
Nord universitet 
v/ rektor Hanne Solheim Hansen og styreleder 
Vigdis Moe Skarstein.  
PB. 93 
7601 Levanger    15.05.19 
 
 
 
Henvendelse vedr. Teaterproduksjon og skuespillerfag  
 
Vi, tidligere studenter ved Teaterproduksjon og skuespillerfag, er urolige for de endringer 
som er varslet i faget TEA 295 og TEA 395, også kalt Verdalslaboratoriet. Slik vi forstår 
situasjonen er ingenting besluttet, men det er gjort vurderinger og utformet forslag til 
endringer som vi mener er sterkt negative for norsk teater og film. Vi som har undertegnet 
dette brevet er alle tidligere studenter og nå utøvende kunstnere. Vår oppfatning er at vi kan 
gi deg informasjon og vurderinger av det vi oppfatter som et nasjonalt viktig studietilbud. Vi 
vil derfor gjerne ha et møte med deg for å utdype det vi i dette brevet kortfattet har 
beskrevet.  
 
Verdalslaboratoriet var et av de mest fremtidsrettede og bransjeorienterte fagene vi hadde i 
løpet av de tre årene vi gikk i Verdal. På kort tid ga det oss nødvendig faglighet, og det 
endret filmbransjens syn på arbeid med skuespillere og ikke minst syn på 
skuespillerutdanningen ved Nord-Universitet. Verdalslaboratoriet er et helt unikt fag i 
nasjonal og europeisk sammenheng. Gjennom sin innovativitet har det gitt mange fruktbare 
møter mellom studenter og profesjonelle aktører i filmbransjen. Flere filmer og andre 
profesjonelle produksjoner og prosjekter har blitt gjennomført etter endt studie som følge av 
Verdalslaboratoriet. Det finnes heller ikke et lignende tilbud for studenter som ønsker å jobbe 
som skuespillere i det norske markedet.  
 
Det er et sentralt politisk mål for høyere utdanning å legge til rette for at studenter blir best 
mulig forberedt på arbeidslivet. I tildelingsbrevet fra departementet til Nord universitet for 
2019 er dette uttrykt som at universitetet skal «styrke studieprogrammenes 
arbeidslivsrelevans».  Vi frykter at et kutt i de økonomiske rammene for dette faget og en 
endring i strukturen med å ikke invitere inn profesjonelle, eksterne filmfolk vil forringe hele 
utdanningens kvalitet, og endre en av de største fordelene vi som skuespillere utdannet i 
Verdal har hatt etter endt utdanning. De konkurrerende utdanningene benytter seg i langt 
større grad av folk med sterkt nettverk og bransjetilknytning. Ettersom disse i tillegg ligger 
tettere på de store teatrene, har skuespillere utdannet der hatt en fordel med et større 
nettverk enn oss inn mot teatrene. Hvis Nord-Universitet beslutter at nettverket inn mot 
filmbransjen strupes vil det gå ut over utdanningens renommé, studentenes læringsutbytte 
og mulighetene de vil ha i arbeidsmarkedet.  
 
Verdalslaboratoriets primus motor og initiativtaker, Ragna Lindboe, har også vært en 
uvurderlig, uerstattelig kontakt og kilde til kunnskap. Hun har i samarbeid med Sandra 
Mladenovitch skapt faget over en periode på ti år. De har lagt til rette for en møteplass der 
studentene kan samarbeide med noen av landets beste regissører, fotografer og 



dramatikere. Studentene tilegner seg med dette praktiske erfaringer fra svært ulike felt i 
tillegg til å utforske filmfaget og skuespillerfaget opp mot treningen de har vært igjennom i 
løpet av nesten tre år. Uten Ragnas nettverksbygging, pedagogiske egenskaper, faglighet 
og kjennskap til filmbransjen hadde hele faget sett annerledes ut. Uten hennes kontinuerlige 
arbeid med å være oppdatert og i kontakt med filmbransjen ville ikke det faglige utbyttet vært 
i nærheten av så stort som det er i dag. Vi mener det er naturlig at den med ubestridt størst 
filmfaglig og filmkunstnerisk kompetanse i hele Nord-universitetssystemet, får bestemme 
over de faglige rammene og innholdet i det faget hun underviser i. En vesentlig del av 
kvaliteten ved utdanningen vi tok ved det som nå er et universitet, er at de faglige ansatte er 
garantert i lov en selvstendighet når det gjelder det faglige innholdet i utdanningene. Vi er 
overrasket over at det vi mener er et nasjonalt viktig studietilbud nå står i fare for å bli rasert 
gjennom de endringer som er foreslått. 
 
 
Vi ser frem til videre dialog med deg. Du kan kontakte oss og besvare vårt brev gjennom 
skuespillere.norduniversitet@gmail.com 
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