisk som scenespråk samtidig som man tekster forestillingene, skal Beaivváš Sámi
Našunálateáhter gjøre de samiske språkene mer tilgjengelige også for de som ikke behersker samisk
som dagligspråk. Teatret arbeider kontinuerlig med å utvikle og benytte ny teknologi for å kunne
tekste forestillingene til flere
språk samtidig. Gjennom
teksting av forestillinger og
utarbeidelse av
informasjonsmateriell har
teatret i tillegg muligheten
til både å benytte og
synliggjøre flere samiske
språk samtidig og slik være
en katalysator for økt samisk
språkbruk i alle samiske
områder. På den måten vil
Det Samiske Nasjonalteatret
Beaivváš bidra positivt til
utvikling og bevaring av
samisk språk.
4.8 Opptrappingsplan 2014-2020
Selv om Beaivváš 2020-budsjett er lavt i forhold til mange av regionteatrene, er det nødvendig å
gjennomføre opptrappingsplanen over et langt tidsintervall. Dels fordi det uansett vil ta noe tid før
Kulturdepartementet og Sametinget kan tilføre teatret de i størrelsesorden 20 millioner kroner
teatret trenger i forhold til den skisserte plan – og dels fordi dagens lokaler ikke gir rom for en stor
opptrapping utover dagens nivå.
Styret og administrasjonen ser derfor for seg en moderat økning av produksjonsbudsjettet fram mot
2017, for deretter en betydelig opptrapping i tidsintervallet 2019-2020.
Noen av tiltakene i denne planen bør likevel startes opp raskt:


Etableringen av Lille Beaivváš
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Etableringen av samisk kunstfaglig skuespillerutdanning
Helleristningsspillet i Alta

Styret og administrasjonen tilrår at opptrappingsplanen gjennomføres slik:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Budsjett
19 128
1 000

Budsjett
25 420
1 500

Budsjett
28 144
1 800

Budsjett
29 458
1 854

20 128

26 920

29 944

31 312

Budsjett
30 342
1 910
10 000
42 251

Budsjett
31 252
1 967
10 000
43 219

Budsjett
39 517
4 000
10 000
53 517

Produksjoner

10 727

15 659

17 409

17 932

18 470

19 024

27 822

Faste utgifter
Prosjekt
Teaterbygg
Sum

9 401

10 761
500

11 534
1 000

11 880
1 500

20 128

26 920

29 944

31 312

12 237
1 545
10 000
42 251

12 604
1 591
10 000
43 219

13 695
2 000
10 000
53 517

4 932

1 751

522

538

554

9 890

1 360

773

346

356

367

1 091

Tilskudd
Billett-inntekter
Teaterbygg
Sum

Økning til
produksjoner
Økning faste
kostnader
Kunstnerisk team
Teknisk
produksjon
Administrasjon
Studenter

10,9
14,5
17,6
17,6
17,6
17,6
20,9
årsverk
årsverk
årsverk
årsverk
årsverk
årsverk
årsverk
4,5
7,5
10
årsverk
årsverk 8 årsverk 8 årsverk 8 årsverk 8 årsverk årsverk
6 årsverk 6 årsverk 7 årsverk 7 årsverk 7 årsverk 7 årsverk 8 årsverk
0
0
0
2
2
4
4

5.0 Det nye teaterbygget – prosessen fram til i dag
Sametinget ga Statsbygg i brev av 8. februar 2011 i oppdrag å forestå planlegging av nytt teaterbygg
med formål at teatret skal bidra til fornyelse, bevaring og formidling av samiske tradisjoner,
kunnskap, historie, kultur og
kunst, i dialog med det samiske
samfunn.
Teatret skal være tilgjengelig,
åpent og utadvendt og i dialog
med det omkringliggende
samfunn, og skal på en fleksibel og
uttrykksfull måte synliggjøre
mangfoldet innenfor samisk
scenekunst.
Statsbygg har utarbeidet forslag til
byggeprogram. Byggeprogrammet
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oversendes nå, som et underlag til
denne søknaden, til Sametinget og
deretter Kulturdepartementet i
henhold til prosedyre om
husleiefinansiering av samiske
kulturbygg. Vi legger til grunn at
prosjektet blir behandlet som
ordinært prosjekt og behandles som
del av statsbudsjettet.
Sametinget har i sine vedtak hatt
som intensjon at Statsbygg skal stå
som ansvarlig for en videreføring av
arbeidet fram til ferdig nybygg og senere drift av nybygget. Dette avhenger av at Sametinget og
Kulturdepartementet kommer til enighet om at prosjektet inngår i og finansieres over
husleiefinansieringsordningen for nye samiske kulturbygg.
Sametinget har i forkant av oppdraget til Statsbygg, satt følgende samfunnsmål for teaterbygget:


Et nasjonalt samisk teaterbygg skal gi det samiske samfunn en arena for opplevelse,
synliggjøring og formidling av samisk scenekunst og kultur. Et teaterbygg hvor samisk brukes
som scenespråk vil heve de samiske språkenes status og styrke samisk identitet.



Teatret skal være åpent, utadvendt og i dialog med det omkringliggende samfunn og med de
samiske områdene i nabolandene. Teatret vil få betydning internasjonalt i
urfolksammenheng.



Teaterbygget skal være et kraftsenter og samlingspunkt for ulike samiske og andre
kunstneriske og teaterfaglige faggrupper.

Sametinget har satt følgende effektmål for prosjektet:


Gi publikum funksjonelle og tiltalende publikumsområder inkludert foaje med
pauseservering, garderobe og toaletter, samt tilskuerplasser med gode siktforhold, god
akustikk og komfort for god opplevelse av teatrets forestillinger.



Gi gode rom for kunstnerisk og teknisk teaterproduksjon med funksjonell og fleksibel
sceneteknisk tilrettelegging for
varierende sceneforhold på
turné.



Gi skuespillerne gode og
hensiktsmessige rom for
forberedelser, rollestudier,
venting og hvile.



Gi verkstedansatte og teknisk
personell funksjonelle rom for
rasjonell produksjon og
oppbevaring av kulisser og
18
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kostymer, med godt arbeidsmiljø. Det skal være gode inn- og utlastingsforhold i forhold til
varelevering og turne-transporter.


Gi administrativt personell gode og hensiktsmessige kontorlokaler som legger til rette for
godt arbeidsmiljø.



Gi driftspersonell hensiktsmessige tekniske rom og ryddig, oversiktlig teknisk infrastruktur
med godt dimensjonerte og lett tilgjengelige føringsveier for vedlikehold og oppgradering.



I tillegg til å være et nasjonalt samisk teaterbygg vil bygget gi et karakterfullt og positivt
tilskudd til Kautokeinos stedsutvikling.



Bidra til økt bruk og synliggjøring av samisk språk



Gi urfolks scenekunst en arena for synliggjøring i internasjonal sammenheng.

Regjeringen omtalte byggeprosjektet slik i stortingsmelding St. 48 (2012–2013) om Sametingets
virksomhet:
«Nytt bygg for Beaivváš Sámi Našunálateáhter er i en programfase, hvor Statsbygg har utarbeidet
byggeprogram på oppdrag fra Sametinget. Kulturdepartementet vil gi merknader til
byggeprogrammet så snart det er ferdigbehandlet hos Sametinget. På basis av dette kan det vurderes
å gi Statsbygg oppdrag om forprosjektering av bygget.»
5.1 Byggeprogrammet
25. oktober leverte Statsbygg ferdig Byggeprogram (prosjekt 12015).
Styret og administrasjonen legger til grunn at dette er det gjeldende Byggeprogram og legger de
overordnede rammer i forhold til dimensjonering og standard. Kun et forprosjekt, eller føringer fra
Kulturdepartementet eller Sametinget, kan endre noen av forutsetningene. Våre budsjetter og
framtidsplaner er basert på det som framgår av dette dokumentet.
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Byggeprogrammet inneholder både en beskrivelse av dagens lokaler og virksomhet og en
gjennomgang av det nye teaterhuset. Det kan oppsummeres slik:













Statsbygg har lagt til grunn Sametingets øvre ramme på 3000 kvm brutto (b/n faktor 1,5-1,6)
Bygget er planlagt nøkternt, men med særskilt kvalitet i utvalgte elementer
Det foreslåtte romprogram inkluderer i alt 73 rom på netto 1948 kvm. Scenearealer,
herunder en liten prøvesal (160 kvm) utgjør en tredjedel av det samlede areal.
Publikumsarealene (272 kvm) innbefatter hovedinngang til foaje, garderobe med toaletter og
pauseservering. Arealet skal være fleksibelt med mulighet for café-teater og utstillinger.
Hovedscenen skal ha et fleksibelt tribunesystem med inntil 200 plasser
Enkle garderober med sminkebord, hvilebenk og dusj.
Det legges opp til kontorfellesskap med tre terminaler.
All verkstedvirksomhet er inkludert i romprogrammet. Det samme gjelder lager, med unntak
av kjølelager (pels-oppbevaring) som forutsettes opprettet eksternt.
Det er planlagt utearealer for utendørs teater, hovedsakelig snø og is som temporært anlegg
Bygget skal framstå med en karakter og verdighet som synliggjør institusjonens faglige og
samfunnsmessige betydning som samisk nasjonalteater og samtidig være en nøktern, robust
og funksjonell ramme.
Bygget skal tjene som base for teatrets turneaktiviteter og gi rom for alle funksjoner i
tilknytning til Beaivváš turnevirksomhet.

5.2 Kostnadsestimat for investeringen
Sametinget ba Statsbygg ta miljømessige hensyn. Derfor har Statsbygg utarbeidet to alternativer,
passivhusnivå og TEK-10 minus 5 prosent-nivå.
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For de to alternativene (med et nettoareal på 1.948 kvm – brutto i spennet 2922-3117 kvm) gir dette
følgende kostnadsestimat:
-

Passivhusnivå:
130-200 MNOK (sept. 2011)
TEK-10 minus 5 prosent-nivå: 120-185 MNOK (sept. 2011)

Styret og administrasjonen i Beaivváš viser til at dette kostnadsestimat er utarbeidet, basert på en
nøktern standard og en nedskalering av areal til et minimumsnivå.
Vi anser det å være et spørsmål for Sametinget og Kulturdepartementet å velge miljøstandard.
5.3 Kostnadsestimat husleie
Statsbygg har, basert på de to alternativene, utarbeidet husleieestimat (kroneverdi 15.12.11). Dette
er kostnadsspennet for den årlige kostnadsdekkende husleie for det nye teaterbygget:
-

For TEK-10 minus 5 prosent-nivå:
For Passivhusnivå:

7,6 til 11,3 MNOK
8,2 til 12,3 MNOK

Styret og administrasjonen mener det er opp til Sametinget og Kulturdepartementet å beslutte
hvilken bygg-standard som skal velges – og hvordan husleien skal betales. Det er mulig å se for seg to
løsninger: Enten betales husleien over Sametingets budsjett eller den betales direkte av Beaivváš.
Dersom det siste alternativet velges, må tilskuddet til Beaivváš økes tilsvarende.
Vi har valgt å ta høyde for begge alternativer, ved å utarbeide to budsjetter for Beaivváš, ett der
Sametinget betaler Husleien over sitt budsjett og ett der Beaivváš står direkte ansvarlig for husleien.
Vi antar at det uansett er fornuftig i prosessen mellom Sametinget og Kulturdepartementet å få en
samlet oversikt over kostnadene knyttet til både drift og husleie når bygget er ferdig og
opptrappingsplanen gjennomført. I våre framskrivninger har vi lagt til grunn et middelnivå mellom
laveste og øverste alternativ, avrundet til 10 millioner kroner i estimert husleie.
5.4 Brukerutstyr, løst inventar
Et foreløpig anslag for brukerutstyr/løst inventar er 5,7 millioner kroner. Dette beløpet er ikke dekket
inn i byggprosjektet. Beaivváš legger til grunn at denne kostnaden enten må dekkes ved å utvide det
samlede kostnadsestimatet for
investeringen, alternativt at det
gis en engangs-bevilgning i
forkant av avsluttet
byggeprosjekt.
5.5 Prøvesal
Styret og administrasjonen er
forberedt på at det i fortsettelsen
kan bli en diskusjon om Beaivváš
har behov for en eller to scener.
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Vi er kjent med at både Sametinget og
Kulturdepartementet ønsker å legge
stramme føringer som holder
kostnadene nede. Samtidig er det viktig
å ikke svekke byggets effekt og
funksjonalitet, slik at det ikke får de
ringvirkninger for teatret og alle andre
brukere som er ønskelig.
Vi er enige i at det ikke er behov for to
scener. Derimot vil vi tydelig signalisere
at den foreslåtte prøvesalen må
inkluderes i prosjektet.
I vår beskrivelse av Beaivváš 2020 vil
hovedscenen stå ledig i syv uker. Med
en aktiv inkludering av andre
institusjoner, Unge Beaivváš, studenter
og våre fire hovedforestillinger får
denne scenen en god ressursutnyttelse.
I tillegg, som beskrevet under, vil
hovedscenen året rundt være
tilrettelagt for publikum gjennom filmen
«De åtte årstider». Vi tror også
hovedscenen kan være et supplement i
forhold til et framtidige kurs- og
konferansemarked i indre Finnmark.
En slik aktiv utnyttelse av scenen betinger at teatret har et eget prøverom. Store deler av våre egne
hovedproduksjoner vil kunne forberedes i prøvesalen. Uten en prøvesal vil kapasiteten på
hovedscenen fylles av internt, ikke utadrettet arbeid. Det strider mot målene om et åpent og
inkluderende teaterhus der det er god plass til andre brukere enn Beaivváš sin kjernevirksomhet.
Dernest vil vi vise til at Beaivváš mer enn de fleste teatre kobler sammen ulike uttrykksformer, teater,
joik/musikk og dans. Mangfoldet i vårt kunstneriske uttrykk innebærer at enkeltenhetene i vår oppprøving skjer separat.
Vi anser det derfor som svært lite funksjonelt å ikke ha med en egen prøvesal i det nye teaterhuset.
Vi viser til at Riksteateret har stilt seg bak en slik vurdering i sin dialog med Statsbygg.
5.6 Tomten
I byggeprogrammet opereres det med to tomter. Det er Høgskole-tomten og NRK-tomten. Det er opp
til Sametinget å trekke de endelige konklusjoner når det gjelder tomtevalg, men Beaivváš mener det
nye teaterhuset vil være klart best tjent ved å plasseres på NRK-tomten, like ved hotellet.
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Et vesentlig argument er tomtens vakre og synlige beliggenhet. Bygget vil framstå vakkert beliggende
i høydedraget, med god sikt inn mot nasjonalteatret for alle som reiser forbi – og ut mot Kautokeinosamfunnet.
Enda viktigere er tomtens strategiske beliggenhet i forhold til det kulturnærings-cluster Kautokeino
kommune og andre aktører ønsker å skape. I det umiddelbare «nabolag» ligger hotellet, Juhls Silver
Gallery, Kautokeino Film og også andre planlagte utbygginger, blant annet et eget Samisk mathus.
Hele dette området vil kunne framstå som en sterk og samlet reiselivs- og opplevelsesdestinasjon.
Styret og administrasjonen vil tilråde at nasjonalteatret plasseres her – og vil bli en hovedmotor og
attraksjon i stedsutviklingen i
Kautokeino/indre Finnmark.

6.0 «Bálggis» - en nasjonal
kulturnærings-klynge
Vinneren i framtidens reiseliv er de som
kan tilby turistene ekthet. I en
globalisert verden, der flere og flere har
mulighet til å reise og oppleve andre
steder, vil destinasjoner med unike
opplevelser tuftet på lokalsamfunnets
egen historie og virkelighet skape et
betydelig konkurransefortrinn.
Vi ønsker at teatret skal se seg selv som
en motor i en slik satsing i indre
Finnmark. Det samiske nasjonalteatret
kan gjennom sine forestillinger – inne og
ute – og byggets arkitektoniske karakter
trekke et stort antall reisende til indre
Finnmark. Men den virkelig store effekt
får vi først den dagen mange aktører i et
tett og nært samspill skaper en serie
attraksjoner i samme område med
samisk historie, kultur og opplevelser
som bærebjelken.
Kulturnæringsprosjektet “Bálggis” – en samisk kultursti – kan bli en betydelig nasjonal reiselivsdestinasjon. Innenfor et område med gangavstand kan små og store magiske øyeblikk oppleves. Det
vil gi ringvirkninger for reiselivet i hele Finnmark og også nasjonalt.
Denne kulturstien vil få et stort mangfold:


Det nye hotellet i Kautokeino ligger få meter fra den planlagte teatertomten. Hotellet har
blant annet et eget årlig is-hotell, Ice Adventure.
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I umiddelbar nærhet er Kautokeino Film AS lokalisert med studio og unike uteområder for
filmproduksjon.
Små aktører knyttet til duodji og Juhls Silver Gallery er også i gangavstand.
Kautokeino kommune planlegger et eget kultursenter i nærheten av teatertomten. Ett av
initiativene er å skape en hjemmebane for samisk mat. Det samiske mathus vil tilby det beste
Finnmark har å by på – både for den som vil smake, den som vil lage mat og den som vil
kjøpe med seg noe av verdens beste og reneste mat fra sitt besøk i Finnmark.
I tillegg er det meget attraktive muligheter for utendørs-aktiviteter av alle slag, alt fra ski til
bærplukking i området rett bak teatertomten.
Med filmprosjektet «De åtte årstider» - filmen som går hver dag hvert 30. minutt inne i
nasjonalteatret – er kulturnærings-klyngen nær komplett.

Alle nasjonale reiselivs-destinasjoner er utviklet over tid. Det gjelder også «Bálggis». Noe ligger der
allerede – andre enheter vil komme over tid. Med et eget nasjonalteater midt i denne klyngen vil
teatret kunne være en katalysator for en betydelig nasjonal reiselivs-satsing nord i Norge.

7.0 Aktiviteten i det nye teaterhuset
Mange nasjonale kulturbygg opplever at arealene store deler av døgnet ikke er i bruk til annet enn
institusjonens interne arbeid. Vårt mål er å skape liv og røre i teaterbygget gjennom hele året.
Ettersom det samiske nasjonalteatret ikke ligger i en stor by eller større tettsted, må vi tenke nytt og
utradisjonelt for å sikre at dette blir et levende bygg året gjennom.
Vår kjerneaktivitet vil legge beslag på hovedscenen i 28 uker, mens prøvesalen vil være i bruk året
rundt med unntak av ferieavvikling. Om vi av egen maskin skal utnytte kapasiteten ytterligere må vi
øke driftsbudsjettet utover det vi har beskrevet i vår opptrappingsplan. Vi tror ikke det er realistisk
fram mot 2020 å øke denne rammen ytterligere.
Derfor ønsker vi å invitere inn en rekke andre brukere i huset. Med disse planene vil hovedscenen stå
ledig i kun 7 uker;
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Unge Beaivváš vil bli et permanent tilbud som bruker huset regelmessig (to-tre dager i
uken).
Student-satsingen i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag innebærer
studievirksomhet i store deler av året.
Vi ønsker å stille hovedscenen til disposisjon for en årlig urfolksfestival knyttet til
scenekunst.
I skuldersesongene ønsker vi å utvikle et eget multimedia-show basert på Beaivváš historie
og produksjoner.
I tillegg vil det nye, moderne teaterhuset kunne være en attraktiv scene for gjestespill fra
Riksteateret, Nationaltheatret, Hålogaland Teater, Giron Sámi Teáhter (Det samiske teatret i
Kiruna) og Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk Teater.
Også Samovarteateret og Stellaris danseteater har i nylig undertegnede intensjonsavtaler
erklært sin interesse for å benytte bygget.
I en nylig signert samarbeidsavtale med Nordnorsk opera- og symfoniorkester har NOSO
erklært en ambisjon om å være samenes symfoniorkester. Vi ønsker å gjøre teaterbygget til
NOSOs hjemmebane i Sápmi.
Vi er nå i dialog med Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) om å gjøre teaterhuset til et
fast visningssted i etterkant av TIFF og dermed gi befolkningen i indre Finnmark direkte
tilgang til en av Norges beste filmfestivaler.
I foajeen vil det være utstillinger av teatrets virksomhet og kostymer og rikelig anledning til å
ta imot andre utstillinger, både av samiske kunstnere og fra andre urfolks-kunstnere i
verden.
Kristendommen står sterkt i Kautokeino. Vi planlegger med jevne mellomrom å ha
høytlesing av bibelen som en liten tilleggs-dimensjon ved det nye nasjonalteatret.

Med filmen «De åtte årstider» vil det nesten aldri gå en dag uten at det er mulig å få en visuell
opplevelse i teateret. Planen er å installere et enkelt filmlerret-forheng i forkant av scenen, som gjør
det mulig å spille filmen også i de perioder hvor hovedscenen er i bruk. Dette skal være et lavterskeltilbud, der tilreisende – alt fra en til 200 – kan oppleve det samiske gjennom en magisk film fra og om
livet i Sápmi.
Vi ønsker å reise inn i
dette universet
sammen med ulike
samiske miljøer som
bruker naturen. Vi vil
visualisere reisen
gjennom dansere i
tett samspill med
den samiske
hverdagen. Ideen er
å ferdes mellom
innland og kyst og på
tvers av
statsgrensene i nord.
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Filmen er planlagt i et format på 20 minutter. Det vil spenne mellom de store, sugende
helikopterbilder og de små, magiske øyeblikk tett på naturen. Den skal være et lavterskel-tilbud til
alle som besøker indre Finnmark. Kostnadene ved å vise den vil være marginale. Det betyr at den kan
spilles for alt fra full sal til den ene personen som akkurat den timen den dagen besøker hotellet og
teateret.
Målt er å gjennomføre forprosjektet i 2014 og hovedprosjektet 2015/2016. Foreløpig budsjett for
filmen er på fem millioner kroner. Det jobbes nå med ulike finansieringskilder
Dette filmprosjektet vil bli en viktig del av et større kulturnæringsprosjekt i Kautokeino. «Bálggis» kulturstien – skal utvikles til en samlet og enhetlig destinasjon, tuftet på hotellet, teateret,
Kautokeino Film og andre relevante aktører i området. Vi skal utvikle en sti der du får møte noen av
Norges mest spennende enkeltopplevelser.
Det vil også være attraktivt å benytte teaterhuset i forhold til konferanseformål når scenen er ledig.
Det vil gi Kautokeino og Finnmark meget gode konferansefasiliteter med moderne tekniske løsninger.
Slik vil vi ytterligere styrke mulighetene for reiselivet.
I sum tror vi grunnlaget er lagt for et meget aktivt og høyt besøkt teaterhus. Ved å definere oss inn
som en del av den samiske kulturnæringsklyngen kan vi både få del av de besøk som allerede i dag er
en del av reiselivet i indre Finnmark – og ikke minst være med på å øke volumet betydelig i årene
fram mot 2018 og i tiden etter at bygget er på plass.

8.0 Videre framdrift
«Samisk kulturpolitikk innebærer på den
ene side at myndighetene, med
utgangspunkt i de internasjonale
forpliktelser overfor urfolks rettigheter,
søker å styrke samisk identitet og samisk
kulturelt mangfold gjennom Sametinget.
På den annen side må myndighetene i
den overordnede kulturpolitikken ha en
bevisst holdning til hvordan samisk
kultur og samisk kulturelt mangfold
overtas i den nasjonale kulturpolitikken.»
Det statlige kjernedokumentet i forhold
til nytt bygg for vårt samiske
nasjonalteater er Stortingsmelding nr. 28
(2007-2008) (samepolitikken).
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I meldingens kapittel 14
trekkes både mål,
prinsipper og virkemidler i
forhold til den samiske
kulturpolitikken. Statens
grunnleggende forpliktelser
gjentas – samtidig som det
understrekes at Sametinget
må ha de fleste oppgaver
og midler knyttet til samisk
kulturpolitikk.
I denne meldingen
redegjøres det grundig for
hvordan samiske
kulturbygg skal finansieres. For Beaivváš innebar meldingen at teatret kommer inn under kategorien
Nasjonale kulturbygg (kap. 320 post 73) og at det skal finansieres gjennom statens husleieordning. I
denne ordningen er det ikke krav om lokal eller regional med-finansiering.
I meldingen la Regjeringen fram forslag om at de samiske kulturbyggene kommer inn under
husleieordningen av januar 1992. Ordningen innebærer at statlige virksomheter som disponerer
lokaler i statlige bygg eid av Statsbygg, skal betale husleie.
Når husleien kan dekkes innenfor virksomhetens egne budsjetter, har departementene delegert
fullmakter til underliggende etater om å skrive kontrakter direkte med Statsbygg. I større byggesaker,
som innebærer behov for varige, økte driftsbudsjett, må saken forelegges departementet for
godkjennelse.
I forhold til Beaivváš vil det være en omfattende koordinering mellom Sametinget, departementet,
regjeringen og Stortinget før det kan fattes et endelig vedtak.
Staten, ved Stortinget, vil gjøre det endelige godkjennelses-vedtaket ettersom en utbygging
innebærer statlige økonomiske forpliktelser langt fram i tid. Skjematisk ser prosessen slik ut;
Det understrekes at datoene/terminlisten er tentativ. Den representerer raskt mulige framdrift av
byggeprosjektet.
Hendelse
Byggeprogram

Byggeprogram med
husleieestimat og
budsjett behandles av
Sametinget

Beskrivelse
Beskrivelse av bygget,
bruken, tomt og
funksjonalitet
I tillegg til
byggeprogrammet
vedlegges Teatrets
beskrivelse av
virksomheten og
inngåtte
intensjonsavtaler

Når
Oktober 2011

Merknad
Gjennomført

Februar 2014
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Forprosjekt-beslutning

Avsluttet forprosjekt

Sluttbehandling

Byggestart

Etter at
Byggeprogrammet er
godkjent av KD, må KD
og Sametinget
sammen utarbeide
beslutningsgrunnlag
for et forprosjekt.
Dette vil være første
bindende beslutning
Skal gi detaljerte
beskrivelser av bygget
og det skal
gjennomføres K50- og
K85-analyse
Basert på forprosjektet
legger KD fram forslag
om bindende vedtak.
Forslaget fremmes
som satsningsforslag i
forbindelse med
Statsbudsjettet
Etter at statsbudsjettet
for 2017 er vedtatt

Påsken 2014

Vil kreve tett
koordinering mellom
Sametinget og KD.
Sannsynlig at
beslutningen vil bli
drøftet i regjeringen,

Påsken 2015

Januar 2016

November 2016

Innebærer at det ikke
blir byggestart før i
2017 – og åpning
tidligst i slutten av
2018.

9.0 Forholdet til vertskommunen
Selv om Beaivváš er et nasjonalt og internasjonalt teater, er det for oss svært viktig å ha et tett og
godt samarbeid med vertskommunen. Kautokeino kommune har i alle år lagt godt til rette for
teateret. Lokalbefolkningen setter pris på Teatrets forestillinger, og kommunen er en god
tilrettelegger. Norsk Kulturindeks viser at innbyggerne i Kautokeino er av det mest aktive
teaterpublikummet i Norge.
I dag leier vi våre lokaler i
Kautokeinos kulturhus. Både
kommunen og vi er enige om
at disse lokalene er svært
uegnet.
Med realiseringen av et nytt
teaterhus vil store muligheter
åpne seg for kommunen. Et
slikt bygg og virksomhet gir et
stort lokalt verdiskapnings- og
markedsføringspotensiale.
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Beaivváš og kommunen har i
anledning byggesaken
undertegnet en
intensjonsavtale om å
fordype og forplikte
samarbeidet enda sterkere.
Kommunen har overfor oss
bedt om at teaterhuset ses i
sammenheng med deres
egen visjon om å realisere
“Multikunsthuset Áillohaš”.
Vi er enige om at teaterhusprosjektet må stå på egne
ben og ha sin egen framdrift.
Men det vil være fornuftig i forprosjektet å avklare om det nye bygget skal underlegges en
modultenking slik at det vil være mulig å koble andre prosjekter direkte på teaterhuset i framtiden.

10.0 Konklusjoner og tilrådninger
30 års arbeid for et mer egnet teaterbygg for Beaivváš har ikke vært uten mening. Vi legger til grunn
at det politiske Norge – både i Sametinget – og nasjonalt – nå er innstilt på å realisere det samiske
nasjonalteaters teaterbygg, 115 år etter at Nationaltheatret sto ferdig på Karl Johan i 1899.
Basert på føringer fra Sametinget og Byggeprogrammet fra Statsbygg, legger styret i Beaivváš, etter
innstilling fra teatersjefen, følgende konklusjoner og innstilling fram overfor Sametinget og senere
Kulturdepartementet:
a) Det igangsettes forprosjekt til bygging av nytt teaterhus for Det Samiske
Nasjonalteatret Beaivváš
b) Det nye teaterhuset skal gi Norge en verdig, skapende og fleksibel arena for kunst og
kreativitet. Det skal være det samiske nasjonalteatrets hjemmebane, slik det vakre
nasjonalteatret på Karl Johan er for Norges nasjonalteater i Oslo.
c) Forprosjektet tar utgangspunkt i de rammer Sametinget har gitt og som er fulgt opp
av Statsbygg. Det innebærer et kostnadsestimat i spennet 120 til 200 millioner
kroner.
d) For å sikre andre fleksibilitet og god adgang for andre brukere inkluderes en egen
prøvesal.
e) Bygget føres opp på NRK-tomten, både av estetiske årsaker og fordi det vil være
viktig for å skape kulturnæringsklynge i dette området.
f) Teateret skal doble antallet produksjoner fram mot 2020. Det innebærer at dagens
tilskudd økes fra 19,1 millioner kroner til 39,5 millioner kroner.
g) Antallet årsverk økes fra 21 til 38,9, pluss fire på studiekontrakter.
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h) Sametinget beslutter hvor vidt husleien skal betales av Beaivváš eller av Sametinget.
Dersom teatret skal betale husleien direkte, må budsjettet økes til om lag 49,5
millioner kroner.
i) Teateret påtar seg en sentral funksjon i arbeidet med å gjøre Kautokeino/indre
Finnmark til en betydelig nasjonal reiselivsdestinasjon gjennom tette koblinger
mellom kunst, kultur og reiseliv i området.
j) Teateret følger opp de vedlagte intensjonsavtaler og inviterer en rekke nye brukere
inn i huset.
k) Teateret starter opp arbeidet med Unge Beaivváš i god tid før åpningen av det nye
bygget.
l) Teateret viderefører en dialog med Høgskolen i Nord-Trøndelag og staten/
Sametinget om egen finansiering av en desentralisert kunstfaglig skuespillerutdanning etter modell fra Det Norske Teatret.
m) Forprosjektet starter i 2014. Det vil være en symboltung handling både for den norske
stat og for hele det samiske samfunn.

11.0 Vedlegg
I.

Repertoar, årsplan, årsverk, årshjul og romplan for Beaivváš i 2020

II.

Budsjett og opptrappingsplan

III.

Budsjett som illustrerer årlig produksjon.

IV.

Intensjonsavtale med Høgskolen i Nord-Trøndelag

V.

Intensjonsavtale med Hålogaland Teater

VI.

Intensjonsavtale med Samovarteateret

VII.

Intensjonsavtale med Stellaris danseteater

VIII.

Intensjonsavtale med Nordnorsk opera- og symfoniorkester

IX.

Samarbeidsavtale med Tromsø Internasjonale Filmfestival

X.

Samarbeidsavtale mellom Norges to nasjonalteatre (Nationaltheatret og Beaivváš)

XI.

Brev fra Riksteateret

XII.

Uttalelse fra Samisk Reiselivsnettverk

XIII.

Intensjonsavtale med Åarjelhsaemien Teatere (Sydsamisk Teater)

XIV.

Intensjonsavtale med Alta videregående skole

XV.

Diverse anmeldelser

(Vedleggene vil oversendes i signert form så fort de foreligger).
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S 2: Min duoddarat II/Våre vidder II – 1983 Govven/Foto: Per N. Haukeland
S 3: Vølundda muitalus/Vølunds kvad/The Lay of Volund – 2000 Govven/Foto: Harry Johansen
S 4: 1814 – en western fra vidda – 2014 – Govven/Foto: Aslak Mikal Mienna
S 5: Vaikko čuođi stálu/Omså hundre stalloer – 1995 – Govven/Foto: Harry Johansen
S 5: Guohcanuori šuvva/Sangen fra Rotsundet – 2011 Govven/Foto: Johan Mathis Gaup/Crazeville Records
S 6: “Gumpegoddi/Ulvedreperen/Vargdödaren”” 1993 – Govven/Foto: Ola Røe
S 7: “ Nikio ja searas samuraia” 2008 – Govven/Foto: Ingun A Mæhlum
S 7: “Čakkalaggen” 2011/2013?? – Govven/Foto: Aslak Mikal Mienna
S 8: “Ridnoaivi ja nieguid oaidni/Den Rimhårede og drømmeseeren” – 2013
Govven: Aslak Mikal Mienna
S 9: “Julie & Romeo” 1997 – Govven/Foto: Harry Johansen
S 10: “Silbajávri” 2012 Govven/Foto: Hans-Olof Utsi
S 11: “Allaq” 2010 Govven/Foto: Hans-Olof Utsi
S 12: “Báru juogadeapmi/Å dele en bølge” 2009 Govven/Foto: Ingun A Mæhlum
S 13: “Stáinnak” 2012 Govven/Foto: Aslak Mikal Mienna
S 14: “Skábmačuovggas/I mørketidslys” 2013 Govven/Foto: Aslak Mikal Mienna
S 15: “Gullspråket/Gollegiella” 2011/12 Govven/Foto: Aslak Mikal Mienna
S 16: “Jeagge Jussá/Jeppe paa Bierget” 1998 Govven/Foto: Harry Johansen
S 17: “1852” 2008 Govven/Foto: Marit Anna Evanger
S 18: “Job girji/Jobs bok” 1996 Govven/Foto: Harry Johansen
S 18: “Mitt hjem er i mitt hjerte/Mu ruoktu lea mu váimmus” 2012 Govven/Foto: Kristin Aafløy Opdan
S 19: “Stálobursa” 1999 Govven/Foto: Harry Johansen
S 20: “Mun lean duhat jagi/Jag ar tusen år” 2014 Govven/Foto: Hans-Olof Utsi
S 21: “Ohcejoga playboy” 2005 Govven/Foto: Marit Anna Evanger
S 22: “Sáhpánat ja olbmot/Mus og menn” 2010 Govven/Foto: Marit Anna Evanger
S 23: “Faust” 2004 Govven/Foto: Marit Anna Evanger
S 24: “Almmiriika/Himmelrik” 2013 Govven/Foto: Aslak Mikal Mienna
S 25: “Hamlet” 2003 Govven/Foto: Harry Johansen
S 26: “Čeargu ja Soagŋu/Bjørnen og Frieriet” 1990 Govven/Foto: Ola Røe
S 27: “Giđđadulvi: Hello from Earth” 2012 Govven/Foto: Aslak Mikal Mienna
S 28: Kostymeutstilling 2014 Govven/Foto: Aslak Mikal MIenna
S 29: “Lajla” 2002 Govven/Foto: Ola Røe
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