
Spor 
igjennom
ingenmannsland



Forestillinger: 
24.september kl 19. Dora, inngang g.

steD: 
Dora inngang g

Pris: 
150,-  
 
Billettbestilling gjøres med en sMs til:  
411 83 441 
 

regi: 
erik schøyen  
 
teaterpedagog/dramaturg:  
lene Helland rønningen  
 
Dramatiker: 
Marte Huke  

regiass/inspisient: 
ninni Austad 
 
skuespillere: 
i De leDenDe roller: Mari Wiig salvesen, espen 
Alknes, Frode eggen, Jørgen Wiig salvesen, An-
dreas Ven langø, ingvild Karlsen eeg.

i rollene soM FørsteArKiVArer og VeKter: ida Ja-
cobsen, Martin leander M. Brandtzæg, lise 
Valgermo, silje Aurora løkken, ida Marie Hagen, 
Marius grønnås.

ArKiVreseArcH og HistorisK  
KonsultAsJon: 
Formidlingsgruppa på Arkivsenteret Dora 

Prosjektledere:  
erik schøyen og lene Helland rønningen 
 
støttet av norsk Kulturråd, trondheim  
kommune og Fond for utøvende kunstnere, 
ABM- utvikling, sør- trøndelag fylkeskommune, 
Dora As og constructor.

 
Prosjektet er et samarbeid mellom  
statsarkivet i trondheim  
(prosjekteier), trondheim byarkiv,  
interkommunalt Arkiv trøndelag,  
universitetesbiblioteket ntnu og Dora As,  
erik schøyen og lene Helland rønningen 

er en ungdomsforestilling som handler om 
grenser. De du setter selv og de som blir skrittet 
opp for deg av andre, kanskje uten at du vet det 
selv.  Av og til er de logiske, av og til er de  
idiotiske. i krig kan det være livsfarlig å bevege 
seg over de grensene som er satt. skal grensene 
tøyes da, eller skal de holdes? Hva gjør du når 
du ser deg selv stå midt i mellom to verdener? 
 
Det er meningsløst å bli bortvist fra et kjøpe-
senter fordi man ikke har penger - men tenk 
om du ble jaget ut av trondheim fordi du har de 
foreldrene du har? skal man ikke få lov til å bli 
vurdert for og stå for sine egne meninger selv 
om bestemor er fra et annet land? 

«spor gjennom ingenmannsland» er en van-
dreforestilling som spilles i en ubåtbunker som 
tyskerne bygde under 2. Verdenskrig. Dora er 
bygget i massiv betong og full av hemmelige 
og uvanlige rom.  Arkivenes magasiner finnes 
her. Du får bli med inn og snike deg rundt blant 
gamle papirer og titusenvis av  
historier.  
 
Materiale funnet i arkivene på Dora, og hjelp av 
referansegrupper fra Åsheim ungdomsskole og 
ringve videregående skole har gjort at vi har 
kunnet improvisere frem denne forestillingen.  

Spor igjennom ingenmannsland


